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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 november 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. 5 Sept./Oktober 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    



 

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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En wie wordt onze nieuwe secretaris 
volgend jaar ?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zoeken ook nog een nieuwe redacteur 
voor ons clubblad !! 

Voorzitter ??? 
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Leeftijd examen zware motorfiets naar 21 jaar: aanvullende info  
De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is ver-
laagd van 24 naar 21 jaar. Als je het A-rijbewijs haalt voor je 24e, krijg je 
code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig mo-
torrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2). De code 
80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 
24 wordt. Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al 
hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het A2-rijbewijs twee jaar be-
zit. Als de code vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft 
daarvoor geen extra examen meer te doen, maar als je nog geen 24 bent, 
moet je wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente. Doe je 
dat niet, dan vervalt de code 80 pas als je 24 bent.  
De verlaging van de leeftijd voor het A-examen is een uitvloeisel van de 
derde Europese rijbewijsrichtlijn. Die geeft aan dat je vanaf je 21e jaar op 
een driewielig motorrijtuig met een vermogen vanaf 15 kW mag rijden. 
- Daarvoor heb je rijbewijs A nodig. 
- Hiervoor moet je twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen 
voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming 
(AVD). 
- Beide praktijkexamens leg je af op een tweewielige motor, er komt dus 
geen examen voor driewielige motorrijtuigen. 
- Voor het praktijkexamen AVB moet je geslaagd zijn voor het motortheo-
rie-examen of in bezit zijn van een geldig rijbewijs B. 
- Voor het praktijkexamen AVD moet je eerst geslaagd zijn voor het mo-
tortheorie-examen. 
- Alleen als je al een rijbewijs voor de lichte motor (A1) of de middelzware 
motor (A2) hebt, hoef je geen theorie-examen meer te doen. 
Het CBR past momenteel de ICT-systemen aan op de wetgeving die in Ne-
derland per 12 juli 2017 versneld is doorgevoerd op aandringen van de Eu-
ropese Commissie. Dit moet het mogelijk maken dat je met ingang van 
eind november vanaf je 21e jaar een motorexamen voor de zware categorie 
(A) kunt reserveren. De definitieve invoeringsdatum volgt nog. 
Voorbeelden 
Ter verduidelijking, hierbij twee voorbeelden van het halen van het A-
rijbewijs als je al in het bezit bent van het A2-rijbewijs. 
1. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Je haalt ver-
volgens op je 21e het A-rijbewijs (zware categorie). Je krijgt dan code 80 
op je rijbewijs vermeld. Op het moment dat je in dit geval twee jaar het A2
-rijbewijs bezit, dus op je 22e, vervalt code 80. Je moet dan wel een nieuw 
rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente. 
2. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Als je het 
A2-rijbewijs twee jaar bezit, haal je het A-rijbewijs (zware categorie) via 
het getrapte traject. Je krijgt dan geen code 80 op je rijbewijs vermeld. 

https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/22839-leeftijd-examen-zware-motorfiets-naar-21-jaar-aanvullende-info
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Start proef met digitaal verlengen van rijbewijzen  
 
De Rijksoverheid heeft een proef aangekondigd waarbij het mogelijk wordt 
om langs digitale weg je rijbewijs te verlengen. Het kabinet heeft inge-
stemd met het voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur 
en Milieu om een experiment met het elektronisch aanvragen van rijbewij-
zen mogelijk te maken. 
Tot op heden moet de aanvrager van een rijbewijs zich zowel bij de indie-
ning van de aanvraag als bij de uitreiking van het rijbewijs bij de gemeen-
tebalie identificeren met een op zijn naam gesteld identiteitsbewijs. Met de 
aangekondigde proef zal de aanvraag via de computer plaatsvinden. Bij de 
proef zullen een beperkt aantal gemeenten worden betrokken, die nog door 
de minister moeten worden aangewezen, en zal in eerste instantie beperkt 
worden tot alleen het vernieuwen van een rijbewijs, waarbij het RDW de 
elektronisch aangevraagde rijbewijzen afgeeft. Elektronische aanvraag is 
mogelijk nadat een door een erkende fotograaf ingezonden digitale foto van 
de aanvrager door de RDW is goedgekeurd. 
Als het experiment positief verloopt kan het kabinet besluiten of het elek-
tronisch aanvragen van rijbewijzen landelijk ingevoerd wordt en ook of de 
digitale aanvraag voor andere rijbewijsaanvragen toegestaan wordt, zoals 
eerste aanvragen of voor aanvragen na verlies of diefstal van het oude rij-
bewijs. Het experimenteerbesluit moet nog wel even naar de Eerste en 
Tweede Kamer en daarna naar de Raad van State voor advies. Als deze 
geen grote bezwaren hebben, kan het besluit worden bekrachtigd. 
 

Overzicht verkeersboetes motorrijden 2018  
 
Als gevolg van inflatiecorrectie laat het OM ook voor 2018 de verkeers-
boetes weer stijgen ten opzichte van de boetes in 2017. Het Openbaar Mi-
nisterie (OM) laat voor komend jaar de boetes voor snelheidsovertredingen 
overigens progressief stijgen per te snel gereden kilometer per uur. Dit jaar 
komt de stijging gemiddeld  op 1,1 % te liggen, wat voor snelheidsovertre-
dingen neerkomt op 1 euro tot meer dan 35 euro per kilometer, afhankelijk 
van de illegale snelheid die gereden wordt. Vooral de hoogte van verkeers-
boetes voor overschrijding van de maximumsnelheid buiten de bebouwde 
kom stijgen komend jaar flink. Nu betaal je in 2017 bij 30 km/u te snel bui-
ten de bebouwde kom nog 275 euro, maar in 2018 bedraagt dezelfde boete 
312 euro. Daarentegen dalen de 2018-tarieven voor overschrijding van de 
maximumsnelheid buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden dan 
weer wel. Bovenop alle boetebedragen komen ook volgend jaar weer de 
inmiddels gebruikelijke 9 euro administratiekosten. In 2016 zijn 9.437.717 
verkeersovertredingen geconstateerd, waarvan 7.972.245 boetes voor te 
hard rijden.  

https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/22872-start-proef-met-digitaal-verlengen-van-rijbewijzen
https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/22886-overzicht-verkeersboetes-motorrijden-2018
https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/22158-overzicht-verkeersboetes-motorrijden-2017
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Van deze overtredingen van de maximum snelheid werden er 2.212.592 
geconstateerd bij een trajectcontrole en 4.067.291 door een flitspaal. 
 
Algemene boetes motorrijden 
Bumperkleven: 280 euro 
Onnodig links rijden: 140 euro 
Rechts inhalen: 230 euro 
Rijden terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs verstreken is: 90 euro 
Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 230 euro 
Geen voorrang verlenen aan een tram: 230 euro 
Afslaan zonder richting aan te geven: 90 euro 
Bij het afslaan tegemoet komend verkeer niet laten voorgaan: 230 euro 
Met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk lees-
baar is: 45 euro 
Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: 
130 euro 
Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 230 euro 
 

“Dochter: Pa, ik ben verliefd op een jongen die ik heb leren kennen op 
een datingsite. 
We werden vrienden op Facebook en we hebben al veel gekletst via 
WhatsApp. 
Hij heeft me een aanzoek gedaan via Skype en we hebben erover gebeld 
via Viber. 
Geef jij ons je zegen over ons huwelijk?  
Vader: Fantastisch! Ik zou zeggen: geef je jawoord via Twitter, beleef je 
huwelijksnacht via de webcam, bestel kinderen met behulp van iDEAL. 
En als je er genoeg van hebt, dan verkoop je hem op Marktplaats!! “  
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Wist u dat...?! 
 
268,831 km/u de hoogste snelheid ooit is op een fiets gehaald? 
 
Fred Rompelberg fietste op 3 oktober 1995 op de zoutvlakte van Salt Lake 
City naar een snelheids record van maar liefst 268,831 km/u. 
Dit deed hij met behulp van het team "Strasburg Racing Brothers" (een 
dragracing team). 

Wist u dat... 

 

  Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch 

één van de langste plaatsnamen ter wereld is? 

 

  57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is? 

 

 De vulkaan Mauna Kea de hoogste berg ter wereld is? 

 

  -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is? 

 

 De hoogste golf ooit gemeten 64 meter boven de zeespiegel uit-

kwam?! 

http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=167
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=167
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=139
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=138
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=136
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=135
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=135
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 De aarde een constante 'brom' voortbrengt? 

 

 De Nijl de langste rivier ter wereld is? 

 

 De Elbroes de hoogste berg van Europa is? 

 

 Slechts 20 procent van de Sahara uit zand bestaat? 

 

 Verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn? 

 Zeeschildpadden hun eigen global positioning system hebben? 

 

 Er naast aardappelen ook aardperen bestaan? 

 

 De Slechtvalk het snelste dier ter wereld is? 

 

 Een mier mensen kan doden? 

 

 Stieren nagenoeg kleurenblind zijn? 

 Op de planeet Saturnus het diamanten regent? 

 

 Op Venus een dag langer duurt dan een jaar?! 

 

 De aarde door de tsunami sneller is gaan draaien? 

 

 De grootste diamant zo groot is als de halve maan? 

 Er vierkante meloenen bestaan?! 

 

 Er een slang is die van kleur kan veranderen? 

 

 Bij zeepaarden het mannetje zwanger wordt? 

 

 De kleinste vis ter wereld nog geen 8mm groot is? 

 

http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=113
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=77
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=68
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=67
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=18
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=98
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=96
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=95
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=85
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=63
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=168
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=160
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=119
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=92
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=156
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=154
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=151
http://www.wistudat.net/site_popup.php?id=150


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



10 

Als motorrijder zoeken we graag de leuke plekjes en weggetjes op, zoals 
prachtige dijkwegen (net als andere recreanten). Je kunt begrijpen dat 
hierdoor op mooie zomerse dagen op toeristische plekken een enorme 
drukte kan ontstaan. 

Dit vraagt veel van jouw sociale vaardigheden en van die van anderen. 
Niet alle weggebruikers hebben dezelfde ideeën over wat recreatief ge-
bruik is als jij of jouw groep. Hierdoor kan al snel onbegrip en irritatie 
ontstaan. 

Samen recreëren betekent ook samen respecteren. Daarom willen we jou 
als toerorganisator of toerrijder graag een aantal tips meegeven. 

Hou bij toeren in een groep deze tips goed in de gaten. 

 Blijf altijd jezelf. 

 Rij je eigen tempo. 

 Bespreek vooraf op welke positie de rijders in de groep rijden, afhan-
kelijk van rijervaring. 

 Onderling wordt er niet ingehaald. 

 De afstand tot de voorrijder is minimaal drie seconden. 

 De afstand onderling is minimaal twee seconden. 

 Zorg dat het toeren niet alleen voor jou veilig is, maar ook voor je om-
geving. 
Rij binnen de groep als individu, want jij blijft verantwoordelijk voor 
jouw eigen veiligheid. 
Als je deze tips in acht neemt, dan houden we onze dijken en toeristische 
routes veilig en open voor alle motorrijders. Laten we daarom als motor-
rijder een voorbeeld zijn voor alle andere recreanten. 
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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 voor het eerste team is 09:31 uur 
Klassen:   Toerklasse (C-rijders/rijders met weinig ervaring) 

 Sportklasse (A-/B-rijders) 
        

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) 

Herinnering !!! 

http://www.mac-veenendaal.nl
mailto:rittensporthk@msn.com
mailto:olie0040@planet.nl
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21 okt Nat. Teamrit puzzelen 
?? Dec  Oliebollenrit 

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 

11 nov Harfsen 

FIM WK KALENDER  ENDURO 2017 

OFF-ROAD KALENDER 2017 (KNMV) 

3 sept  Steenwijk 

7/8 okt  Havelte 

15 okt  Lichtenvoorde 

21 okt  Vorden 

21 okt  Tubbergen (quads) 

22 okt  Tubbergen (solo) 

29 okt  Ruurlo 

4 nov  Zelhem 

5 nov  Markelo 

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 
 

12 nov  Varsseveld 

18 nov  Balkbrug 

25 nov  Eindhoven 

26 nov  Hengelo 

28 dec  Staphorst 

25/26 nov Kampioensrit te 

 Eindhoven 



        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 


