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Luntersekade 35 
6744 PG Ederveen 
Tel.: 0318-572 803 
Fax: 0318 573 382 
Internet: www.v.holland.nl 
E-mail: info@v.holland.nl 
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Beste lezer/lezeres, 
 

Voor u ligt het laatste clubblad van 2019. Een jaar waarin toch wel het 
een en ander gebeurd is. Leest u ook maar eens het voorwoord van 
onze voorzitter op pag. 6 van dit blad. 
 

Verder in dit clubblad o.a. : 
Pag. 4/5: Bestuur / Commissies 
Pag. 7:  Uitnodiging ALV 28-01-2020 
Pag. 8/10: Notulen ALV 20-01-2019 
Pag. 16:  KNMV nieuws 
Pag. 17:  ANWB nieuws 
Pag. 19:  LOOT Nieuws 
Pag. 21:  Evenementenkalenders 
Pag. 22/24: Eindstanden diverse evenementen 

Rest mij nog u allen hele feestdagen te wensen en een heel goed, maar 
vooral gezond 2020. 

Red. Hans Keuning

      
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CLUBGEBOUW 

 
 

Groeneveldselaan 7, 3902HA Veenendaal 0318 - 51 64 10 
Beheer:  Ab v. Merkestijn 0318 - 51 42 10 
 

Openingstijden: vrijdagavond  v.af 20:00 uur 
   zaterdagmiddag v.af 16:00 uur 

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  
01-02-2020 
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MAC Veenendaal Postbus 636 3900 AP Veenendaal 
 

Eindredactie: Hans Keuning, 06 - 15 07 79 09  
E-mail:  redactie@mac-veenendaal.nl 
Website: http://www.mac-veenendaal.nl 
 

BESTUUR 
 
VOORZITTER 

 
M. v.d. Beek 
Tel.: 06- 53 79 85 15 
Mail: beekmvd2111@gmail.com 

 
 
 
 
 
VICEVOORZITTER 

 
G.H. v. Hasselaar 
Tel: 06 - 38 18 18 66 
Mail: janklaas36@hotmail.com 
 
BESTUURSLID 

 
H. Tiemens 
Tel: 0317 - 31 75 10 
Mail: h.j.tiemens@wxs.nl 

 
SECRETARIS 

 
A.C.H. v. Merkestijn 
Mob.: 06 - 53 40 13 68 
Mail: achvanmerkestijn@gmail.com 
 
PENNINGMEESTER 
 
 
 
 
W. Zeestraten 
Tel: 0318- 51 78 69 
Mail: wimzeestraten@msn.com 

Jaargang 42, nr. 9       december 2019 
 

DE UITLAAT 
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RITTENSPORTCOMMISSIE 

INFO: 
E. Klein 
Tel: 0318 - 54 82 90 
Mail: klein.bert@ziggo.nl 
 

Uitzetter Routebeschrijvingsritten 
H. Keuning 
Tel.: 06 - 15 07 79 09 
Mail: rittensporthk@gmail.com  

 
RALLYSPRINTCOMMISSIE  

H. Tiemens (vz.) 
M. Böhmer 

0317 - 31 75 10 
0317 - 35 67 50 

H. v.d. Vlierd 030 – 286 45 21 

 
TOERCOMMISSIE 

M. v.d. Beek (vz.) 
R. v. Hasselaar 

06 - 53 79 85 15 
0318 - 51 65 49 

W. v. Veldhuizen 06 -25 21 64 96 

 
MOTORSPORTCOMMISSIE 

W. v. Veldhuisen(vz.) 
G. Roseboom 

06 - 25 21 64 96 
0318 - 51 85 25 

K. Jansen 
Th. Veer 

0318 - 64 28 98 
0317 - 74 10 34 

 
MOTORBEGELEIDINGSTEAM 

G. v. Dijk 
Mail: mbt-mac-vnd@hotmail.com 

 

 
VEENENDAAL CLASSIC COMMISSIE 

H. Houtman 
hhoutman55@kpnmail.nl  

G. v. Dijk 
Peter Paul Raaijen 

 
OLDTIMER BROMFIETSCOMMISSIE 

G.H. v. Hasselaar 
oldtimerbromfietstoertocht@hotmail.com  

 

 
PRIJZEN-/FEESTCOMMISSIE 

Prijzen-/feestcom.: 
G. v. Merkestijn 
I. Miezelmoe 
E. v. Geerenstein 
 

 
06 - 12 93 16 34 

Feestcom.: 
C. v.d. Bovenkamp 
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  Van de voorzitter 
 
December is de maand van kerst en oud en nieuw. 
De kerstbomen en versieringen zijn allemaal weer geplaatst. 
Ook is het een maand waar we weer rijk gevulde tafels hebben met de kerst. 
Met oud en nieuw maken we met ons allen veel plezier met het afsteken van 
vuurwerk. 
Dan gaan we naar het jaar 2020. 
Ik weet nog dat we het millennium hadden in 2000, het voelt als de dag van 
gisteren. 
Op 3 januari wil  het bestuur iedereen uitnodigen voor de Nieuwjaars receptie. 
Ook zijn we ons aan het voorbereiden voor de algemene ledenvergadering. 
Hier zullen wel veranderingen in komen vanwege een bestuurswissel als de 
leden het goedkeuren. 
Henk Tiemens zal niet meer terug keren vanwege zijn  gezondheid. 
We hebben al wel contact gehad met een eventuele opvolger en deze zal 
tijdens de ALV voorgesteld worden. 
De vereniging heeft in het afgelopen jaar haar ledenbestand weer gestaag zien 
groeien en dit zal in het nieuwe jaar doorzetten doordat er al weer een aantal 
mensen aangegeven hebben om lid te worden. 
Deze nieuwe leden hebben we te danken doordat we een aantal mensen 
bereid hebben gevonden om Oldtimers bromfietsritten te gaan organiseren. 
De autosport commissie en de cross commissie zullen opgeheven worden 
doordat we geen activiteiten meer hebben in deze takken van sport. 
Wel zal er en nieuwe commissie komen voor de Oldtimer bromfietsen. 
De bezettingsgraad van het clubgebouw is ook weer omhoog gegaan. 
Momenteel maken het Shantykoor, de Veenendaalse Truckers vereniging en 
de Veenendaalse Oldtimerclub gebruik van ons gebouw. 
Tijdens de ledenvergadering zullen we met voorstellen komen over het 
energie verbruik van het clubgebouw. 
Dinsdag 28 januari zal de ALV plaats vinden. 
Het bestuur wil iedereen die op welke wijze dan ook zich ingezet heeft voor de 
MAC Veenendaal hartelijk bedanken en we hopen in 2020 weer een beroep op 
jullie te mogen doen. 
Rest mij iedereen gezonde en gelukkige kerstdagen te wensen en een gezond 
en sportief nieuwjaar. 
 
      Marius van de Beek, Voorzitter 
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UITNODIGING ALV MAC VEENENDAAL, 28 JANUARI 2020 
 

Het bestuur van de MAC Veenendaal nodigt haar leden uit voor de AL V op 
dinsdag 28 januari 2020. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van de MAC 
Veenendaal 

AGENDA  
1. Opening 
2. Ingekomen stukken  
3. Notulen vorige ALV vergadering 
4. Verslag secretaris  
5. Verslag penningmeester 
6. Verslagen Commissies 

Rittensport/Toer/MBT/Veenendaal Classic/OTB/Kascommissie. 
7. Verslag materiaalbeheerder 
8. Contributie verhoging naar € 32,50 (2021) 
9. Bestuursverkiezing 
 a) Aftredend: Ab van Merkestijn, Henk Tiemens en Wim Zeestraten 
 b) Herkiesbaar Ab van Merkestijn en Wim Zeestraten 
 c) Niet herkiesbaar : Henk Tiemens 
 d) Kandidaat bestuurslid, Cees Bolten wordt voorgesteld door het  
      bestuur. 
  (Tegen)kandidaten voor het bestuur kunnen tot uiterlijk 3 dagen  
  voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden  
  aangemeld. 
  Deze kandidaatstelling moet worden ondersteund door tenminste  
  vijf leden van de MAC  Veenendaal. 

10. PAUZE 
11. Huldiging jubilaris ( 50 jaar): Henk van Ravenswaaij 
12. Benoeming Commissies: 

a) Toercommissie 
b) Motor Begeleiding commissie 
c) Veenendaal Classic commissie  
d) Materiaal beheer 
e) Prijzen-/ Feest commissie 
f) Kascommissie  
g) OTB commissie (in oprichting) 

13. Rondvraag 
14. Sluiting 

Het bestuur. 
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Notulen Algemene Leden Vergadering MAC Veenendaal, 22-01-2019 
 
Aanwezig:   Ter inzage zie presentielijst 
 

Afwezig met kennisgeving: Henk Tiemens, Reijer vd Meijden, Wim Gesink,  
    Cees en Teunie Drost, Evert Brouwer en  
    Beb Willemsen 
 

Opening; 
De interim voorzitter Willem van Veldhuisen opent de vergadering en heet 
allen hartelijk welkom. 
Hierbij geeft hij aan dat Henk Tiemens opnieuw is opgenomen in het 
ziekenhuis. 
Hierna is er stilte gevraagd om stil te staan bij het overlijden van Gert Segers 
(lid) en Willem Olie (Gastuitzetter oliebollenrit). 
 

Ingekomen stukken; 
Geen ingekomen stukken 
 

Notulen van de ALV gehouden op 23 januari 2018; 
De interim voorzitter neemt de notulen van de ALV door van januari 2018. 
In de notulen staat dat er in maart 2019 een Rallysprint georganiseerd gaat 
worden. Medegedeeld dat dit niet gaat gebeuren. Verder zijn er geen 
opmerkingen en werden de notulen van de ALV 2018 goedgekeurd. 
 

Verslag Secretaris;  
Verslag Motorsport commissie: Geen activiteiten in 2018 
Verslag Toer commissie:  Op te vragen 
Verslag Rallysprint Commissie: Geen activiteiten in 2018 
Verslag Motor begeleidingsteam (Algemeen):      Op te vragen 
Verslag Motor begeleidingsteam (Veenendaal Classic): Op te vragen 
Verslag Bestuur:         Op te vragen 
 

Verslag Penningmeester;  
Penningmeester geeft verslag en de stukken liggen daarna ter inzage. 
Hierover zijn gevragen gekomen. 
 

Verslag Kascommissie: 
Carin Hoogeveen 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; : Willem van Veldhuisen is aftredend en niet meer herkiesbaar als 
interim voorzitter. 
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Omdat niemand anders zich aanmeldt als bestuurder, geeft Ab van Merkestijn 
aan dat hij zich beschikbaar wil stellen als secretaris. Daarna geeft Marius vd 
Beek aan dat als de vergadering het wil, hij weer voorzitter wil worden. 
Diederik van Hasselaar wil als afgevaardigde van de oldtimer bromfietsen 
deelnemen aan het bestuur. Met hand opsteken zijn Ab en Diederik gekozen 
als lid van het bestuur en Marius als voorzitter. 
 

Nu er drie nieuwe leden zijn geven Willem van Veldhuisen en Klaas Jansen aan 
dat zij het bestuur verlaten. 
 

Voorstel contributie verhoging; 
Contributie verhoging gaat niet door omdat we niets extra’s hebben te bieden 
en de contributie al hoog is t.o.v. andere verenigingen. 
Mogelijk is er aan de uitgave kant nog geld te verdienen (minder soorten 
drank en ander inkoopbeleid) Het bestuur zal dit meenemen. 
 

Pauze. 
 

Huldiging; Er zijn dit jaar 2 leden welke het 25 jarig jubileum vieren. Dit zijn 
Roel Roseboom en Wim Gesink. Door het slechte weer (sneeuw) heeft Wim 
Gesink zich afgemeld. Roel krijgt het speldje en de bloemen uitgereikt. 
 

Benoeming commissies; 
 

Rittensport commissie; Hans Keuning wil zich hiervoor inzetten. 
 

Motorsport commissie; 
Willem van Veldhuisen, Klaas Jansen, Theo Veer en Gert Roseboom blijven in 
2019 in de commissie. 
 

Toer commissie; 
Marius van de Beek, Rein van Hasselaar en Willem van Veldhuisen blijven in 
2019 in de commissie. Rini Zeestraten is gastuitzetter geweest in 2018. 
 

Rallysprint commissie; 
Henk Tiemens, Herry van de Vlierd en Manfred ten Bhömer                                   
blijven in 2019 in de commissie. 
  

Motor begeleiding commissie; 
Gert van Dijk blijft in 2019 
 

Veenendaal Classic; 
 Hans Houtman, Gert van Dijk en Peter Paul Raaijen blijven in 2019 in de 
commissie. 
 

Materiaal beheer; 
Willem van Veldhuisen blijft in 2019 het materiaal beheer doen. 
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Prijzen/ Feest commissie; 
- Ineke Miezelmoe, Emmie van Geerenstein en Gerrie van Merkestijn 
   blijven in 2019 in de commissie. 
- Voor de feestcommissie is Carla vd Bovenkamp toegevoegd. 
 

Kascommissie; 
Omdat Ab van Merkestijn bestuurslid wordt en Carin Hoogeveen aftredend is 
worden er 2 nieuwe leden gekozen. 
Roel Roseboom en Justin Pascaud melden zich aan om samen met Beb 
Willemsen de kascommissie te vormen.. 
  

Rondvraag; 
Hans Wielhouwer:  Kan het financieel verslag in het clubblad worden 
opgenomen. Dit wordt niet gedaan omdat dit alleen voor de leden is en niet 
voor andere lezers van het clubblad. 
Ab van Merkestijn stond met iemand (een voor hem onbekende) over de MAC 
te praten. Tijdens dit gesprek werd hem verteld dat er een fout stond in een  
advertentie in het clubblad. Deze persoon heeft kennelijk ergens het clubblad 
gelezen. 
 

Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
 
 
 
   Nieuwe leden 
 

Hierbij heten we Geurt Hendriksen, Rob Koster, Kees den Haan en Kees 
Schoeman hartelijk welkom bij de club. 
We hopen jullie menig maal bij de club te mogen ontmoeten en dat jullie veel 
plezier aan de club mogen beleven. 
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Beste motorliefhebber, 
 

25 jaar Dé Noordelijke Motorbeurs, dat willen wij graag samen met u en de bezoekers 
vieren! 
 

Op 17, 18 en 19 januari 2020 is het feest, dan vindt de 25e editie plaats van Dé 
Noordelijke Motorbeurs. Een jubileum dus. 
 

Om zoveel mogelijk motorrijders te bereiken vragen wij u om het evenement in uw 
publicaties mee te nemen, bijv. in de agenda's op de website, Facebook, Twitter en 
Instagram en in het clublad als u die heeft. Veel leden van motorclubs zijn in de beurs 
geïnteresseerd. In de wintermaanden is er weinig te doen op motorgebied en veel 
clubs grijpen de gelegenheid aan als uitje met de club. 
 

Diverse merkenclubs en andere clubs nemen al jaren deel aan Dé Noordelijke 
Motorbeurs. Dit evenement, de op één na grootste motorbeurs van Nederland, is bij 
uitstek geschikt om (Noordelijke) leden te treffen, te werven, de club te promoten en 
clubartikelen te verkopen. Voor uw club is deelname aan dit evenement 
daarom mogelijk ook interessant. 
 

In het bijgaande informatiepakket treft u de informatie en prijzen aan voor de 25e 
editie van Dé Noordelijke Motorbeurs. Voor clubs is er een speciale beursaanbieding 
waarbij natuurlijk rekening is gehouden met de kosten, de bezetting en de inzet van 
vrijwilligers. 
 

Een beurs betekent veel promotie en publiciteit, niet alleen op de beurs zelf maar ook 
daaromheen via radio/tv, websites en social media onder andere vanuit de 
marketingcampagne van de beurs. Daarom ontvangen wij graag van standhouders 
informatie over bijzondere items, primeurs voor de beurs, speciale 
beursaanbiedingen, foto's en/of natuurlijk algemene informatie over uw 
diensten/producten. Deze informatie nemen wij dan mee in de publiciteitscampagne 
en kost u niets. Via onze eigen kanalen alleen al is er een bereik van bijna 20.000 
geïnteresseerden! 
 

We hopen u en uw leden ook te kunnen verwelkomen op Dé Noordelijke Motorbeurs 
in Expo Assen (voorheen TT-Hall) op 17, 18 en 19 januari 2020. 
 

Foto's van de afgelopen edities kunt u vinden op onze Facebook-
pagina, Instagram en natuurlijk onze website. 
 
 

BELANGRIJK: 
Wilt u ook mee doen als standhouder? Uw inschrijfformulier kunt u sturen naar: 
info@denoordelijkemotorbeurs.nl 
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'Roettaks' per 1 januari 2020 ingevoerd 
Bezitters van oudere dieselauto´s betalen vanaf volgend jaar 15 procent 
toeslag op MRB 
26 november 2019 Wanneer je een dieselauto bezit zonder af-fabriek 
roetfilter, dan betaal je vanaf volgend jaar een fors bedrag bovenop de 
wegenbelasting.  

 
Eigenaren van een personenauto of bestelauto met een dieselmotor zónder af-
fabriek roetfilter en een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per 
kilometer krijgen volgend jaar te maken met een 
verhoogde motorrijtuigenbelasting. Per 1 januari voert de Rijksoverheid de 
'fijnstoftoeslag mrb' in, in de volksmond beter bekend als de roettaks. 
Deze toeslag bedraagt vijftien procent van het normale mrb-tarief. Voor een 
doorsnee dieselauto met een leeggewicht tussen de 1350 en 1450 kilo komt 
dat op jaarbasis neer op een verhoging van de wegenbelasting met 225 euro. 
Met deze toeslag wil de overheid het bezit en gebruik van vervuilende 
dieselauto's ontmoedigen. Fijnstofuitstoot is immers schadelijk voor milieu en 
de gezondheid en dieselauto's met roetfilter hebben een roetuitstoot die 
tientallen maler lager ligt. 

Opzoeken of je fijnstoftoeslag moet betalen 
Als je wilt weten of je fijnstoftoeslag voor jouw dieselauto moet betalen, dan 
kun je dat opzoeken via de website van de RDW. Je vult je kenteken in bij de 
RDW Kentekencheck en vervolgens kun je onder het kopje 'Motor & Milieu - 
Uitstoot' zien of je auto aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet.  

 De 'uitstoot deeltjes (V5)' is hoger dan 0,005 gram/km. 
 De auto heeft volgens de kentekengegevens geen af-fabriek roetfilter 
 De datum 1e toelating is vóór 1 september 2009 en de fijnstofuitstoot 

is niet vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. 
Als je fijnstoftoeslag moet betalen, dan ontvang je daarvoor voor 1 januari 
2020 een brief van de belastingdienst. 
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Rijden in de herfst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zomer is voorbij, de mooie dagen worden ingewisseld voor een hogere 
regenkans en de wind waait je letterlijk om de oren tijdens de herfst. 
 

De kans op bladeren op de weg is groter en de regen kan horizontaal voorbij 
komen vliegen. Maar jij blijft toch gewoon doorrijden! Wij bekijken het van de 
positieve kant en de herfst kan zeker nog hele fijne motorrijdagen verzorgen. 
Maar rij veilig en hou deze herfsttips in gedachten. 
 

Ga voorbereid op pad 
Het weer kan op één dag makkelijk omslaan, van warm naar koud maar ook 
van droog naar nat en van windstil naar storm. Houd dus goed de 
weersverwachtingen in de gaten en neem het zekere voor het onzekere. Het is 
beter om met een regenpak op stap te gaan dan je kleding twee dagen te 
moeten laten drogen omdat je tot je onderbroek bent natgeregend. 
De ondergrond verandert 
Nee, het asfalt zal niet veranderen maar datgene wat tussen het asfalt en je 
banden komt wel. Bladeren, takken en zand waaien door de grotere kans op 
wind de weg op en zeker als de bladeren uit de bomen vallen brengt dit veel 
risico met zich mee. Modder van landbouwvoertuigen rond weilanden is ook 
funest voor het rijplezier. Dit alles in combinatie met regen maakt de 
ondergrond verraderlijk, zeker in de bochten. Dit vergroot de kans op een 
valpartij enorm. 
Temperatuur en de grip van banden 
Als de temperatuur buiten zakt, warmen de banden ook minder snel op. 
Hierdoor zul je pas later gebruik kunnen maken van de optimale grip van de 
banden. Dit verschilt uiteraard per band. Waar sportbanden pas op een hogere 
temperatuur hun optimale grip geven, bieden tour- en winterbanden bij een 
lagere temperatuur al hun ideale grip. Rij je vaak in regen en het gehele jaar 
door, dan is het aan te raden om hier je bandenkeuze op aan te passen. 
 

Witte vlakken en reparaties aan het wegdek 
De verf die gebruikt wordt voor aanduidingen op het wegdek is in de loop der 
jaren een stuk verbeterd. De stroefheid is sterk verbeterd, maar dit wil nog 
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niet zeggen dat dit overal zo is. Van tevoren is niet te zien of de geverfde 
markeringen op de weg wel of niet glad zijn, dus vermijd deze zo veel 
mogelijk. Maak ook geen haastige manoeuvres waardoor je onderuit kan 
glijden. Dit geldt ook voor de minder opvallende teerstrepen waarmee 
scheuren in het wegdek gerepareerd worden. Deze worden bij regen een stuk 
gladder waardoor de kans op het verliezen van grip groter is. Ook zijn 
putdeksels en tram- en treinsporen met natte omstandigheden spekglad. 
Probeer deze dan ook te vermijden of haaks overheen te rijden. 
Eindelijk een zonnige dag, maar let dan ook goed op! 
Niets is zo verraderlijk als laagstaande zon. Niet alleen voor jezelf maar ook 
voor de medeweggebruikers. Bij kruisingen of afslagen is de kans dat jouw 
tegenligger verblind kan zijn door de zon net zo groot. Jij kan diegene wel goed 
zien als je de zon in je rug hebt, maar dat hoeft niet zo te zijn voor de ander. 
Verplaats je hierdoor in de medeweggebruiker en pas hier je rijstijl op aan. 
De wind kan verraderlijk zijn 
Uiteraard brengt de herfst ook de ‘herfststormen’ met zich mee. 
Maar dat is nog niet alles 
Het gaat niet alleen over anticiperen en aanpassen van je weggedrag, maar 
ook over de staat van de motor en de kleding die je draagt. Zorg voor 
voldoende profiel op je banden zodat de regen goed afgevoerd kan worden. 
Het is ook aan te raden om je kleding op de wisselende weersomstandigheden 
aan te passen, bijvoorbeeld door waterdichte kleding te dragen. Neem een 
warm vest mee voor een avondrit en zorg voor reflectiemateriaal op je kleding 
tijdens de donkere dagen voor meer zichtbaarheid. 
Hou je al deze tips in acht, dan zal de motorrit een stuk veiliger 
verlopen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Meisner 
Motorrijderrs.nl 
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NIEUWS  
 

LEER JOUW MOTOR ONDERHOUDEN 
 

KNMV TECHNISCHE CURSUS 
 

Klein onderhoud zelf doen, interessant én leerzaam! Je leert jouw motor 
beter kennen en klein onderhoud doe je na onze cursus gewoon zelf. 
 

Sleutelen aan je eigen motorfiets is bovendien erg leuk en hoort een beetje bij het 
motorgevoel. En natuurlijk is goed werkende techniek van je motor in het kader van 
verkeersveiligheid van levensbelang! De KNMV heeft daarom in samenwerking 
met een aantal geselecteerde motordealers de Technische Cursus ontwikkeld. 
 

START IN JANUARI MET DEZE CURSUS 
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Nieuws 
 

 
Dit kost een verkeersovertreding in 2020 

 
Tarieven verkeersboetes 2020 

De tarieven voor verkeersboetes in 2020 zijn gestegen. De stijging volgt de 
inflatiecorrectie van 2,7 procent. De bedragen voor snelheidsboetes liggen 
1 tot 10 euro hoger.  

En dit betaal je in 2020 voor de volgende overtredingen: 
 Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: 140 euro 
 Rechts inhalen: 240 euro 
 Geen autogordel dragen: 140 euro 
 Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon 

vasthouden: 240 euro 
 Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 240 euro 
 Afslaan zonder richting aan te geven: 95 euro 
 Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk 

leesbaar is: 45 euro 
 Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of 

vluchthaven: 240 euro 
 Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe 

geen gelegenheid geven: 390 euro 
 Een voertuig dubbel parkeren: 95 euro 
 Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder dat 

er een parkeerschijf in de auto aanwezig is: 95 euro 
 Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: 95 euro 
 Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: 140 euro 
 Niet werkende remverlichting: 140 euro 
 Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-

2001): 95 euro 
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    NIEUWS 
 
Cor Huijbrechtse heeft zich teruggetrokken als toercoordinator en het stokje 
overgegeven aan Theo Kraaij. De rit inschrijfformulieren kunnen in het 
vervolg naar het aangegeven adres in de colofon gestuurd worden.  
 

Vacature secretaris LOOT 
In april 2020 stopt Anita Dieters, aan het einde van haar ambtstermijn, met 
haar werkzaamheden als secretaris van het LOOT. Daarom is het bestuur op 
zoek naar een nieuwe secretaris.  
De taken van deze secretaris zien er als volgt uit:  
 Is lid van het bestuur en neemt actief deel aan bestuurs- en 
ledenvergaderingen.  
 Verwerkt bestuur mutaties in officiële documenten, bijv. Kamer van    
   Koophandel.  
 Onderhoudt regelmatig contacten met het bestuur over de gang van zaken  
   en voorziet bestuursleden van info.  
 Schrijft bestuurs- en ledenvergaderingen uit.  
 Verzamelt agendapunten en stelt de agenda t.b.v. vergaderingen op.  
 Verwerkt in- en uitgaande post en reageert op email berichten van  
   aangesloten clubs (of stuurt deze berichten door aan het desbetreffende 
   bestuurslid).  
 Notuleert tijdens vergaderingen, verwerkt en verspreidt deze.  
 Stelt het secretarieel jaarverslag ten behoeve van de Algemene  
   Ledenvergadering op.  
 Verzorgt de prijzen ten behoeve van de LOOT Einddag.  
 Helpt de andere bestuursleden waar gewenst.  
 

Een leuke, gevarieerde functie dus! Aanmelden kan via bestuur@loot.nl! 
Gewoon doen!  
 

Verder is men nog op zoek naar een algemeen bestuurslid als ondersteuning 
van het voltallige bestuur. 
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Brandstofverbruik (EC/630/2012) varieert v. 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. V. Gent 
Ede, Copenicuslaan 7-9, 0318-697855 

Veenendaal, Galileistraat 2, 0318-526767 

  EDE  Tel.: 06 - 12 27 36 98 
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Evenementenkalenders 2019 
 

Evenementen MAC Veenendaal 
 

 

April 
Za. 13 Feestavond 
 

Mei 
Za. 11 Veentocht  (Motortoertocht) 
Za. 18 Barbecue met fietstocht 
Za. 25 Oldtimer bromfiets tocht 
 

Juni 
Zo. 23 Picknicktoet  (Motortoertocht)    Gecanceld 
 

Juli 
Za. 06 Avondrit  (Motortoertocht) 
 

Augustus 
Zo. 18 “Willem Olie Memoriam”-rit Gecanceld  
 

September 
Za. 07 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 
  Oplossingen Lentedroogrit dienen uiterlijk 24 mei binnen te zijn.  
  Er is een verbeterde versie op de site. 
 

- Voor kaartleesritten zie:  www.baronierijders.nl  
  Iedere maand een nieuwe rit. 
 

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 Eindstand 2019   

 
 
 

Pos. Coureur Team Punten 

1  
 Lewis HAMILTON 

Mercedes AMG Motorsport 413 

2  
 Valtteri BOTTAS 

Mercedes AMG Motorsport 326 

3  
 Max VERSTAPPEN 

Red Bull Racing 278 

 
 
 
 

NEDERLANDS HISTORISCH RALLY KAMPIOENSCHAP 
Eindstand 2019 

 
 

    Klasse: NL-RC 1 
Bestuurder Pnt.  Navigator Pnt. 
1 Henk Peter Meilink 130  1. Martin van Thulden 130 
2 Jef van Hooft   34  2 Edith Gevers   34 
3 Joost Kusters   32  3 Vladyslav Nosenko   32 

    Klasse: NL-RC 3 
Bestuurder Pnt.  Navigator Pnt. 
1 Bert Brouwer   62  1 Marcel Hesselink   62 
1 Wim Luijbregts   62  2 Marco Schillemans   34 
3 Anton Morée   34  3 Henk-Jan Elbert   32 

    Klasse: NL-RGT 
Bestuurder Pnt.  Navigator Pnt. 
1 Wouter Koenderink 150  1. Kevin Wever 150 
2 Bas Slob 132  2 Marieke Slob 132 
3 Bert Valk   87  3 Maxine Vloedgraven   87 
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NEDERLANDS RALLY KAMPIOENSCHAP 
Eindstand 2019 

 
 

    Klasse: NL-RC 2 
Bestuurder Pnt.  Navigator Pnt. 
1 Henk Vossen 176  1. John Coumans 157 
2 Lambert Parren 173  2 Tim Rietveld 111 
3 Gerben Brouwer   68  3 Arie Boertje   73 

    Klasse: NL-RC 3 
Bestuurder Pnt.  Navigator Pnt. 
1 Sander van de Hel   62  1 Dave Kuiper   62 
2 Ruud Middel   32  2 Bart Stax   32 
3 Eduard Eertink     4  3 Jessica Bosscha   30 

    Klasse: NL-RC 4 
Bestuurder Pnt.  Navigator Pnt. 
1 Henrik Munk Hansen 116  1 Joost Schenkeveld 109 
2 Rudy Schenkeveld 108  2 Ellen Nijland   90 
3 Ron Buninga 105  3 Jan Kamphuis   81 

    Klasse: NL-RGT 
Bestuurder Pnt.  Navigator Pnt. 
1. Marc de Groot 157  1 Jordy de Groot 134 
2 Michael Kamper 131  2 Henk v.d. Brug 132 
3 Wim Muilwijk   59  3 Nadia Muilwijk   81 
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NEDERLANDS SHORT RALLY KAMPIOENSCHAP 
Eindstand 2019 

 
 

    Klasse: NL-RC 3 
Bestuurder Pnt.  Navigator Pnt. 
1 Ramon van de Lindeloof 209  1 Lean Potgieter 209 
2 Richard Berns 136  2 Monique Berns-v.d. Laan 137 
3 Marcel Machielsen 122  3 Henrico Nijeboer 121 

    Klasse: NL-RC 4 
Bestuurder Pnt.  Navigator Pnt. 
1. Jan Gerssen 180  1 Ries Gerssen 179 
2 Rick Arendsen 128  2 Edwin Arendsen 128 
3 Robbin Bruins   30  3 Mark Kuipers   58 

    Klasse: NL-RGT 
Bestuurder Pnt.  Navigator Pnt. 
1 Janjur Monshouwer 208  1. Jeroen Docter 208 
2 Wilbert van den Burg 180  2 Niek Oude Luttikhuis 158 
3 Steven van der Ploeg 161  3 Rijanne Rietveld-Abbink   67 

 
 

OPEN NEDERLANDS RALLY KAMPIOENSCHAP 
Eindstand 2019 

 
 

Bestuurder punten  Navigator punten 
1 Bob de Jong   171  1 Bjorn Degandt 171 
2 Kevin van Deijne 130  2 Hein Verschuuren 130 
3 Jasper van den Heuvel   85  3 Lisette Bakker   85 

 
 
 

 


