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Luntersekade 35 
6744 PG Ederveen 
Tel.: 0318-572 803 
Fax: 0318 573 382 
Internet: www.vanholland.nl 
E-mail: info@vanholland.nl 



3 

 

 

 

 

MAC Veenendaal Postbus 636 3900 AP Veenendaal 

Eindredactie: Hans Keuning, 06 15077909  
E-mail:  redactie@mac-veenendaal.nl 
Website: http://www.mac-veenendaal.nl 
 
 

BESTUUR 
 
 
 VOORZITTER 
 Vacant 
 
 
 SECRETARIS 
 Vacant 
 
 
 PENNINGMEESTER 
 W. Zeestraten    
 Prattenburglaan 26 
 3903DJ Veenendaal 
 Tel: 0318 - 517869 
 wimzeestraten@msn.com 
 
 
 VICEVOORZITTER 
 Vacant 
 
 

 
 LID 
 H. Tiemens    
 Bakkershaag 18 
 6871HS Renkum 
 Tel: 0317 - 317510 
 h.j.tiemens@wxs.nl 
 
 LID 
 K. Jansen    
 Dr. Gasperisingel 29 
 6716RD Ede 
 Tel: 0318 - 642898 
 kjansen100@hotmail.com 
 
 LID (waarnemend voorzitter) 
 W. van Veldhuisen    
 Doesburgerdijk West 11 
 6718VK Ede 
 Tel: 0625 - 216496 
 w.veldhuisen@planet.nl

 
 
 
 

Jaargang 41, nr. 8     december  2018 
 

DE UITLAAT 
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RITTENSPORTCOMMISSIE (Vacant) 
 

Bert Klein 0318  548290   
 

RALLYSPRINTCOMMISSIE 
 

Henk Tiemens (vz.) 
Manfred Böhmer 

0317  317510 
0317  356750 

Herry v.d. Vlierd 030  2864521 

 
TOERCOMMISSIE 

 

Marius v/d Beek (vz.) 
Rein v. Hasselaar 

06 53798515 
0318  516549 

Wim v. Veldhuizen 06  25216496 

 
MOTORSPORTCOMMISSIE 

 

Wim v. Veldhuizen(vz.) 
Gert Roseboom 

06  25216496 
0318  518525 

Klaas Jansen 
Theo Veer 

0318  642898 
0317  741034 

 
MOTORBEGELEIDINGSTEAM 

 

Gert v. Dijk    
 

PRIJZEN/FEESTCOMMISSIE 
 

Gerrie v. Merkestijn 
Ineke Miezelmoe 

 Emmie v. Geerenstein  

 
CLUBGEBOUW 

Groenenveldselaan 7, 3902HA Veenendaal 0318  516410 
Beheer:  Ab van Merkestijn 0318  514210 
 
Openingstijden: vrijdagavond  - vanaf 20:00 uur 
   zaterdagmiddag - vanaf 16:00 uur 
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Clubblad 41e jaargang nummer 8.  

 
 

V 
O 
O 
R 
W 
O 
O 
R 
D 

Beste lezer/lezeres, 
 

Hierbij dan het clubblad van december 2018. 
 
Hopelijk heeft u een paar fijne kerstdagen gehad en krijgt u een 
fijne jaarwisseling. Voor 2019 een heel goed, sportief en vooral 
gezond jaar gewenst. 
 

In dit clubblad o.a. : 
Pag. 7/9: Clubnieuws 
Pag. 10: Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
Pag. 11: “Oliebollenrit”, een gemiste kans 
Pag. 12: KNMV nieuws 
Pag. 14/17: LOOT nieuws  
Pag. 19/21: Rittenkalenders 
 
De redactie dankt een ieder die een stukje voor het clubblad dit 
jaar heeft aangeleverd. 
 

Red. Hans Keuning
      

Heeft u ook eens een stukje voor het clubblad! 
Stuur het gerust op naar: 

redactie@mac-veenendaal.nl, 
of 

Redactie De Uitlaat, Tubantenoord 15, 3079 ZR Rotterdam. 
De redactie is u dankbaar. 

Stukjes voor volgende clubblad graag opsturen voor  
12 januari 2019 



6 

 



7 

Club nieuws 
 

 
ALV 

Algemene Leden Vergadering MAC Veenendaal, 23-01-2018 
 

Aanwezig   ; Ter inzage zie presentielijst 
 

Afwezig met kennisgeving ; Bert Klein, Ap Pach, Emmie van Geerenstein en  
      Roel Roseboom 
 

Opening; 
De Interim voorzitter Willen v. Veldhuisen opent de vergadering en heet allen 
hartelijk welkom. 
Hij geeft aan dat we nog hard op zoek zijn naar een voorzitter. 
Alle commissies en vrijwilligers worden bedankt voor al het werk dat deze verricht 
hebben in 2017. 
De oliebollen rit 2017 heeft weer wat meer deelnemers gehad (14) ten opzicht van 
2016 (12). In 2015 23 deelnemers. 
Jubilaris is Nico Miezelmoe 
 

Ingekomen stukken; 
Geen ingekomen stukken 
 

Notulen van de ALV gehouden op 17 januari 2017; 
De voorzitter neemt de notulen van de ALV door van januari 2017. 
Marius v.d. Beek vraagt of de vragen die gesteld worden ook in het verslag kunnen 
gezet worden. Dit kan. 
Verder waren er geen opmerkingen en werd de notulen van ALV 2017 goedgekeurd. 
 

Verslag Secretaris;  
Verslag Oliebollenrit  ; Op te vragen 
Verslag Motorsport commissie ; geen activiteiten in 2017 
Verslag Toer commissie  ; Op te vragen 
Verslag Rallysprint Commissie ; geen activiteiten in 2017 
Verslag Motor begeleidingsteam ; Op te vragen 
Verslag Bestuur   ; Op te vragen 
 

Verslag Penningmeester;  
Penningmeester geeft verslag en de stukken liggen daarna ter inzage. 
Ab van Merkestijn geeft aan dat hij de inkomsten van de door de KNMV 
georganiseerde dag niet heeft gehoord. 
Wim Zeestraten legt uit dat de inkomsten zijn verdeeld in 2 delen, verhuur en bar 
inkomsten.  
Ab van Merkestijn vraagt wie er oud papier wil ophalen bij Diederik v. Merkestijn 
(Virgin Nuts) en wegbrengen naar Remondis in Ede. Rini Zeestraten wil dit wel doen. 
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Verslag Kascommissie:  
Rob Zeestraten is verlaat en Carin Hoogenveen leest het kasverslag voor. 
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en vraagt decharge te geven. 
 

Verslag Materiaal beheer; 
Materieel beheerder geeft verslag en dit is ook in te zien. 
 

Bestuursverkiezing; 
Aftredend; : Henk Tiemens, Klaas Jansen, Wim Zeestraten en Carla van de 
Bovenkamp  
Herkiesbaar; Henk Tiemens, Klaas Jansen en Wim Zeestraten. Zij zijn met hand 
opsteken herkozen. 
Niet herkiesbaar; Carla van de Bovenkamp 
Niemand meld zich aan.  
 

Vacant Redacteur; 
Niemand meld zich aan. 
 

Marius v.d. Beek geeft aan dat niemand de moeite heeft genomen om iets in het 
clubblad te schrijven op Ab v. Merkestijn en Marius v.d. Beek na. En dat is één van de 
redenen, waarom redacteur Bert Klein ermee ophoud na 25 jaar. 
Nico Miezelmoe zegt dat dit ook mede oorzaak is van het bestuur. Het bestuur had 
kunnen vragen voor een verslag in het clubblad aan de commissies. Henk Tiemens 
geeft aan dat de commissies dit uit zichzelf moeten doen, deze weten wanneer er 
evenementen zijn geweest. 
 

Pauze. 
 

Huldiging; 25 jarige jubileum van Nico Miezelmoe 
 

Benoeming commissies; 
 

Rittensport commissie; Vacant  
    Willem en Arda Olie voor de Oliebollenrit met Bert Klein 
 

Motorsport commissie; 
Willem van Veldhuisen, Klaas Jansen, Theo Veer en Gert Roseboom blijven in 2018 in 
de commissie. 
 

Toer commissie; 
Marius van de Beek, Rein van Hasselaar en Willem van Veldhuisen blijven in 2018 in 
de commissie. Theo Veer is gastuitzetter geweest in 2017. 
 

Rallysprint commissie; 
Henk Tiemens, Herry van de Vlierd en Manfred ten Bhömer blijven in 2018 in de 
commissie. 
  

Motor begeleiding commissie; 
Gert van Dijk blijft in 2018 
 

Veenendaal-Veenendaal Classic (voorheen DFVC); 
 Hans Houtman, Gert van Dijk en Peter Paul Raaijen blijven in 2018 in de commissie. 
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Materiaal beheer; 
Willem van Veldhuisen blijft in 2018 het materiaal beheer doen. 
 

Prijzen/ Feest commissie; 
Ineke Miezelmoe, Emmie van Geerenstein en Gerrie van Merkestijn blijven in 2018 in 
de commissie. 
 

Kascommissie; 
Beb Willemsen en Carin Hoogeveen blijven in de kascommissie. 
Rob Zeestraten is aftredend. 
Ab van Merkestijn meldt zich aan om zitting te nemen in de kascommissie.  
 

Rondvraag; 
Marius v.d. Beek vraag: heeft nog niets van de nachtrit van Veenendaal gehoord. 
Willem v. Veldhuisen geeft aan dit met Nico Miezelmoe te bespreken. Ab geeft aan dat 
dit niet met Nico maar met Willem Olie besproken moet worden. 
  

Nico Miezelmoe geeft aan dat de sponsor geld geeft voor schilden voor de nachtrit van 
Veenendaal en dat je daarom de schilden niet weg kan laten. 
 

Marius v.d. Beek vraagt aan Henk Tiemens of er nog dit jaar een Rallysprint komt? 
Dit omdat jaarlijks de KNAF contributie wordt betaald.  
Henk Tiemens zegt dat er in maart 2019 er pas een rit komt. 
 

Nico Miezelmoe vraagt of er al vergunning is aangevraagd voor de Nachtrit van 
Veenendaal? Omdat dit anders snel moet gebeuren. 
Marius v.d. Beek geeft antwoord dat Bert Klein na zijn vakantie dit direct gaat regelen. 
 

Ab van Merkestijn stelt voor om provisie te vragen aan de organisatoren van 
evenementen welke gebruik maken van de motards om zo wat extra inkomsten te 
krijgen. 
 

Ab v. Merkenstein geeft aan dat het clubhuis alleen verhuurd mag worden aan leden. 
Maar dat familie, vrienden van leden ook mogen huren, als er maar iemand is van de 
club. 
 

De interim voorzitter geeft een dank woord aan de secretaris Carla v.d. Bovenkamp 
voor de 3 jaar die zij heeft deelgenomen aan het bestuur. 
 

Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 

T-Shirt te koop 
Er zijn nog witte en zwarte t-shirts  welke voorzien zijn van ons logo te koop. 
De shirts zijn in de maat XL en er zijn nog een paar zwarte shirts in de maat 
XXL. 
De shirts kosten € 5,00 per stuk en zijn tijdens de openingstijden van het 
clubgebouw te verkrijgen. 
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Op zaterdag 31 augustus 2019 organiseert de stichting Stelvio for life 
voor de 8e keer op rij de beklimming van de Passo dello Stelvio.  
De deelnemers worden uitgedaagd om deze indrukwekkende bergpas  
(21,1 km., 1.533 hoogtemeters, 40 haarspeldbochten, gemiddelde 
stijgingspercentage 7,5%, Max. stijgingspercentage 12%), hardlopend, 
fietsend of wandelend te bedwingen en hiermee geld in te zamelen voor 
een persoonlijke behandeling op maat voor elke kankerpatiënt. 

Uw redacteur (Hans Keuning) gaat deze bergpas in het team Koala 
Rotterdam wandelend bedwingen. 

Wilt u hem sponsoren, dan kan dit via: 
https://www.stelvioforlife.nl/donate  
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"Oliebollenrit, een gemiste kans" 
 

Op 5 december is Willem Olie, uitzetter van deze rit, helaas overleden. 
 

Willem heeft meerdere ritten bij de MAC Veenendaal uitgezet, 
waaronder ook deze rit van 16 december jl.  

Helaas mocht hij bij deze rit niet meer aanwezig zijn. 
De familie heeft in besloten kring afscheid genomen. 

We wensen zijn vrouw Arda en familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
 

Op zondag 16 december is zijn laatste rit, de traditionele "Oliebollen”-rit, in 
Veenendaal toch verreden. 
Willem zou zeggen het leven gaat door. Hij had er veel tijd ingestoken en 
wilde dat de rit doorging. 
Des te teleurstellender was het dat zo weinig rittensporters de moeite 
genomen hadden om hun waardering voor deze uitzetter te laten blijken. 
Slechts 4 equipes kwamen aan de start en zij hebben besloten, ondanks alles, 
toch Willem Olie postuum te bedanken voor zijn rit door gewoon van start te 
gaan. 
De verwijzing naar deze rit zou kunnen zijn:  

"Oliebollenrit, een gemiste kans" 
Ik denk dat iedereen die niet met een hele goede, geldige reden afwezig was 
wel kan aanvoelen wat dat betekent. 
 

Uitslag: 
Sportklasse: 1. Jan Traa - Annemiek Schoonderbeek 150 str.pnt. 
  2. Henk van Ravenswaaij - Bert Klein  180 str.pnt. 
  3. Nico Miezelmoe - Ineke Miezelmoe  289 str.pnt. 
Toerklasse: 1. Reijer v.d. Meijden - Jose v.d. Meijden 402 str.pnt.  
 
 

† † 
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NIEUWS 
Bericht uit Den Haag: nieuwe geluidsregels 

Zelfs in dit koude winterweer gaan motorrijders er nog graag op uit. Een ritje door 
het pittoreske Nederlandse landschap brengt hen al snel langs de mooiste 
weggetjes, zoals dijkwegen. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit niet tot overlast 
leidt? 
Het Motorplatform – een overlegorgaan waaraan de KNMV ook deelneemt – 
stelde hiervoor al eens tips op. Veel van de tips zijn voor de meeste motorrijders 
vanzelfsprekend, zoals niet in te grote groepen rijden (maximaal vijf motoren), 
altijd met een rustige rijstijl rijden en (geluids)overlast voor omwonenden tot een 
minimum beperken. Desondanks kan het nooit kwaad om deze tips nog eens terug 
te lezen op de KNMV-website. 
Nieuwe regels 
Naast deze tips dient een motorrijder zich natuurlijk ook aan de wet te houden. In 
de Tweede Kamer is nu een voorstel ingediend voor een belangrijke nieuwe wet 
op dit gebied. In deze wet worden de regels over taken en bevoegdheden van 
provincies, gemeenten en waterschappen voor geluid herzien. Dit maakt het 
bijvoorbeeld minder eenvoudig om op korte afstand van de wegen woningen te 
bouwen, wat op termijn het treffen van geluid-beperkende maatregelen kan 
belemmeren. Uitgaande van het wetsvoorstel van 4 december 2018 betekent dit 
vanaf 1 januari 2021 het volgende voor de geluidsproductie: 
Geluidsbron Voorkeurswaarde

(in dB) 
Maximale waarde 
(in dB) bij nieuwe 

geluidgevoelige 
objecten 

Maximale waarde 
(in dB) bij 

aanleg/aanpassing 
geluidsbron 

Rijkswegen en provinciale 
wegen 

50 60 65 

Waterschaps- en 
gemeentelijke wegen 

53 70 70 

Industrieterreinen 
(overdag) 

50 55 60 

Industrieterreinen 
(avond) 

40 45 50 

Rechtszaak 
De hoop is dat deze nieuwe regels en de handige tips een einde maken aan 
onnodige dijkverboden voor motorrijders. Door KNMV en MAG is in maart 2018 al 
eens een dergelijke maatregel tegen motorrijders met succes aangevochten. Op 3 
december diende KNMV en MAG eenzelfde zaak aan tegen de gemeente Lopik. De 
uitspraak hiervan volgt uiterlijk op 14 januari 2019. 
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Brandstofverbruik (EC/630/2012) varieert van 3,8 L/100 km (26,3 km/L) t/m 6,1 L/100 km (16,4 km/L) CO2 87-140 gr/km 
 

Gebr. Van Gent 
Ede, Copenicuslaan 7-9, 0318-697855 

Veenendaal, Galileistraat 2, 0318-526767 
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 Nieuws 

Continental introduceert noodrem hulpsysteem voor motorfietsen 
Als toonaangevend technologiebedrijf wil Continental de eerste leverancier 
zijn die een noodremhulpsysteem voor motorfietsen introduceert. De nieuwe 
vijfde-generatie radarsensoren van Continental bieden mogelijkheden zoals 
verbeterde objectdetectie, die het mogelijk maken om een high-performance 
noodremhulpsysteem te leveren. De jarenlange ervaring van het bedrijf met 
veiligheidssystemen in personenauto's en bedrijfsvoertuigen is opgenomen in 
het ontwikkelingsproces van het motorfietssysteem. Toch zijn er verschillen. 
Een noodremhulp in een personenauto voert automatisch een noodstop uit 
met maximale remkracht wanneer een botsing dreigt, het motorsysteem remt 
veel meer gecontroleerd af. Het is dan ook meer ontworpen om de motorrijder 
te helpen dan zelf de controle over te nemen. Volgens Continental’s eigen 
onderzoek naar ongevallen, kunnen hiermee in de nabije toekomst veel kop-
staartbotsingen worden voorkomen, zelfs in het geval van kruisend of 
tegemoetkomend verkeer.  

“In tegenstelling tot auto's worden motorrijders 
enorm blootgesteld aan omgevingsfactoren  
zoals wind, weer en trillingen, en dit kan het  
rijden erg uitdagend maken. Als gevolg hiervan  
bevinden motorrijders zich vaker in situaties  
waarin het moeilijk kan zijn om de snelheden  
van andere weggebruikers in te schatten.  
Noodremhulp voor motorfietsen is daarom 

primair indicatief van aard. Het vestigt de aandacht van de rijder op kritieke 
situaties en maakt ze begrijpelijker ", aldus Christian Pfeiffer, ARAS (Advanced 
Rider Assistance Systems) projectmanager op het gebied van tweewielers en 
Powersports op Continental. "Net als bij auto's, vermindert het systeem ook 
hier de snelheid.  
Het doel is echter om een proces in gang te zetten wat de berijder zelf kan 
overnemen. Dit verkort de reactietijd, wat de remafstand aanzienlijk kan 
verminderen." 
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Noodremhulp vertraagt automatisch in kritieke situaties. 
Noodremhulp maakt gebruik van een radarsensor om het gebied vóór de 
motorfiets te scannen. Als er gevaar voor een botsing met een voertuig of een 
ander obstakel aan de voorkant wordt waargenomen, wordt de rijder 
gewaarschuwd door een zichtbare, hoorbare of voelbare waarschuwing, in het 
laatste geval door middel van trillingen in het stuur. Lage initiële remdruk 
helpt de rijder vervolgens bij actieve remwerking. Als de rijder niet reageert 
op de waarschuwing, bouwt de noodremhulp automatisch de remkracht op - 
als de bestuurder beide handen op het stuur heeft. De vertraging is veel 
minder uitgesproken dan bij een noodremsysteem voor personenauto's.  
De korte- en langeafstandssensors van Continental zijn met de vijfde generatie 
radar, die in 2019 in serieproductie zal gaan, nog nauwkeuriger en krachtiger 
geworden. Ze gebruiken verbeterde algoritmen voor objectdetectie, die zelfs 
kleinere objecten, zoals een uitlaat ie van een auto is gevallen, kunnen 
detecteren. Bovendien kunnen de hoogten van objecten worden berekend 
door middel van de hoogtemeting. Dit betekent dat de sensor de "staart" van 
een verkeersopstopping, zelfs onder een brug of voorbij stoepranden, 
nauwkeuriger kan detecteren. Een ander voordeel, dat gezien de beperkte 
installatieruimte die beschikbaar vooral belangrijk is bij motorfietsen, is dat 
het radarsysteem nog compacter is gemaakt.  
De radarsensor is niet alleen het centrale element van het 
noodremhulpsysteem; in veel moderne motorfietsen is dit ook het enige 
aanvullende onderdeel dat nodig is om deze hulpfunctie in de praktijk te 
brengen. Met name in het topsegment zijn in de meeste gevallen alle andere 
componenten al in de motorfiets geïnstalleerd. Dit betreft bijvoorbeeld het 
sensorcluster, dat de versnelling en de snelheid meet.  
Het radarsysteem gebruikt de gegevens van het sensorcluster om in elke 
situatie te analyseren waar andere weggebruikers zijn en of een noodstop als 
gevolg daarvan noodzakelijk is.  
Het remmen wordt dan uitgevoerd door de rembediening, terwijl het 
motortoerental tegelijkertijd wordt verlaagd via de motorregeleenheid. 
Continental kan voor motorfietsen van alle groottes alle betrokken 
technologieën leveren vanuit één bron, inclusief het instrumentenpaneel, dat 
de rijder waarschuwt wanneer een aanrijding dreigt. 

Een andere ARAS-functie die ook met de  
voorwaarts gerichte langeafstandsradar werkt,  
is de intelligente adaptieve cruise control.  
Het systeem past de snelheid van de motorfiets 
automatisch aan naar die van de voorligger en  
zorgt te allen tijde voor een veilige afstand,  
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zelfs als de motorfiets enigszins overhelt. Als een perfecte aanvulling op 
noodremhulp, zorgt deze intelligente adaptieve cruise control voor een 
ontspannen rit, vooral bij druk verkeer op snelwegen. Tot de aanvullende 
ARAS-functies die Continental voor tweewielige voertuigen biedt, behoren 
dodehoekdetectie, verkeersbord assistent en een intelligente 
koplamphulp. Blinde vlekdetectie bewaakt het gebied achter de motorfiets 
met behulp van een kortbereik radarsensor en waarschuwt de bestuurder 
voor voertuigen in de dode hoek in het geval dat de rijder van rijbaan wil 
veranderen. de verkeersbord assistent maakt gebruik van een camera om 
snelheidslimieten, inhaalbeperkingen en toegangsbeperkingen voor 
eenrichtingsstraten te registreren en geeft deze aan de rijder door. Intelligente 
koplamp assistent detecteert de lichten van voorliggers en tegenliggers en 
schakelt het grootlicht zo veel mogelijk in om optimale verlichting van de weg 
te garanderen.  
Bovendien waarschuwt de berijder als er een botsingsgevaar bestaat, maar 
heeft, in tegenstelling tot noodremhulp, geen noodremfunctie.  
Dankzij de modulaire structuur van alle systemen kan Continental oplossingen 
bieden die specifiek zijn afgestemd op verschillende markten, verdragen en 
wettelijke voorschriften.  
"Anders dan bij inzittenden van passagiersauto's, is passieve bescherming 
door airbags slechts in zeer beperkte mate mogelijk voor motorrijders. Om 
deze 
reden is ongevallenpreventie met name van belang voor tweewielers ", aldus 
Pfeiffer. "De systemen die de omgeving bewaken, vormen in dit opzicht de 
volgende belangrijke stap op weg naar veiligheid op de weg; met hen zijn we 
een stap dichter bij onze Vision Zero. " 
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FINALE DUTCH MASTERS OF MOTOCROSS 
KAARTVERKOOP ZWARTE CROSS IS GESTART 

Net als dit jaar wordt de finale van de Dutch Masters of Motocross 2019 weer 
gehouden tijdens de Zwarte Cross van 19 t/m 21 juli 2019 te Lichtenvoorde. 
Daar wil je natuurlijk bij zijn, maar let op: de kaarten voor de Zwarte Cross 
vliegen elk jaar de deur uit. Wees er daarom snel bij. De kaartverkoop op 
Zwartecross.nl start zaterdag 17 november om 11.00 uur! 
Naast de DMoMX-finale strijden ook de rijders van het ONK Sidecars en Quad 
Masters voor een plek op het finale-podium. 19 juli rijden de 85cc en 125cc, 21 
juli de 250cc en 500cc. Daar tussenin, op de 20e, de finale van het ONK 
Sidecars en Quad Masters. Wil je de rijders toejuichen en aanmoedigen, koop 
dan tijdig je kaartje voor het event! 
De rest van de kalender van Dutch Masters of Motocross is ook bekend. Dit 
zijn alle data: 16-17 maart Axel, 14 april Oss, 30 mei Rhenen en 19-21 juli 
Zwarte Cross, Lichtenvoorde 

MOTORbeurs Utrecht 
En dat is niet alles; de MOTORbeurs Utrecht is natuurlijk pas compleet met 
een flinke dosis actie. Stuntshows, zelf rijden, demonstraties, een eerste gratis 
motorrijles, live motor-builds en motorsport. Het wordt één grote happening 
tijdens de aankomende editie waar jij zeker bij wilt zijn! 
Met korting naar MOTORbeurs Utrecht 
MOTORbeurs Utrecht vindt plaats van 14 t/m 17 februari in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Voor slechts 13 euro schaf jij als KNMV-lid een dagkaart aan! Bekijk 
de deal op mijn.knmv.nl 

RIDE 3 De ultieme motorgame 
RIDE 3 is het derde deel van de bekende Ride-motorgamereeks. Naast meer 
dan 230 motoren en 30 circuits biedt RIDE 3 onwijs veel 
aanpassingsmogelijkheden waardoor spelers het vermogen en uiterlijk van 
hun motoren kunnen verbeteren. Het perfecte kado om gewoon vóór de 
kerstdagen alvast aan te schaffen! 

Dankzij de nieuwe Livery Editor is het mogelijk meer aan te passen dan 
voorheen; er staat letterlijk geen limiet op de creativiteit van de speler. 
Ontwerp je eigen MotoGP bike of kleed hem helemaal aan in de kleuren van de 
KNMV. De mogelijkheden zijn oneindig. Race met een Ducati 916 rond op het 
circuit of pak een KTM Super Duke voor een stevige rit door de bergen. 

Beschikbaar voor de Playstation 4, Xbox One en PC. Op 30 november komt de 
game uit! Kun je niet wachten, bekijk dan hier alvast de gehele lijst van de 
aanwezige motoren! 
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Evenementenkalenders 2019
Evenementen MAC Veenendaal

Januari       
Vr.    4         Nieuwjaarsreceptie       
Di.   22        Algemene ledenvergadering 
April      
Za.   13       Feestavond 
Mei         
Za.   11     Veentocht          (Motortoertocht) 
Za.   18     Barbecue met fietstocht 
Za.   25     Oldtimer bromfiets tocht 
Juni 
Zo.   23     Picknicktoer  (Motortoertocht) 
Juli 
Za.    6     Avondrit  (Motortoertocht) 
September 
Za.     7     Oldtimer bromfiets tocht 
Zo.   15     Gert Segers rit          (Motortoertocht) 
Za.   21     Barbecue         

Overige evenementen: 
Droogritten (ritten die u thuis kunt oplossen): 
Voor routebeschrijvingsritten zie: www.macdewalden.nl 
Voor kaartleesritten zie: www.baronierijders.nl 

Ritten in ’t veld: 
Zie voor NRF o.a. nationale- / regionale ritten: www.nrf-autosport.nl 
Overige ritten:  www.rittenkalender.nl 
LOOT Toerkalender:  www.loot.nl  
KNMV Toerkalender:  www.knmv.nl  
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 F1 Kalender 2019
GP Australië 17 maart 2019 Melbourne 
GP Bahrein 31 maart 2019 Manama 
GP China 14 april 2019 Shanghai 
GP Azerbeidzjan 28 april 2019 Bakoe 
GP Spanje 12 mei 2019 Barcelona 
GP Monaco 26 mei 2019 Monte Carlo 
GP Canada 09 juni 2019 Montreal 
GP Frankrijk 23 juni 2019 Le Castellet 
GP Oostenrijk 30 juni 2019 Spielberg 
GP Groot-Brittannië 14 juli 2019 Silverstone 
GP Duitsland 28 juli 2019 Hockenheim 
GP Hongarije 04 augustus 2019 Boedapest 
GP België 01 september 2019 Francorchamps 
GP Italië 08 september 2019 Monza 
GP Singapore 22 september 2019 Singapore 
GP Rusland 29 september 2019 Sochi 
GP Japan 13 oktober 2019 Suzuka 
GP Mexico 27 oktober 2019 Mexico-Stad 
GP Verenigde Staten 3 november 2019 Austin, TX 
GP Brazilië 17 november 2019 São Paulo 
GP Abu Dhabi 1 december 2019 Abu Dhabi 

        AUTOBEKLEDING 
 FIRMA J.H. van HARDEVELD en Zn. 

Bekleden, repareren, opvullen van autostoelen van personen-bestel-vrachtauto’s. 
Tevens vinyldaken en hemelbekleding. Ook bekleden wij antieke wagens en rijtuigen. 

Voor info: Valleistraat 89a - 3902 ZB Veenendaal - tel.: 0318-540802 
E-mail: info@autobeklederijhardeveld.nl    Website: www.autobeklederijhardeveld.nl 
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Endurokalender 2019 
Zaterdag 09 Maart Holten  met BK 
Zondag  02 Juni  Saint Hubert in België 
 Zondag  22 September Walcourt in België 
Zaterdag 05 Oktober Hellendoorn 
Zaterdag 12 Oktober Bergeijk 
Zaterdag 19 Oktober Vorden  
Zaterdag 26 Oktober Harfsen 
Zaterdag 02 November Zelhem 
11 tot 16 November Portimão Portugal 6- daagse 
29 en 30 November Enter  Kampioensrit 

Offroadkalender  2019 
Zaterdag 09 Maart Holten solo’s  na enduro 
Zaterdag 10 Maart Ruinen  solo’s  en sportquads 
Zondag  24 Maart Noordwolde solo’s 
Zondag 01 September Steenwijk solo’s en quads 
Zaterdag 21 September Rilland  solo’s 
Zaterdag 05 Oktober Hellendoorn solo’s  na enduro 
Zaterdag 05 Oktober Havelte solo’s en quads 
Zondag 06 Oktober Havelte solo’s en quads 
Zondag  13 Oktober Lichtenvoorde solo’s 
Zaterdag 19 Oktober Vorden  solo’s  na enduro 
Zaterdag 19 Oktober Tubbergen solo’s en quads 
Zondag  20 Oktober Tubbergen solo’s 
Zondag  27 Oktober Ruurlo  solo’s en quads 
Zaterdag 02 November Zelhem  solo’s en quads   na enduro 
Zondag  03 November Markelo solo’s en quads 
Zondag  10 November Varseveld solo’s 
Zondag  24 November Hengelo (gld) solo’s en quads 
Vrijdag  27 November Staphorst solo’s en quads 


