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W

oord van de voorzitter

We smachten ernaar om na een lange stilteperiode de club weer op
te starten en lekker een puzzelrit te rijden. Mijn vorige woord van de
voorzitter is exact twee jaar geleden. Wie had toen kunnen denken
wat ons op dat moment boven het hoofd hing. Twee jaar geen
AMBC-ritten gaat de historie in als een gebeurtenis waar we met z'n
allen niet blij mee zijn, maar als iets wat ons helaas is overkomen.
Bij het schrijven van deze intro bedenk ik me dat de periode
zonder puzzelritten niet het ergste is dat ons door corona is
overkomen. Veel mensen, waaronder ongetwijfeld ook ritrijders,
hebben dierbaren verloren en dat is natuurlijk vele malen erger.
Gelukkig is er weer licht na deze 'donkere' periode en kunnen
we weer activiteiten ontplooien en daar hebben we zin in!
De lentepuzzelrit ga ik binnenkort van zolder halen, want deze ligt
al helemaal klaar. Twee jaar geleden hebben we namelijk een paar
dagen voor de geplande lentepuzzelrit de tocht moeten afblazen. We
hadden alle borden gereed, de routebeschrijvingen en de uitleggen
geprint en stonden in de starthouding om de rit uit te zetten. Wat
een enorme domper was het toen we dit moesten afgelasten.
Binnenkort pakken we alle gemaakte ritmaterialen op en zorgen dat
de toen geplande rit op 20 maart 2022 keurig langs de route staat.
Tijden veranderen en ook ons betaalgedrag is gewijzigd in de
afgelopen periode. Als AMBC spelen we hier actief op in. We
hebben een PIN-apparaat aangeschaft, zodat de deelnemers hun
inschrijfgeld en/of lidmaatschapsgeld op een aan deze tijd aangepaste
methode kunnen overmaken aan de inschrijftafel. Wij feliciteren
de kampioenen van 2019 nogmaals en wensen de gepromoveerde
equipes veel succes in hun nieuwe klasse in 2022. De kampioenen
zijn: A-klasse: Bertus en Henny van der Horst, B-klasse: Bart
Stoffelsen en Nico Kamphuis en C-klasse: Kees en Gerdien Peet.
We hebben vanaf dit jaar een nieuwe rubriek in het clubblad
opgenomen, genaamd Van Puzzelaar tot Puzzelaar. Mochten jullie iets
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te melden hebben, iets in de aanbieding hebben of andere informatie
die interessant kan zijn voor je mede-puzzelaars, dan kunnen jullie
dit vanaf nu indienen bij de redactie. De rubriek is bedoeld voor
korte artikeltjes en niet voor vragen over een rit of commentaar.
We kijken wel of dit voorziet in een behoefte. En mocht blijken
dat er alleen zo nu en dan kopij binnenkomt, dan is dat ook goed.
Op 13 mei houden we een uitlegavond over het Puzzelreglement
Midden-Nederland. We hopen dat deze avond net zo succesvol
is als de vorige keren. We zijn heel benieuwd naar het aantal
inschrijvers en zullen de inhoud aanpassen aan de ervaring van
de deelnemers. Heb je nog vragen over het reglement, dan is
dit een uitgelezen mogelijkheid om hier antwoord op te krijgen.
De kaartinname en lotenverkoop wordt vanaf 2022 verzorgd door
Paul en Yolande Engelman. Nu wil het geval dat Paul en Yolande
op 20 maart helaas verhinderd zijn. Ook Jan en Eef Luijten zijn
niet aanwezig, omdat Eef een knieoperatie moet ondergaan. We
zaten dus met een probleem, gelukkig bood Marianne van Ginkel
aan ons niet in de steek te laten. Zij gaf in 2019 aan te willen
stoppen, maar zal in dit speciale geval ons nog te hulp zijn. Ook
komt zij met de Koningsrit weer om Paul en Yolande in te werken.
Fantastisch Marianne, dat je ons komt helpen, daar zijn we heel
blij mee! En Eef, sterkte met je knieoperatie, hopelijk zien we
elkaar op de Koningsrit weer in goede gezonheid bij de prijzentafel.
Dan gaan we het als slot van mijn woord van de voorzitter nog
hebben over de Lentepuzzelrit van 20 maart. De eerste rit van
het seizoen, alle tellers staan op nul en iedereen staat dus gelijk
in het kampioenschap 2022. Iedereen heeft dus volop kans, een
mooie gedachte, dat zullen jullie met me eens zijn. Jannie en ik
hebben de eer het spits af te bijten van het nieuwe puzzelseizoen.
We hebben een niet al te moeilijke rit klaar liggen, maar dat zeggen
uitzetters altijd, hoor ik jullie denken. De rit is een mengsel van
leuke puzzelvallen met vele bekende stripfiguren en een paar
reglementaire valletjes voor de A- en B-klasse. Volgens ons een goed
te rijden rit waar niet al teveel strafpunten in mogen vallen. We zien
uit naar jullie komst naar Achterveld, we hebben er zin in! Tot de 20e.
Henk Hazeleger.
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TRANSPORTBEDRIJF G.L. DE HAAN B.V.
Gespecialiseerd in machinevervoer en -verhuizingen,
exceptioneel vervoer, bouwvervoer, staalconstructievervoer,
rail/infra vervoer en heftruckvervoer.

Tabaksplanter 1

3861 SH Nijkerk

T 033-2456279

Het juiste team,
het juiste materieel

Ook in 2022 sponsor van de AMBC-uitzetters
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W

eblinks Snertrit
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T

oetsenbord in handen ...
... van Els van Rossen
Zoals jullie weten ben ik sinds een jaar met veel plezier
lid van de AMBC Achterveld. Als kaartlezer rijd ik met
Joke graag mee op de mooie ritten over de Veluwe.

Zelf kom ik niet uit de omgeving van Achterveld, maar uit de omgeving
Rotterdam. Ook hier ben ik lid van verschillende puzzelritverenigingen
waaronder die van Rockanje en de SkyMasters.
In het dagelijks leven werk ik bij een autobedrijf. Hier ben ik
verantwoordelijk voor de werkplaatsadministratie en zorg dat alle
reparatiefacturen worden opgemaakt en de benodigde onderdelen
worden besteld. Daarnaast assisteer ik ook op de verkoopafdeling. Ik
vind het erg leuk om samen met de klant op zoek te gaan naar een auto
die bij hun wensen past.
Naast het puzzelrijden ga ik graag op reis. Ik houd zowel van actieve
vakanties zoals rondreizen door Noorwegen en Zuid-Afrika als van
zonvakanties naar de Canarische Eilanden. Een aantal jaar geleden heb
ik een cruisereis gemaakt. Een hele belevenis en onvergetelijk om in
mijn eigen stad Rotterdam aan te meren aan het einde van de reis.
Om in beweging te blijven ga ik elke week tennissen. In de zomerperiode
vind ik het ook leuk om samen met Joke bloemencorso's te bekijken.
Ik vind het erg mooi om te zien wat een prachtige bouwwerken er
gemaakt kunnen worden met de verschillende bloemsoorten. Wanneer
de winterperiode aanbreekt zorg ik dat ik mijn puzzelvaardigheden op
peil houdt door uitdagende legpuzzels te maken.
Het toetsenbord geef ik door aan Bertus van der Linden ...
Omdat ik nog niet zo lang lid ben van de vereniging zijn er nog veel leden
die ik nog niet zo goed ken. Ik wil daarom het toetsenbord doorgeven
aan Bertus van der Linden. Hij is een medekaartlezer die ik ontmoet heb
bij de afgelopen ritten, maar ik heb nog niet de gelegenheid gehad om
verder kennis te maken.
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U

itnodiging Lentepuzzelrit

AMBC Achterveld organiseert op zondagmiddag 20 maart 2022 een
autopuzzelrit. Deze rit wordt verreden volgens het Puzzelreglement
Midden-Nederland.
Gestart kan worden in de A-, B- en C-klasse.
Deze rit wordt uitgezet door Henk en Jannie Hazeleger.
Inschrijven van 12.15 tot 13.00 uur in
			

Cultureel centrum De Moespot

			

Jan van Arkelweg 6

			

3791 AC Achterveld

			

Telefoon (0342) - 45 21 52.

Starten tussen 12.30 en 13.15 uur.
De rit is circa 45 kilometer lang en leidt door de landelijke
omgeving van Achterveld, Leusden, Scherpenzeel, Woudenberg
en Barneveld.
Inschrijfgeld leden		 € 5,-niet leden		 € 8,-Tot ziens aan de inschrijftafel en VEEL SUCCES !
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door Blokweg

JA,

Weet je het zeker?

want hij is verzekerd!

OOK VOOR JE
AUTOVERZEK
E

VRAAG VRIJBLIJV

END NAAR DE M

RING!

OGELIJKHEDEN.

Blokweg 1, 4761 RA Zevenbergen • T. 088 050 18 50
E. info@deautofinancier.nl • W. www.deautofinancier.nl

is onderdeel van Blokweg Financieel Adviseurs B.V.

-9-

R

ittenprogramma 2022

Datum:

Naam:

Uitzetters:

20 maart

Lentepuzzelrit

Henk en Jannie Hazeleger

24 april

Oranjerit

Joop van der Gronden

6 juni

Pinksterrit

Bertus van der Horst

11 september

Rondje Achterveld

Jan Traa

9 oktober

Wijnpuzzelrit

Adri en Michel Brundel

13 november

Snertrit

Paddy Jans en Joan Oostveen

Locatie

cultureel centrum De Moespot
Jan van Arkelweg 6
3791 AC Achterveld.

Inschrijven
alle ritten behalve pinksterrit van 12.15 tot 13.00 uur.
Pinksterrit van 8.30 tot 9.30 uur.
Starten
alle ritten behalve pinksterrit van 12.30 tot 13.15 uur.
Pinksterrit van 9.00 tot 9.45 uur.

R

ittenkalender Nederland

Nationale rittenkalender: AMBC Achterveld website of rittenkalender.nl.
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U

itlegavond reglement

Samen met HAC Harderwijk houden we een gezamenlijke uitlegavond
over het Puzzelreglement Midden-Nederland. Een goede mogelijkheid
om je kennis van het reglement te vergroten of te verdiepen.
Datum
13 mei 2022
Locatie
De Moespot
Jan van Arkelweg 6 in Achterveld

Automobielclub
"De Ellerijders"
Elburg

Harderwijker
Automobiel Club

Auto- Motor- en
BromfietsClub
Achterveld

Inloop
vanaf 19.45 uur
Start
20.00 uur
Einde
22.00 uur
Deelname
gratis

Auto- Motor- en
Bromfietsclub "de
Zandrijders" Putten

Presentatie
Paddy Jans

Sinds 1945

Motor- en AutoClub
Veenendaal

Aaanmelden (verplicht) tot 6 mei
vicevoorzitter@ambcachterveld.nl

R

Goed bewaren: wordt eenmaal gratis verstrekt. Prijs puzzelreglement € 1,--

ittenprogramma 2023

Datum:
19 maart
23 april
29 mei
10 september
8 oktober
12 november

Naam:		
Lentepuzzelrit		
Koningsrit		
Pinksterrit
Rondje Achterveld
Wijnpuzzelrit
Snertrit		
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Motor- & AutoClub
MAC Rijnland
Alphen a/d Rijn

V

an puzzelaar tot puzzelaar

In deze nieuwe rubriek kunnen deelnemers en ritrijders allerlei
mededelingen en oproepen kwijt. Deze rubriek is niet bedoeld voor
vragen over ritten of commentaar. Copij voor deze rubriek kun je inzenden
tot drie weken voor de eerstvolgende puzzelrit bij de redactie (info@
ambcachterveld.nl). De redactie of het bestuur van AMBC Achterveld is
geen contactpersoon, communicatie over een inzending gaat uitsluitend
van deelnemer tot deelnemer. De redactie houdt zich het recht voor
inzendingen niet op te nemen of deze door te schuiven naar een volgende
editie van het clubblad.
We zijn heel benieuwd naar jullie reacties voor het volgende clubblad.
Onderstaand enkele voorbeelden
Gratis over te nemen:
Bij het opruimen van de zolder kwamen we nog vele lege TDK
cassettebandjes tegen.
Heeft iemand interesse om deze (gratis) over te nemen?
Vriendelijke groet, Bart Bartelmans
bart.bartelmans@outlook.com
Navigator gezocht:
Ik wil 12 Maart 2022 een autopuzzelrit rijden in Oosternixberwoud.
Ik ben nog op zoek naar een navigator/bijrijder (ervaring niet
belangrijk).
Lijkt het je leuk om met mij samen te rijden laat het me weten!
Groet, Thijs Thijssen
thijs@thijssen.nl 06 2424 4242
Doe mee met de leukste Wie is de Mol poule en steun het
kankeronderzoek!
Vele puzzelritrijders doen al mee, waarom jij nog niet?
Inlichtingen neem contact met me op!
Groet, Adri Brundel
adri@brundel.net / 06 2501 2508
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Welkom bij Mechan Groep!
Mechan Groep vertegenwoordigt
gerenommeerde wereldmerken zoals
o.a. het Amerikaanse AGCO (Fendt,
Massey Ferguson, Challenger en Valtra).
Deze topmerken worden verkocht via
afzonderlijke, landelijk dekkende netwerken
van gespecialiseerde dealerbedrijven,

die daarnaast onderhoud en service
verzorgen. Naast tractoren wordt ook een
uitgebreid scala aan werktuigen geleverd.
Als importeur van deze beroemde merken
is Mechan Groep al meer dan 50 jaar
toonaangevend in de agrarische sector,
tuin- en parkbranche en industrie.

Kijk voor meer informatie over onze merken op mechangroep.nl.
MECHANGR-7023.indd 1

16-06-17 16:22

Kamerplanten
Snijbloemen
Buitenplanten
Boeketten

Ook voor uw
rouw- en
'n begrip in Achterveld

Hessenweg 305

3791 PJ Achterveld

bruidsboeketten

Tel 0342 452818

P

uzzelhoek

Welke getallen moet je invullen in de gele vakjes om de rekensommen
zowel horizontaal als verticaal juist te maken?
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De oplossing kun je op 20 maart inleveren aan de inschrijftafel. Onder
de goede oplossingen wordt een gratis rit verloot.
De oplossing van de vorige puzzel is:
De waarde van het ijsje is 5.
De gratis rit is gewonnen door de equipe van Jan en Eef Luijten.
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