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

Jaargang 40, nr. 1 Maart 2017 
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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 voorzitter 
 
U ziet het, ik heb een probleem. 
Normaal gesproken zou hier het voorwoord van de voorzitter staan maar  de 
voorzittersfunctie is vacant! 
 
Wat ik wel kan doen is hier wat vertellen wat zich zoal de afgelopen tijd binnen 
de MAC heeft afgespeeld. 
We hebben natuurlijk op 17 januari de elk jaar terugkerende Algemene Leden 
Vergadering gehad. 
Op deze vergadering hebben we afscheid moeten nemen van zowel onze voorzit-
ter als onze vicevoorzitter. 

 
 

  Vicevoorzitter Ab van Merkestijn 
 
 
 
 
 

Voorzitter Marius van de Beek. 
 
Verder was er op 18 februari de feestavond. Het was weer gezellig met een mooie 
verloting maar het is wel te zien dat het ledenaantal wat aan het teruglopen is. 
Op 19 maart organiseert het LOOT zijn einddag in ons clubgebouw. 
Op 1 en 2 april kunt u bij het clubgebouw gaan genieten van een groot evenement 
met oude Fiat 500 automobielen. Verder in dit clubblad nog wat meer informatie. 
Ik kan ook nu al vertellen dat er op 3 juni, ook vanuit ons clubgebouw een tocht 
voor klassiek (oldtimer) bromfietsen gereden wordt. 
Ook hiervan verderop wat extra informatie. 
Rest mij te zeggen dat ik hoop in het volgende clubblad hier weer iets staat van 
de voorzitter. 
 

Eindredactie.   



 

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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Kreeg ik maar zo opgestuurd van Gert Roseboom. 
U ziet dat de MAC al lang geleden actief was met de rittensport. 
Laat dit niet verloren gaan, meldt u aan als uitzetter of controleur !!! 
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KNMV denkt aan motorrijbewijs vanaf 16 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde bij de start van de Motor-
beurs Utrecht cijfers waaruit blijkt dat het aantal jongeren met een motorrij-
bewijs de afgelopen drie jaar is afgenomen. In onze optiek wordt dit veroor-
zaakt door onhandige regels rondom het motorrijbewijs. 
 
Op 1 januari van dit jaar hadden bijna 25.000 jongeren tussen 18 en 25 jaar een 
motorrijbewijs, dat is bijna 30 procent minder dan drie jaar geleden. Onder 18- en 
19-jarigen is dat aantal zelfs met 60 procent afgenomen, zo bleek uit de cijfers 
van het CBS. 
 
In 2012 behaalde een recordaantal jongeren hun rijbewijs vanwege de introductie 
van het A1 en A2 rijbewijs in 2013. Sinds de introductie van deze rijbewijzen is 
het aantal jongeren met rijbewijs afgenomen. 

“We zijn niet tevreden met hoe het nu gaat. Daarom gaan we de komende tijd, 
met hulp van wetenschappelijk onderzoek, bekijken of het mogelijk is om op 16-
jarige leeftijd al je motorrijbewijs te halen,” aldus Patrice Assendelt, directeur 
van de KNMV. 
“In Duitsland en Italië mag je al op je 16e beginnen met rijlessen. Dat betekent 
dat het brommer rijden misschien wat wordt ontmoedigd, maar op die manier 
gaan jongeren met hun motor wel veiliger het verkeer in.” 
 
Er is ook goed nieuws met het oog op de jongere motorrijders. De laatste jaren 
kopen steeds meer jongeren een nieuwe motor. De liefde voor motorrijden is er 
dus nog steeds. 



6 

 
Op 19 maart organiseert de MAC Veenendaal i.s.m. het LOOT (Landelijk Over-
leg Orgaan Toerclubs) de LOOT eind dag. 
Deze dag worden de rijders die de meeste punten verzameld hebben in het jaar 
2016 gehuldigd 
Deze punten krijgen zij bij iedere toerrit die zij gereden hebben. 
Iedere rit krijgt 5 of 10 punten toebedeeld.  
Tussen half 10 en 11.00 uur wordt er gestart met een toerrit  van ongeveer 60 
km. vanuit de Wormshoef in Lunteren. 
Bij aankomst in het clubhuis staat er koffie met gebak klaar voor de deelnemers. 
Rond 12.30 wordt er een lunch verzorgd in het clubgebouw. 
Vanaf 14.00 uur worden er oud Hollandse spelletjes gedaan in het clubgebouw 
van De Greb 
Ronde de klok van 16.00 uur worden de prijzen uitgereikt. 
Wij verwachten tussen de 60 en 70 deelnemers. 
Ook zijn er 15 vrijwilligers van de MAC aanwezig om dit te begeleiden. 
Mocht je nieuwsgierig zijn kom dan gerust een kijkje nemen. 
Het clubgebouw is de gehele dag geopend tot ongeveer 18.00 uur 
De volgende spelletjes worden er gespeeld: 
 
Zak met onderdelen 
Spiraal 
Sjoelbak om een hoekje 
Ringwerpbak 
Stokvangspel 
Wat voor bromfietsmotor is dit 
Pot met schroeven en moeren 
Merk van motor (in clubhuis) 
Quizvragen 
Spijkerslaan 
Darten bij ex aequo 
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De verkiezingen en het standpunt van de partijen ten 
opzichte van motorrijders. 
 
Met de komende Kamerverkiezingen is het allicht interessant hoe diverse partijen 
over het verkeer , en vooral over motorrijders , denken. 
In het algemeen heeft men het niet over de motorrijder maar over het totale ver-
keer , met name over de veiligheid , het terugdringen van de files en een toe-
komst met alleen elektronische voertuigen na 2025 (PVDA). 
De PVV pleit voor halvering van de Motorrijtuigenbelasting. 
De VVD wil af van milieuzones , boetes voor kleine snelheidsovertredingen om-
laag , voor flinke overtredingen omhoog. 
D66 pleit voor meer elektronisch motorverkeer. 
Groen Links wil de motor APK invoeren , iets wat 50Plus ook wel iets in ziet.  
Voor het CDA en Christen Unie hoeft dit niet . Weinig motorongelukken hadden 
te maken met een technisch mankement en het jaagt de motorrijder weer op extra 
kosten. De partijen zijn het in het algemeen wel over eens dat de veiligheid voor 
motorrijders grondig gewaarborgd moet zijn voordat zelfrijdende auto´s  de weg 
op mogen . 

Tour mee  1-2 april 2017 - Veenendaal 
Vorig jaar hebben een aantal leden van de Fiat 500 club Nederland een rit gere-
den met een aantal zieke kinderen die in het Utrechtse Wilhelmina Kinderzieken-
huis verpleegd werden. Het was voor de deelnemers maar zeker voor alle kin-
deren een fantastische middag. 
Dit jaar is het plan om op zaterdag 1 april Russische kindjes een onvergetelijke 
dag te bezorgen door ze mee te nemen in onze Fiatjes. 
 
We zijn dus dringend op zoek naar leden die, samen met het Fiatje tijdens de 
‘Tour mee’, deze kinderen een uitwisbare herinnering willen geven. 
 
‘Tour mee’ zijn maar liefst 2 ritten. Op zaterdag 1 april is er een rit en op zondag 
2 april is er de 2e rit; het is uiteraard niet verplicht beide ritten te rijden. U bent 
beide dagen vanaf 09:15 uur van harte welkom om even gezellig een bakje koffie 
of thee te drinken. Tussen 10:00 uur en 10:30 gaan we de rit rijden, dat geldt voor 
beide dagen en beide ritten. Echter op zaterdag ‘pikken we onderweg aantal Rus-
sische kindjes op’ die dan de rit in onze Fiatjes vervolgen. 
Zeg nu eens eerlijk: wat zou het toch een heerlijk gevoel zijn als iedereen, aan het 
einde van deze zaterdag, met een voldane glimlach rondloopt. 
De start is, voor beide ritten, bij het MAC gebouw, gelegen aan de Groeneveld-
selaan 9, 3906 HA Veenendaal. 
Willem & Erika van Ginkel (11387) 
Patrick & Vivie Brandligt (11982) 
Wim Roseboom (12136) 
Maurice Smit (13594) 
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Een aantal enthousiaste bezitters van oldtimer bromfietsen is van 
plan om voor medebezitters van deze brommers een leuke tocht te 
organiseren in de omgeving van Veenendaal. 
In samenwerking met de Motor– en Autoclub Veenendaal (MAC 
Veenendaal)  wordt vanuit het clubgebouw een mooie route aange-
boden. 
De start is voorzien vanaf 10:00 uur. 
Er worden 2 trajecten verreden van ongeveer 2 uur en na het eerste 
traject komt men aan bij het bromfietsmuseum in Achterberg. 
Nadat men al het moois wat daar te bewonderen is bekeken heeft 
start men met het tweede traject wat weer terugvoert naar het club-
huis van de MAC. 
Deelname aan dit evenement kost het luttele bedrag van €5,= 
Hiervoor krijgt men in het bromfietsmuseum een consumptie en bij 
terugkomst in het clubgebouw van de MAC nogmaals. 
Koffie en thee zijn in Achterberg en bij de MAC gratis. 
Het overblijvende bedrag wordt door de MAC overgemaakt naar 
het bromfietsmuseum als (vrijwillige) bijdrage in de kosten. 
Kom allemaal naar Veenendaal op 3 juni. 
Definitieve informatie vindt u straks op de website 
www.mac-veenendaal.nl  

http://www.mac-veenendaal.nl
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Honda vraagt patent aan op automatische nood-
remtechnologie  

 
Honda heeft bij de U.S. Patent and Trademark Office een aanvraag ingediend 
voor een patent op een automatisch remsysteem voor motoren. 
In die aanvraag staat als omschrijving dat er een systeem komt dat de remmen 
inschakelt als er kans is op een frontale botsing. 
Honda heeft op dit moment al zo'n soort systeem: het Collision Mitigation Bra-
king System, dat toegepast is op Honda auto's uit 2017. 
Deze technologie willen ze dus nu ook op motoren gaan toepassen.  
Bij auto's werkt dat met een millimeter -wave radar in combinatie met een ca-
mera. 
Zo wordt gedetecteerd of er kans is op een frontale botsing. 
Nadat het systeem de dreiging heeft vastgesteld, krijgt de bestuurder een seintje. 
Daarna worden de remmen automatisch aangestuurd, aangepast op de situatie en 
snelheid. 
Het systeem is niet ontworpen om alle botsingen te voorkomen, maar maakt het 
voor de bestuurder makkelijker om te corrigeren. 
In de patentaanvraag staat een gelijksoortig systeem, maar dan voor motoren. 
Voor motoren is er een bijkomende uitdaging: de bestuurder mag niet verstoord 
worden. 
Dat kan namelijk weer voor andere gevaarlijke situaties leiden, aangezien de 
motor een balansvoertuig is. 
Het systeem moet dus eerst gaan checken of de berijder al zelf is begonnen met 
remmen. 
Daarna wordt er extra druk toegevoegd, met dezelfde ratio op voor- en achter-
rem. 
Hierdoor moet het natuurlijk voelen voor de motorrijder. 
Heeft de berijder de remmen niet aangestuurd, dan wordt eerst de achterrem 
geactiveerd, om ervoor te zorgen dat je geen nosedive maakt. 
Daarna berekent het systeem de mate van wrijving met het rijoppervlak en be-
paalt dan de gepaste remkracht. 
Als de achterrem zijn limiet bereikt en op slot gaat, wordt er druk uitgeoefend 
op de voorrem. 
Het systeem gaat door totdat de motor stilstaat of totdat het obstakel geen gevaar 
meer vormt. 

 
Het zal nog wel even duren voordat dit gaat worden toegepast op 
daadwerkelijke Honda-modellen, maar er wordt dus over nage-

dacht. 

http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/22439-honda-vraagt-patent-aan-op-automatische-noodremtechnologie
http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/22439-honda-vraagt-patent-aan-op-automatische-noodremtechnologie
http://proefmotor.nl/honda-proefrit-boeken
http://proefmotor.nl/honda-proefrit-boeken
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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
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19 mrt LOOT eind-dag 
1/2 april Fiat 500 toer mee 
21 apr Medewerkers avond 
6 mei Veentocht (Toertocht) 
3 juni Oldtimer bromfietsen 
10 jun Fietspuzzel + BBQ 
11 jun Picknicktoer (Toertocht) 
1 jul Avondrit (Toertocht) 
 
 
 

Evenementen Kalender 2017 

ORIËNTATIE- en PUZZELRITTEN 2017 (in de omgeving). 

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

NATIONALE ENDURO KALENDER 2017 

7 okt Bergeijk 

21 okt Vorden 

28 okt Hellendoorn 

4 nov Zelhem 

FIM WK KALENDER  ENDURO 2017 

OFF-ROAD KALENDER 2017 (KNMV) 

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) 

22 okt  Tubbergen (solo) 

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 
 

 
med aug MAC shortrally 
17 sep Dauwtraprit (Toertocht) 
23 sep BBQ 
?? Dec  Oliebollenrit 

29 okt  Ruurlo 

4 nov  Zelhem 

5 nov  Markelo 

12 nov  Varseveld 

18 nov  Balkbrug 

25 nov  Eindhoven 

26 nov  Hengelo 

28 dec  Staphorst 

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 


