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BESTUUR
VOORZITTER
Vacant

LID
H. Tiemens
Bakkershaag 18
6871HS Renkum
Tel. 0317 - 317510

SECRETARIS
C. van de Bovenkamp
Tarweveld 41
3902GA Veenendaal
Tel. 0610 - 807487

LID
K. Jansen
Dr. Gasperisingel 29
6716RD Ede
Te.l 0318 - 642898

PENNINGMEESTER
W. Zeestraten
Prattenburglaan 26
3903DJ Veenendaal
Tel. 0318 - 517869

LID (tevens waarnemend voorzitter)
W. van Veldhuisen
Oudlaan 48
6708RC Wageningen
Tel. 0625 - 216496

VICEVOORZITTER
Vacant
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RITTENSPORTCOMMISSIE (Vacant)
Controle ritten:

Gastuitzetters:

0651 - 556946 Bert Klein
0629 - 477678

Willem Olie
Arda Olie

0318 - 548290

RALLYSPRINTCOMMISSIE
Henk Tiemens (vz.)
Manfred Böhmer

0317 - 317510
0317 - 356750

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

TOERCOMMISSIE
0653 - 798515
Wim v. Veldhuisen
0318 - 516549

Herry van de Vlierd

MOTORSPORTCOMMISSIE
Wim v. Veldhuisen(vz.) 0625 - 216496
Klaas Jansen
Gert Roseboom
0318 - 518525
Theo Veer

033 - 2864521

0625 - 216496

0318 - 642898
0317 - 741034

MOTOR BEGELEIDINGS TEAM
Gert van Dijk
PRIJZEN / FEESTCOMMISSIE
Gerrie van Merkestijn
Ineke Miezelmoe

Emmie van Geerenstein

CLUBGEBOUW
Groeneveldselaan 7, 3902 HA Veenendaal
Beheer:
Ab van Merkestijn
Openingstijden:

Vrijdagavond
Zaterdagmiddag
Zondagmiddag

0318 - 516410
0318 - 514210

- vanaf 20.00 uur
- vanaf 16.00 uur
- vanaf 16.00 uur (apr. t/m okt)
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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

GOUDSMID

Markt 19 Veenendaal 3901DN 0318 - 512272

HORLOGER

www.geluk.nl e-mail: info@geluk.nl
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DAUWTRAPRIT
17 SEPTEMBER 2017
De toercommissie nodigt jullie uit voor de dauwtraprit op zondag 17 september.
Er wordt een mooie toertocht gereden door de Gelderse Vallei.
De lengte van de rit is +/- 130 kilometer.
De route is op navigatie en papier beschikbaar.
De start is vanuit het clubhuis van de MAC Veenendaal
Groeneveldselaan 9 te Veenendaal.
Inschrijven is mogelijk vanaf 9.00 uur tot 10.00 uur.
Het Inschrijfgeld is € 3,00
Uiteraard is de koffie bij aanvang gratis.
Info bij Marius van de Beek
Mail: beekmvd2111@gmail.com.
Gastuitzetter van deze rit zijn Gert en Gonny Segers.
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Belangrijke wetswijziging motor met aanhanger.
Per vandaag 12 juli 2017 gelden de rijbewijzen A1, A2 en A met aanhanger alleen voor het
Nederlands grondgebied.
LET OP: Rijd je buiten Nederland met een aanhanger achter je motor dan rijd je dus (formeel) met
een ongeldig rijbewijs.
Wettekst (Staatsblad 298, jaargang 2017):
In afwijking van het eerste lid, onderdelen b, c en d, kan in Nederland met het in deze onderdelen
bedoelde rijbewijs een motorrijtuig van de desbetreffende categorie worden bestuurd waaraan een
aanhangwagen is gekoppeld. Met het in de eerste volzin bedoelde rijbewijs wordt gelijkgesteld een
rijbewijs dat geldig is voor een of meer van de rijbewijscategorieën A1, A2 of A, afgegeven door het
daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.
Nu wordt de soep nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
Net als Nederland buitenlandse motorrijbewijzen erkent met aanhanger, zijn er ook veel andere
Europese landen die hetzelfde doen en binnen hun grondgebied motorrijbewijzen met aanhanger
erkennen die zijn afgegeven in een ander land.
LET OP: Niet alle landen erkennen die rijbewijzen met aanhanger.
Voor je met een aanhanger op vakantie naar het buitenland vertrekt is het goed en verstandig om te
informeren naar de laatste stand van zaken in het buitenland m.b.t. erkenning van (buitenlandse)
rijbewijzen met aanhanger. Goede informatie geven de ANWB en de FEMA.
LET OP: Het gaat er om of een buitenlands rijbewijs met aanhanger juridisch wordt erkend; niet of
rijden met aanhanger achter de motor in dat land is toegestaan voor lokale inwoners van dat land.

KNMV 2020 - Sport

De werkgroep Sport heeft de KNMV de opdracht gegeven om de bond als dé
branchpartij te zijn die service levert aan motorsportend Nederland. Kort samengevat komt het er op neer dat de KNMV er voor iedere motorsporter is en dat de
coureur centraal staat.
Om de continuïteit van de motorsport in Nederland te borgen heeft de werkgroep
een lijst met meer dan 30 kleine projecten aan het bondsbureau overhandigd. Een
deel van deze wensen zijn inmiddels geïmplementeerd, het overgrote deel wordt
de komende maanden en in enkele gevallen binnen enkele jaren gerealiseerd.

Eén van de ambities is om de diverse commissies in de motorsport langzaam los
te laten en meer te werken met expertgroepen. Dit zijn tijdelijk samengestelde
groepen die aan de slag gaan met concrete projecten. Zo hebben we rondom de
Internationale Zesdaagse een expertgroep samengesteld om de selectiecriteria
voor een KNMV World Trophy team (WTT) duidelijk op papier te zetten.
Met een kleine groep vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de
endurosport hebben we op die manier snel concreet kunnen maken waar rijders
aan moeten voldoen om aanspraak te maken op een plek in het WTT. Dit bleek
een uitstekende samenwerking te zijn.
Verder wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het verbeteren van de communicatie
met licentiehouders, het verbeteren van online inschrijfmodules en het verbeteren
van het vrijwilligersbeleid.

Maak kennis met Enduro
“Enduro is gaaf; het is knokken tegen jezelf, tegen de klok, tegen de route en
tegen de rest. Het is het Parijs-Dakar gevoel in Nederland”Maak kennis met Enduro en ervaar zelf hoe leuk het is. Kom op 7 oktober kijken naar de eerste ONK
Enduro in Bergeijk of rij zelf mee.
Tijdens de Enduro wedstrijd rijd je over een uitdagende route door bossen, over
akkers en ander terrein. Meerdere proeven worden afgewisseld met verbindingstukken, de start van de proef is individueel en dus heb je genoeg ruimte.
Tussendoor sleutel je in de tankstraat aan je motor en maak je hem weer startklaar voor de volgende ronde. De wedstrijden nemen 3 tot 6 uur in beslag, dus
kun je een volle dag sportief rijden.
Heb je al een KNMV Offroad Startlicentie? Dan kun je naast deelname aan alle
Offroad ritten en trainingen op KNMV crosscircuits ook deelnemen aan drie
ONK Enduro dagen.
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14 nieuwe verkeersborden
Vanaf 1 juni 2017 zijn er veertien nieuwe verkeersborden toegevoegd aan het Nederlandse
straatbeeld, dit zijn borden met de coderingen F11 t/m F22, L20 en L21. Volgens Minister Schultz van
Haegen moeten deze nieuwe borden vooral zorgen voor meer duidelijkheid over tram- en busbanen,
rijstroken/wegen voor vrachtauto's en waar deze niet mogen komen. De twee L-borden zijn bedoeld
voor uitwijkplaatsen links en rechts van een smalle weg, om tegemoetkomend verkeer te laten
passeren. De betekenis van de borden is in onderstaande afbeelding te vinden. Eigenlijk was de
invoering al gepland voor 1 januari 2015, maar dit moest wegens formaliteiten worden uitgesteld.

Nationale Teamrit Puzzelen 2017
Datum:

Zaterdag 21 oktober 2017

Startplaats:

Clubgebouw MAC Veenendaal
Groeneveldselaan 7
3902 HA Veenendaal

Starttijd team:

Ontvangst vanaf 09:00 uur
De start van het 1e team is 09:31 uur
Toerklasse (C-rijders/rijders met weinig ervaring)
Sportklasse (A-/B-rijders)

Klassen:
Reglementen:

Toer- en Sportklasse:
Beginners Reglement Routebeschrijving NRF
uitgave 2014, versie april 2017 (denk om
woonplaatsenregister NRF 2012 en
verkeersboekje)

Aantal trajecten: Toer- en Sportklasse: 3 (ROOD, WIT en BLAUW)
Uitzetters:

Hans Keuning, Willem Olie en Jaap Spaargaren

Inschrijving:

Door inzending van inschrijfformulier en van
betaling op bankrekening: NL21ABNA0506174603
t.n.v. W. Olie. Onder vermelding van teamnaam.

Inschrijfgeld:

Toer- en Sportklasse: € 80,-- per team (incl. lunch 4
voor vier personen

Info:

www.mac-veenendaal.nl
rittensporthk@msn.com
Tel.: 06 15077909 (Hans Keuning)
olie0040@planet.nl
tel.: 06 53219771 (Willem Olie)
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Motorblad MOTOR Magazine stopt
Na meer dan 100 jaar is motorblad Motor er per mee gestopt. Het in 1913 opgerichte motorblad
bestond in vele gedaanten, de laatste jaren was dat als maandblad bij de uitgeverij New Skool Media.
In de afgelopen jaren liep de oplage hard achteruit; het bleek lastig een eigen richting voor het blad
te vinden, vooral het verschil met zusterblad Moto73 was lastig om te maken. Daarbij kwam de
uitgeverij enige tijd geleden met een nieuw, redelijk succesvol 'special' zusterblad Classic & Retro,
waarmee er nog een concurrent in eigen huis bij kwam.
MOTOR Magazine begon haar bestaan als Weekblad Motor, toen het officiële blad van de KNMV.
Later werd het blad verzelfstandigd en werd MOTOR tweewekelijks verstuurd. Lange tijd was het nog
wel het officiële orgaan van de KNMV, maar ook dit werd in 2011 beëindigd, waarop het aantal
abonnees instortte. Na diverse eigenaren was het recent de Finse uitgever Sanoma die het blad in
het handen kreeg, om het begin 2014 af te stoten naar New Skool Media. Daar werd de frequentie
direct verlaagd naar maandelijks.

Toeren over de grens, E10 tanken of E5?
Over de grens heeft benzine vaak een andere naam. Welke moet je hebben?
En E10 en E5: wat is dat eigenlijk? E10, dat is een mengsel van 90 procent benzine en maximaal
10 procent ethanol. Euro 95 is E5 en bestaat voor 5 procent uit ethanol.
Volgt meteen de vraag: kan ik E10 tanken?
Moderne verbrandingsmotoren rijden probleemloos op E10. Pakkingen,kunststoffen en rubberen
leidingen en aluminium delen van oudere motoren kunnen er door worden aangetast. Tank daarom
bij twijfel uitsluitend Euro 95 of zogeheten ‘premiumbenzine’ als Superplus 98. Hoe
in verschillende Europese landen de benzinesoorten worden aangeduid
vind je op www.unitedconsumers.com.
Wat bieden de tankstations aan in de ons omringende landen?
In Duitsland wordt E10 volop aangeboden en
is E5 daarnaast goed verkrijgbaar.
In Frankrijk kun je langs de snelwegen
nauwelijks meer E5 tanken.
E10 staat er aangeduid als SP95-E10.
Is je motor daar niet voor geschikt, tank dan
‘super sans plomb 98’. In België is euro 95
goed
verkrijgbaar. Hoe kom ik te weten wat ik moet
tanken? Op de website www.e10check.nl vind
je een E10 check, die van veel motormerken en - typen aangeeft welke benzine je het beste kunt
tanken. Staat je motor er niet bij of heb je twijfels, vraag dan bij jouw dealer.
De E10 check is samengesteld door de ACEA, de organisatie van
Europese autofabrikanten. E10 heeft gevolgen voor het brandstofverbruik.
Je verbruikt van E10 ongeveer 1,5 % meer brandstof, doordat de
energiewaarde iets lager is dan van E5.

Al 20 JAAR
KWALITEIT

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

DROST AUTOBEDRIJF
Inkoop en verkoop alle merken auto's
A.P.K. • Reparatie • Autoschade
De Smalle Zijde 13

3903 LM Veenendaal

Telefoon: 0318- 51 44 66

CNC - draaien en frezen
spuitgietmatrijzen
gereedschapmakerij

Veiligheid !!!!

Helmen

Een helm is het belangrijkste onderdeel van de uitrusting van een rijder. Wil je
weten welke helm je kunt gebruiken en waaraan deze moet voldoen? Lees dan
het helmreglement.
Hierin staat aan welke internationale norm een helm dient te voldoen en welke
specifieke eisen aan de helm worden gesteld. Deze specifieke eisen kunnen per
tak van motorsport verschillen.

Voldoet mijn helm?

Als er een ECE-05-keurmerk op de kinband of in de binnenvoering staat, is de
helm gekeurd voor gebruik op de weg. Het is overigens niet zo dat alle helmen
met een ECE-05-keurmerk van gelijke kwaliteit zijn.

Je helm laten keuren

Heb je een helm gekocht met een ECE-05-keurmerk en voldoet deze aan het
helmreglement? Biedt deze dan aan bij een KNMV-technisch official op de wedstrijd. Je krijgt dan een sticker voor vier jaar. Na vier jaar kun je de helm niet
opnieuw laten keuren. Ben je bij een valpartij betrokken geweest? Dan moet je
jouw helm opnieuw laten keuren.

Nekbraces en rugprotectoren

Steeds meer sporters dragen een nekbrace. Het doel van een dergelijke brace is
om bij een eventuele valpartij ervoor te zorgen dat de nek niet kan dubbelknikken. Wanneer de nek dit wel doet kan er zwaar letsel aan de nek ontstaan. Reglementair is het dragen van een nekbrace niet verplicht omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs/onderzoek is of het systeem in alle gevallen bescherming biedt.
In de wegrace is het dragen van rugbescherming reglementair verplicht. Bij een
valpartij op je rug kun je een dwarslaesie oplopen, vandaar de verplichting van
een rugprotector onder een raceoverall. Ook andere sportdisciplines kennen de
verplichting van extra protectoren, zodat voorzijde en achterzijde van het lichaam
beschermd worden. Protectiesystemen moeten comfortabel zitten, dus koop een
systeem dat het beste bij jou past en aan de (hoogste) veiligheidseisen voldoet.
Investeer in jezelf en koop duurzame en veilige outfits en bijbehorende beschermingartikelen.
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Feesten, slapen, toeren en bbq-en
De titel van deze nieuwsbrief zegt het al , kortom alle ingrediënten voor een topweekend. Wil
jij met je motorvrienden een leuk motorweekend? Noteer dan 16 én 17 september in je
agenda.

Motortoertocht voor het Goede Doel verandert steeds meer van een 1-daags evenement naar
een 2-daags evenement. Natuurlijk blijft de motortocht die we op zondag voor het goede doel
gaan rijden het belangrijkste, want daarmee zamelen we geld in voor
Stichting Hartedroom.
Maar als je helemaal naar het gezellige Brabant moet komen, dan kan je er net zo goed meteen
een feestelijk weekend van maken. Op zaterdag 16 september organiseren we De Kleine
Parade door Rijen én het Bikers Bier Festival. Deze vinden plaats op het terrein van
Recreatiepark d'n Mastendol in Rijen, waar je ook kan overnachten. En de volgende dag sta je
lekker op tijd (en fris) aan de start van de motortoertocht. Bestel nu alvast jouw tickets voor de
Motortoertocht voor het Goede Doel op 17 september.

Op 16 september organiseren we het eerste Bikers Bier Festival, voor Bikers en Burgers! Want
of je nu blijft slapen op de camping om de volgende dag op tijd bij de motortoertocht te zijn of
je komt gewoon uit de buurt, iedereen is welkom. Het belooft een fantastisch feest te
worden met live -muziek, sfeervolle entourage, leuke activiteiten, heerlijke grillgerechten en
uiteraard meer dan 50 verschillende soorten bier. Je kan zelfs tussendoor een duik nemen in
het (verwarmde) buitenbad. Uiteraard gaat de opbrengst ook naar het goede doel van de
motortoertocht.

En je hoeft niet bang te zijn dat je de volgende dag niet fit bent voor de toertocht, want het
Bikers Bier Festival begint direct na De Kleine Parade om 16.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Zo
verschijn je én op tijd én uitgeslapen aan de start. Tot 16 september dan maar!

Evenementen Kalender 2017

17 sep
23 sep
21 okt
?? Dec

Dauwtraprit (Toertocht)
BBQ
Nat. Teamrit puzzelen
Oliebollenrit

ORIËNTATIE- en PUZZELRITTEN 2017 (in de omgeving).
Kijk op: http://rittensport.startkabel.nl/
NATIONALE ENDURO KALENDER 2017
7 okt
21 okt
28 okt
4 nov
11 nov

Bergeijk
Vorden
Hellendoorn
Zelhem
Harfsen

25/26 nov

Kampioensrit te
Eindhoven

OFF-ROAD KALENDER 2017 (KNMV)
3 sept
7/8 okt
15 okt
21 okt
21 okt
22 okt
29 okt
4 nov
5 nov
25/26 mrt
22/23 apr
27/28 mei
24/25 jun

Steenwijk
Havelte
Lichtenvoorde
Vorden
Tubbergen (quads)
Tubbergen (solo)
Ruurlo
Zelhem
Markelo

12 nov
18 nov
25 nov
26 nov
28 dec

Varsseveld
Balkbrug
Eindhoven
Hengelo
Staphorst

FIM WK KALENDER ENDURO 2017
Finland
1/2 jul
Slowakije
Spanje
22/23 jul
Portugal
Italië
23/24 sept
Engeland
Hongarije
7/8 okt
Argentinië
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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

