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MAC Veenendaal   Postbus 636   3900AP Veenendaal 
 
Eindredactie : E. Klein, Tel. 0318-548290, E-mail: clubblad@mac-veenendaal.nl 
Website: http://www.mac-veenendaal.nl 
E-mail: info@mac-veenendaal.nl 
Kopij volgende nummer inleveren voor:  26 februari 2017 
 

BESTUUR 

VOORZITTER 
 
Vacant 
 
 
 
SECRETARIS 
C. van de Bovenkamp 
Tarweveld 41 
3902GA Veenendaal 
Tel.  0610 - 807487 
 
PENNINGMEESTER 
W. Zeestraten 
Prattenburglaan 26 
3903DJ  Veenendaal 
Tel.  0318 - 517869 
 
VICEVOORZITTER 
 
Vacant 
 
 

LID 
H. Tiemens 
Bakkershaag 18 
6871HS  Renkum 
Tel.  0317 - 317510 
 
LID 
K. Jansen 
Dr. Gasperisingel 29 
6716RD  Ede 
Te.l  0318 - 642898 
 
LID 
W. van Veldhuisen 
Oudlaan 48 
6708RC  Wageningen 
Tel.  0625 - 216496 
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RITTENSPORTCOMMISSIE (Vacant) 

Gastuitzetters: 
 
Willem Olie 
Arda Olie 

CLUBGEBOUW 

Groeneveldselaan 7, 3902 HA Veenendaal 
Beheer:  Ab van Merkestijn 
 
Openingstijden: Vrijdagavond  - vanaf  20.00 uur 
   Zaterdagmiddag - vanaf  16.00 uur 
   Zondagmiddag - vanaf  16.00 uur (apr. t/m okt) 

0318 - 516410 
0318 - 514210 

 
 
0651 - 556946 
0629 - 477678 

TOERCOMMISSIE 

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

0625 - 216496 0653 - 798515 
0318 - 516549 

Wim v. Veldhuisen 

MOTORSPORTCOMMISSIE 

Wim v. Veldhuisen(vz.) 
Gert Roseboom 

0318 - 642898 
0317 - 741034 

0625 - 216496 
0318 - 518525 

Klaas Jansen 
Theo Veer 

PRIJZEN / FEESTCOMMISSIE 

Gerrie van Merkestijn 
Ineke Miezelmoe 

Controle ritten: 
 
Bert Klein 
 

 
 
0318 - 548290 

RALLYSPRINTCOMMISSIE 

Henk Tiemens (vz.) 
Manfred Böhmer 

Herry van de Vlierd 
 
 

0317 - 317510 
0317 - 356750 
 

033 - 2864521 
 

Emmie van Geerenstein 
 

MOTOR BEGELEIDINGS TEAM 

Gert van Dijk    
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Van de (ex)voorzitter 
 
Allereerst wil ik iedereen een gezond en sportief Nieuwjaar toe wensen. 
Ik heb de redactie beloofd om toch nog een laatste voorwoord te schrijven on-
danks het feit dat ik niet meer in het bestuur zit. 
Na 16 jaar in het bestuur gezeten te hebben, waarvan 11 jaar als voorzitter, heb ik 
medio 2016 besloten om de voorzittershamer over te dragen aan een ander. 
Voor en tijdens de ALV van 17 januari 2017 heeft het bestuur een oproep gedaan 
om nieuwe bestuursleden aan te dragen. 
Want ook Ab van Merkestijn heeft zijn functie in het bestuur ter beschikking ge-
steld na 40 jaar in het bestuur gezeten te hebben. 
Helaas is er momenteel niemand bereid om deze 2 functies in te vullen. 
Het huidige bestuur zal dan ook een interim voorzitter aan moeten stellen en op 
zoek moeten naar een 7e bestuurslid. 
 
Als ik dit zit te schrijven krijg ik een mail dat de familie Olie toch nog een puz-
zelrit uit wil zetten in december 2017. 
Ook zijn we in onderhandeling met een zangkoor die interesse heeft om 1x per 
week ons clubhuis te huren om te gaan oefenen. 
Dit zal dan het 2e koor zijn die gebruik maakt van ons prachtige clubgebouw. 
Ab en ondergetekende zijn in samenspraak met het bestuur ook nog in overleg 
om een oldtimer bromfietsclub aan onze vereniging toe te voegen. 
Wij zullen het bestuur hiervan op de hoogte houden. 
 
Ik wil het bestuur bedanken voor de VVV bonnen en de bloemen die ik bij mijn 
afscheid in ontvangst mocht nemen. 
Ook wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ik al deze jaren heb mogen 
ontvangen. 
Het was niet altijd  makkelijk maar samen hebben we er een mooie sportieve pe-
riode van gemaakt. 
Uiteraard zal ik de MAC niet vaarwel zeggen en eventueel mijn diensten waar 
nodig is toezeggen en natuurlijk op de clubavonden zal ik aanwezig zijn. 
Ik vertrouw erop dat er nog leden zijn die zich willen aanmelden om een be-
stuursfunctie op zich willen nemen. 
 
Ik wens jullie nog een gezond en sportief jaar toe. 

 
  Marius van de Beek  

 
 

 ?????????????  

 



 

www.geluk.nl   e-mail: info@geluk.nl 

Markt 19  Veenendaal  3901DN  0318 - 512272 
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     Model CC2006-53E 

     satelliet gestuurde tijdwaarneming 

     ontspiegeld saffierglas 

     7 jaar donkergangreserve 

     satelliethorloges zijn verkrijgbaar v.a. € 995,= 

 

     € 1295,= 

     eeuwigdurende kalender 

     10 bar waterdicht 

     titanium kast en band 
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Algemene Leden Vergadering MAC Veenendaal, 17-01-2017 
 
Aanwezig    : Ter inzage zie presentielijst 
 
Afwezig met kennisgeving : Reijer van der Meijden, Dik v d Boven-

kamp, Ap Pach en Nelis Bouwmeester 
 
Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 
Er wordt eerst een minuut stilte gehouden voor Mevr. van der 
Veer, Ria Veenendaal, Gert-Jan Vermeulen en Johan Janssen  die 
niet meer onder ons zijn. 
Alle commissies en vrijwilligers worden bedankt voor al het werk dat 
deze verricht hebben in 2016. 
Daar er geen uitzetters en controleurs meer zijn, zullen er waarschijnlijk 
geen puzzelritten meer zijn. 
Nachtrit van Veenendaal 2016 maar 22 deelnemers ( in verleden 
150/200), laatste jaren tussen de 30 en 60 deelnemers. 
Oliebollen rit 2016 hebben hun diepte punt bereikt met 12 deelnemers. 
In 2015 23. 
Door gebrek aan vrijwilligers  zal er geen begeleiding voor de enduro 
meer zijn. 
Door gebrek aan deelnemers is er geen kaarten meer, nog geen 2 tafels 
vol. 
De financiën in 2016 zijn wat terug gelopen. Dit heeft te maken met de 
zijwanden van het terras. Als we dit niet gedaan hadden zou er een posi-
tief saldo geweest zijn. Het is van belang om te blijven investeren in ons 
clubgebouw. 
Jubilaris is Emmy Geerenstein 
Feestavond is op 18 Februari. 
Loot einddag is op 19 maart. (wordt uitleg over gegeven) 
Medewerker avond op 21 april  
Ook onze Club is aan het vergrijzen  zoals bij andere verenigingen. Het 
is steeds moeilijker om jonge mensen bereid te vinden om zich voor de 
vereniging in te zetten. 
Hopen dat er in de komende jaren nieuw bloed instroomt zodat de MAC 
nog jaren kan bestaan 
Er zijn onderhandelingen met een zangkoor die misschien op donderdag 
onze clubgebouw willen huren. 
Er zijn gesprekken met een paar mensen om te kijken of we een brom-
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fietsclubje kunnen toevoegen aan de MAC. Bromfietsen uit de jaren ‘70 
 

Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 

 
Notulen van de ALV gehouden op 20 januari 2016 

De voorzitter neemt de notulen van de ALV door van januari 2016. 
Deze worden goedgekeurd door de vergadering. 

 
Verslag Secretaris; 

Verslag Nacht van Veenendaal    ;Op te vragen 
Verslag Oliebollenrit  ; Op te vragen 
Verslag Motorsport commissie ; geen activiteiten in 2016 
Verslag Toer commissie  ; Op te vragen 
Verslag Rallysprint Commissie ; Op te vragen 
Verslag Motor begeleidingsteam ; Op te vragen 
Verslag Enduro   ; Op te vragen 
Verslag Bestuur   ; Op te vragen 

 
Verslag Penningmeester 

Penningmeester geeft verslag, en is op te vragen. 
Beb Willemsen stelt enige vragen en Wim Zeestraten geeft uitleg. 
Riek Zeestraten stelt een vraag en Wim Zeestraten geeft uitleg. 
 
Contributie; 
Er wordt gevraagd om de contributie te verhogen met €2,50 voor vol-
gend jaar. 
Dit wordt met hand opsteken goedgekeurd. (wordt € 30,00 per 1 januari 
2018) 
Bij de meeste verenigingen is dit meer en bij de MAC kennen wij ook 
nog huislid die ook overal mee mag doen. 

 
Verslag Kascommissie 

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en geeft goedkeuring. 
Decharge gevraagd aan de vergadering en is goedgekeurd. 

 
Verslag Materiaal beheer 

Materieel beheerder geeft verslag en is op te vragen. 
 
Bestuursverkiezing 

Aftredend: Ab van Merkestijn, Marius van de Beek en Willem van 
Veldhuisen Herkiesbaar: Willem van Veldhuisen, is met hand opste-
ken aangenomen 
Niet herkiesbaar; Ab van Merkestijn en Marius van de Beek. 
Niemand meld zich aan. Bij volgende bestuursvergadering wordt een 
interim voorzitter gekozen.  
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Pauze. 
 
Huldiging: 25 jarige jubileum van Emmie van Geerenstein 
 
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 Ro-
seboom blijven ook in 2017 in de commissie. 

Toer commissie: 
Marius van de Beek, Rein van Hasselaar en Willem van Veld-
huisen blijven ook in 2017 in de commissie. 

Rallysprint commissie: 
Henk Tiemens en Herry van de Fliert blijven ook in 2017 in de 
commissie. 
 Peter Kistenmaker is aftredend en wordt opgevolgd door Man-
fred ten Bhömer 

Motor begeleiding commissie: 
Ap Pach aftredend wordt opgevolgd door Gert van Dijk 
Arnhem - Veenendaal Classic (voorheen DFVC); 
 Hans Houtman, Gert van Dijk en Peter Paul Raaijen blijven 
ook in 2017 in de commissie 

Materiaal beheer: 
Willem van Veldhuisen blijft ook in 2017 het materialen beheer 
doen. 

Prijzen/ Feest commissie: 
Ineke Miezelmoe, Emmie van Geerenstein en Gerrie van Mer-
kestijn 

  blijven ook in 2017 in de commissie. 
Kascommissie: 

Carin Hoogeveen en Rob Zeestraten blijven in de kascommis-
sie. 
Henk van Ravenswaaij is aftredend. 
Beb Willemsen meld zich aan om zitting te nemen in de kas-
commissie. 

Begeleiding Enduro: 
                        Geen activiteiten meer 
 
Rondvraag 

 
Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 
Na de vergadering is er nog een dankwoord voor Ab van Merkestijn en Marius 
van de Beek voor hun inzet die ze jaren hebben getoond voor de MAC Veenen-
daal.. 
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LOOT op de motorbeurs Utrecht  
Het LOOT is nog op zoek naar vrijwilligers die op de zondag de LOOT 
stand willen bemannen.  
Tevens zoekt men nog , voor zover dit niet al gebeurd is , naar informatie 
van aangesloten loot clubs om dit op de beurs te kunnen promoten .  
Na een aantal jaren van afwezigheid heeft het LOOT bestuur het plan opgevat 
om weer aanwezig te zijn op de motorbeurs Utrecht die wordt gehouden van 23 t/
m 27 februari 2017.  
Op de motorbeurs Utrecht worden veel motoren ge- en verkocht, zowel door 
nieuwe motorrijders als door her - opstappers.  
Wij willen op de motorbeurs staan om twee redenen: ten eerste om de aangeslo-
ten (toer)clubs te promoten en de voordelen duidelijk te maken van het rijden in 
clubverband en ten tweede om het LOOT zelf onder de aandacht te brengen van 
nog niet aangesloten motorclubs.  
Het LOOT staat er dus voor U.  
Om onze plannen te verwezenlijken is het essentieel dat wij de bezoekers wat 
kunnen vertellen over de bij LOOT aangesloten motorclubs.  
Het is daarom van belang dat de aangesloten clubs informatie leveren over het 
reilen en zeilen van hun eigen club. Nogmaals, het LOOT staat er niet voor zich-
zelf, het LOOT staat er voor u als motorclub.  
Mis deze uitgelezen kans om uw eigen club op de beurs te promoten niet. Het is 
in uw eigen belang om informatie over uw club te verstrekken. In het verleden 
heeft de aanwezigheid van het LOOT altijd geleid tot nieuwe leden bij de ver-
schillende clubs, en wij denken dat het nu weer het geval zal zijn. Er is veel be-
hoefte onder motorrijders om met gelijkgestemden in clubverband te rijden.  
Daarom vraagt het LOOT bestuur om de volgende informatie te verstrekken:  

- Naam van de motorclub  

- Locatie (provincie, regio en plaats)  

- Bereikbaarheid: adres, e-mail of eventueel website  

- Activiteiten:  
 
Grootte van de club en het aantal ritten dat wordt georganiseerd  
Extra activiteiten, zoals clubavonden, buitenland- of kampeerweekeinden  

- Profiel van de club: wat kunt en wilt u over uw eigen club vertellen.  
 
Lever de gevraagde informatie a.u.b. op korte termijn aan. Het liefst per e-mail 
naar pr@loot.nl. Als u een eigen clubfolder heeft stuur dan een aantal op of mee 
naar Anita Dieters, Charlie Parkerstraat 5, 1311 PG Almere.  
Het heeft alleen zin voor het LOOT om op de motorbeurs te gaan staan als vol-
doende clubs de gevraagde informatie leveren. En bedenk dat als u geen informa-
tie aanlevert, andere clubs wel de aandacht krijgen en uw club niet.  
Met vriendelijk motorgroet,  
Het LOOT bestuur 
De MAC Veenendaal heeft haar gegevens zoals gevraagd doorgegeven. 
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Einde ‘kosten rijklaar maken’ 
 

Vanaf 1 november controleert de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) of de prijzen van nieuwe motoren transparant zijn. De prijs 
waarmee geadverteerd wordt moet inclusief de zogenaamde 
‘Rijklaarmaakkosten’ zijn. 
Wanneer dealers hier niet aan voldoen, kan een dwangsom of een 
boete volgen. Dit moet een einde maken aan wat velen zien als mislei-
ding.  
 
Rijklaarmaakkosten zijn bijvoorbeeld transportkosten, de kosten voor de registra-
tie bij de RDW, de nummerplaat en een recyclingbijdrage. Deze meerprijs wor-
den door de dealers aan de koper doorberekend wanneer een nieuwe motor wordt 
verkocht. Volgens de ACM worden deze kosten vaak buiten de advertentieprijs 
gehouden. Hierop hebben zij afgelopen zomer de branche opgeroepen om de 
prijs transparant te maken. Ook de consumentenbond oordeelde al eerder dat dit 
misleiding is.  
Daarnaast staat het ook gewoon in de wet dat dit niet mag. Wanneer consumen-

ten erachter komen dat de regels door dealers niet worden nageleefd, kunnen zij 

dit melden op consuwijzer.nl.  

Henk Don, bestuurslid ACM: “Duidelijke prijzen zijn belangrijk voor consumen-

ten. Op die manier is het vergelijken van producten makkelijker. Dat is ook goed 

voor de concurrentie tussen bedrijven en daarmee voor scherpe prijzen, beter 

kwaliteit en service.” 

 

Bedankjes 
 
Dik van de Bovenkamp wil het bestuur en alle leden bedanken voor de mooie 
fruitmand die ik heb gekregen tijdens mijn ziekte. 
Heel fijn dat jullie ook aan leden denken die er soms ook niet zijn 
  
Vriendelijk bedankt Dik en 
Carla van de Bovenkamp 
 
 
Emmie van Geerenstein bedankt bij deze ook 
bestuur en leden van de MAC Veenendaal voor 
de prachtige fruitmand die ze kreeg tijdens haar 
ziekte. 
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PERSBERICHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT Hall vol motorplezier 
13 t/m 15 januari 4e editie van MotorExpo Assen in TT Hall 
 
Assen - Vrijdag 13 januari start in de TT Hall de vierde editie van de MotorExpo 
Assen. De evenementenhal naast het TT Circuit staat dan drie dagen lang, bom-
vol met motoren en alles wat daarmee te maken heeft. Deze editie is de beurs-
vloer weer groter dan voorheen; ruim honderd bedrijven vullen nu 13.000 vier-
kante meter met mega veel motorplezier.  
Tijdens de MotorExpo is er aandacht voor alle facetten van het motorrijden. Ui-
teraard ziet u er veel motoren: Nieuw of tweedehands, wegracers, tourmotoren, 
choppers, offroad- en crossmotoren; ze staan allemaal prachtig gepoetst te blin-
ken op de beursvloer. De aanwezige dealers van o.a. Kawasaki, Suzuki, Honda, 
BMW, Triumph en KTM presenteren er de nieuwe modellen voor 2017 en na-
tuurlijk staan er ook ontzettend veel mooie occasions. De ‘Custom Bike Show’ is 
een nieuw onderdeel tijdens de MotorExpo. Hierin laten particulieren hun eigen 
uniek gebouwde (custom made) motor zien aan het publiek. Verder is er natuur-
lijk ook een ruime keus in scherp geprijsde helmen, motorkleding, motorlaarzen 
en accessoires zoals zonnebrillen en gehoorbescherming. Zijn er stands met alles 
over reizen, transport, verzekeringen, tuning, onderdelen en gereedschap. En 
laten ook diverse belangenverenigingen en clubs zich van hun beste kant zien. 
Voor wie nog geen motorrijbewijs heeft, is er de mogelijkheid om ter plekke op 
een motor te stappen voor een allereerste rijles. 
Vrijdag 13 januari opent de TT Hall om 18.00 uur zijn deuren voor de vierde 
editie van de MotorExpo Assen. De motorbeurs is die dag open tot 22.00 uur. Op 
zaterdag en zondag zijn de openingstijden van 10.00 tot 18.00 uur. Volwassenen 
betalen € 10,- entree, kinderen t/m 12 jaar krijgen € 5,- korting en de allerklein-
sten t/m 7 jaar, mogen gratis naar binnen. www.motorexpo-assen.nl 
 
De Haar 11 
9405 TE Assen 
www.tt-hall.nl 
  
algemeen: 0592-30 40 80 
Mobiel: 06 – 83444845 
fax:  0592-30 40 81 
mail:   n.asbroek@tt-hall.nl  
  

http://www.tt-hall.nl/
mailto:n.asbroek@tt-hall.nl
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Steeds meer mensen ontdekken het plezier van motorrijden. 
Niet alleen worden meer motoren verkocht, wij merken dat ons ledenaantal stijgt 
en de vraag naar rijopleidingen toeneemt. 
Goed nieuws, zo aan het begin van een nieuw motorjaar. 
Vandaag publiceerde de RAI Vereniging cijfers over de verkoop van motoren. 
In 2016 nam de motorfietsverkoop toe met ruim 11 procent tot 12.614 motoren. 
Dit is het beste resultaat sinds 2009 toen er 14.306 nieuwe motoren werden aan-
geschaft. 
Op 1 november 2016 stond er in ons land een recordaantal van 720.889 motorfiet-
sen geregistreerd. Dat is bijna 4.000 meer dan een jaar geleden, ruim twee keer 
zoveel als 20 jaar geleden (335.000) en bijna zes keer zoveel als in 1986, toen 
Nederland 124.000 motoren telde. 
Ook de cijfers van het CBR tonen aan dat de interesse in het motorrijbewijs toe-
neemt. In 2015 werden 57.721 examens afgenomen, in september 2016 waren dat 
er al 46.328. Naar verwachting is het totaal aantal examens in 2016 boven het 
aantal van 2015 uitgekomen. 
“We merken dat in 2016 meer mensen op zoek waren naar een rijschool om in 
2017 hun rijbewijs te halen. Daarnaast zagen we een stijging in de vraag naar 
onze voortgezette rijopleidingen (VRO’s). Deze VRO’s zijn zowel voor herop-
stappers als ervaren motorrijders een goede manier om veiliger en met nog meer 
plezier aan het verkeer deel te nemen,” aldus Arjan Everink, Hoofd Opleidingen 
van de KNMV. 
Niet alleen de RAI Vereniging en het CBR merken op dat motorrijden aan popu-
lariteit wint. Zo groeide ons eigen ledenaantal van 50.000 in 2015 naar ruim 
52.000 leden in 2016. Het aantal actieve motorsporters stijgt ook: het aantal start-
licenties groeide van 3.497 in 2015 naar 4.585 in 2016. 
Behalve in Nederland is motorrijden ook in de rest van Europa ‘hot’. Over de 
eerste 11 maanden van 2016 werd in heel Europa 8,5% meer motoren verkocht 
dan een jaar geleden. 
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Datum   Race Circuit 

26 mrt   Qatar Losail 

9 apr   Argentinië Termas de Rio Hondo 

23 apr   Amerika Circuit of the Americas 

7 mei   Spanje Jerez 

21 mei   Frankrijk Le Mans 

4 jun   Italië Mugello 

11 jun   Catalonië Circuit de Catalunya 

25 jun   Nederland TT Circuit 

2 jul   Duitsland Sachsenring 

6 aug   Tsjechië Brno 

13 aug   Oostenrijk Red Bull Ring 

27 aug   
Groot-
Brittannië 

Silverstone 

10 sep   San Marino Misano 

24 sep   Aragon Ciudad del Motor de Aragon 

15 okt   Japan Motegi 

22 okt   Australië Phillip Island 

29 okt   Maleisië Sepang 

12 nov   Valencia Valencia 

http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2605/motogp-grand-prix-van-qatar-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2606/motogp-grand-prix-van-argentinie-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2607/motogp-grand-prix-van-amerika-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2608/motogp-grand-prix-van-spanje-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2609/motogp-grand-prix-van-frankrijk-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2610/motogp-grand-prix-van-italie-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2611/motogp-grand-prix-van-catalonie-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2612/motogp-grand-prix-van-nederland-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2613/motogp-grand-prix-van-duitsland-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2614/motogp-grand-prix-van-tsjechie-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2615/motogp-grand-prix-van-oostenrijk-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2616/motogp-grand-prix-van-groot-brittannie-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2616/motogp-grand-prix-van-groot-brittannie-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2617/motogp-grand-prix-van-san-marino-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2618/motogp-grand-prix-van-aragon-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2619/motogp-grand-prix-van-japan-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2620/motogp-grand-prix-van-australie-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2621/motogp-grand-prix-van-maleisie-2017/
http://www.gpupdate.net/nl/race-edities/2622/motogp-grand-prix-van-valencia-2017/


Inkoop en verkoop alle merken auto's
A.P.K. • Reparatie • Autoschade

De Smalle Zijde 13   3903 LM Veenendaal   Telefoon: 0318- 51 44 66

DROST AUTOBEDRIJF

Voor info: Valleistraat 89 - Veenendaal - tel. 0318-540802 / 06-22765341 - fax 0318-638597
email: info@autobeklederijhardeveld.nl

Al 20 JAAR 
KWALITEIT

CNC - draaien en frezen
spuitgietmatrijzen
gereedschapmakerij



ZATERDAG 17 JUNI 2017

OLDTIMER
FESTIVAL

VEENENDAAL

GRATIS TOEGANG WWW.OLDTIMERVEENENDAAL.NLEVENEMENTENTERREIN VEENENDAAL

TOERTOCHT | OLDTIMERSHOW | MARKT
ETEN EN DRINKEN| KINDERACTIVITEITEN
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18 feb Feestavond 
19 mrt LOOT eind-dag 
21 apr Medewerkers avond 
6 mei Veentocht (Toertocht) 
10 jun Fietspuzzel + BBQ 
11 jun Picknicktoer (Toertocht) 
1 jul Avondrit (Toertocht) 
med aug MAC shortrally 
17 sep Dauwtraprit (Toertocht) 
23 sep BBQ 
?? Dec  Oliebollenrit 

Evenementen Kalender 2017 

ORIËNTATIE- en PUZZELRITTEN 2017 (in de omgeving). 

Kijk op: http://rittensport.startkabel.nl/ 

NATIONALE ENDURO KALENDER 2017 

14 jan Enter 

11 mrt Eindhoven 

7 okt Bergeijk 

21 okt Vorden 

28 okt Hellendoorn 

FIM WK KALENDER  ENDURO 2017 

OFF-ROAD KALENDER 2017 (KNMV) 

12 feb  Eext 

5 mrt  Noordwolde 

12 mrt  Ruinen 

19 mrt  De Wijk 

3 sept  Steenwijk 

7/8 okt  Havelte 

15 okt  Lichtenvoorde 

21 okt  Vorden 

21 okt  Tubbergen (quads) 

25/26 mrt Finland 
22/23 apr Spanje 
27/28 mei Italië 
24/25 jun Hongarije 

1/2 jul Slowakije 
22/23 jul Portugal 
23/24 sept Engeland 
7/8 okt Argentinië 
 

22 okt  Tubbergen (solo) 

29 okt  Ruurlo 

4 nov  Zelhem 

5 nov  Markelo 

12 nov  Varseveld 

18 nov  Balkbrug 

25 nov  Eindhoven 

26 nov  Hengelo 

28 dec  Staphorst 

4 nov Zelhem 

11 nov Harfsen 

??? Kampioensrit 



        Brandstofverbruik (EC/630/2012) varieert van 3,8L/100km (26,3km/L) t/m 6,1L/100km (16,4km/L) CO2 87 - 140 gr/km 

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

Veenendaal, Galileïstraat 2, 0318-526767 


