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Website - ambcachterveld.nl

BESTUUR

Voorzitter  Henk Hazeleger voorzitter@ambcachterveld.nl
     (033) 277 25 24
  
Vice-voorzitter  Adri Brundel vicevoorzitter@ambcachterveld.nl
  
Secretaris  Paddy Jans secretaris@ambcachterveld.nl
  Regge 33  (0343) 57 10 78
  3961 HN  Wijk bij Duurstede 

Penningmeester  Jan Traa  penningmeester@ambcachterveld.nl
   
Bestuurslid   Joop van der Gronden bestuurslid@ambcachterveld.nl
     
    
OVERIG

Redactie   Henk Hazeleger info@ambcachterveld.nl
  Prinsenlaan 61  (033) 277 25 24
  3925 BL  Scherpenzeel

Materiaalbeheer  Joan Oostveen materiaalbeheer@ambcachterveld.nl
  Dorpsstraat 37 (0644) 86 47 96
  3945 BK  Cothen

VOLG ONS OP

 facebook.com/ambcachterveld

 twitter.com/ambcachterveld

Contributie à € 7,50 voor het rittenseizoen 2023 kun je overmaken naar IBAN 
NL12 RABO 0385 5780 40 ten name van AMBC Achterveld.

C 
lubblad AMBC Achterveld
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Het is weer zover, we staan weer startklaar voor de Lentepuzzelrit, de eerste 
puzzelrit van 2023. We kijken uit naar een nieuw puzzelrittenseizoen, 
alle tellers staan op nul en dat geeft nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Ik kan me voorstellen dat jullie zin hebben in de Lentepuzzelrit, na de 
winterstop begint het immers altijd weer te kriebelen en krijg je zin 
om je krachten te meten met de AMBC-uitzetters. Lekker al ritrijdend 
de puzzels oplossen en kijken wat er deze keer weer allemaal op het 
programma staat, gezellig!

Op 19 maart is het zover, dan gaan we van start. Laten we even 
terugkijken naar vorig jaar en bijpraten over alles wat er vanaf de snertrit 
is gebeurd. Wat een rit kregen de deelnemers gepresenteerd, wat een 
uitdaging op de laatste rit van het seizoen! Bij de laatste rit valt altijd de 
beslissing over het kampioenschap. In de A-klasse was de spanning er 
eigenlijk al af. Adri Bundel en Bertus van der Horst hadden zoveel punten 
verzameld dat het kampioenschap hen niet meer kon ontgaan. In de B- 
en C-klasse was de eindstand nog niet beslist en viel nog wat te strijden 
voor de hoogste eer.

De uitzetters Paddy Jans en Joan Oostveen waren verantwoordelijk voor 
het uitzetterswerk en hadden al hun grappen en grollen verzameld om er 
een mooie eindstrijd van te maken. Daarbij hebben ze het de deelnemers 
niet gemakkelijk gemaakt, je moest heel wat doorzettingsvermogen 
hebben om scherp te blijven en niet al te veel stafpunten op te lopen. De 
snertrit was een prachtige rit met heel veel uitdaging. Volgens sommigen 
had dit wel een tandje minder gemogen, maar voor de diehards onder 
ons was het smikkelen en smullen.

Paddy en Joan, bedankt voor het vele werk dat jullie hebben verzet. Het 
inmiddels beruchte verkeersbord dat in iedere rit van jullie terugkomt, 
ontbrak niet. Toen de uitzetters van start gingen begon het net een 
beetje licht te worden en was het 2 graden. 's Middags kwam het 
zonnetje erdoor en het werd een prachtige dag om een rit te rijden. 
De deelnemers hebben na afloop nog lang nagepraat over jullie rit. Het 
bleef nog lang onrustig in Achterveld, om het zo maar eens te zeggen. Ik 
begreep dat jullie al een nieuwe strategie hebben ontwikkeld voor de rit 
van dit jaar, we kijken er met spanning naar uit.

W 
oord van de voorzitter
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De ritdag was een dag vol uitdagingen, dat betrof niet alleen de rit maar 
ook de organisatie. Zoals jullie weten verzorgen Jan en Eef Luijten uit 
Katwijk de prijzentafel. Op de snertrit verzorgen zij ook de inkoop van 
snert, de auto is dus helemaal volgeladen voor de tocht naar Achterveld. 
Het zat Jan en Eef niet mee tijdens de snertrit. Jan belde op een gegeven 
moment dat hij autopech had en een behoorlijke vertraging zou oplopen. 
Wat moet je dan? De spullen ophalen is geen optie, even heen en weer 
naar Katwijk kost teveel tijd. Jan was inmiddels bezig om een leenauto 
te regelen en dat is hem gelukkig gelukt.

Zo kwam alles uiteindelijk toch nog op z'n pootjes terecht, zij het met 
de nodige vertraging, maar daar was niets aan te doen. Jan en Eef 
konden vanwege de tijd helaas niet meer meerijden, maar zij hadden 
daar inmiddels ook weinig fut meer voor. Er werden heel wat extra zeilen 
bijgezet in De Moespot, zodat alles keurig op tijd klaar stond toen de 
deelnemers binnenkwamen na de rit. De medewerkers van De Moespot 
hebben de snert verzorgd en dat is super. Bedankt hiervoor, want onze 
beschikbare handjes waren beperkt tijdens de snertrit.

Om het rekenwerk niet te veel vertraging op te laten lopen, heb ik 
meegeholpen in de rekenkamer. We hadden 54 equipes en dat vergt best 
wat tijd om alles uit te rekenen. Paddy en Joan waren als uitzetters in 
het veld en Adri en Joop kwamen redelijk laat binnen. Gelukkig hebben 
Paul en Yolande alles keurig opgevangen, zodat we nog redelijk op tijd 
de prijsuitreiking konden doen.

De uitslag bracht absoluut verrassingen en dat is altijd leuk. In de 
C-klasse wisten Jacob en Joke aan 't Goor de equipe van Henk Schopping 
achter zich te laten en het kampioenschap in de wacht te slepen. De 
hoogste eer in de B-klasse ging naar Wendy van de Bruinhorst en Mitchel 
en Joey van der Hoef. Met hun verrassende eindsprint gaven zij Kees 
en Gerdien Peet het nakijken. In de A-klasse werden Adri Brundel en 
Bertus van der Horst, zoals al werd verwacht, met een overweldigende 
voorsprong kampioen.

Alle kampioenen proficiat met dit behaalde resultaat. De A- en B-klasse 
kampioenen waren niet aanwezig op de jaarvergadering. Zij zullen 
worden gehuldigd tijdens de lentepuzzelrit. Tijdens de jaarvergadering 
is ook het rittenprogramma bekendgemaakt. Er zijn een paar wijzigingen 
ten opzichte van vorig jaar. Joop van der Gronden gaat samen met Adri 
Brundel een rit uitzetten. Joop zal het C-klasse deel voor zijn rekening 
nemen en Adri zal wat aanscherpingen maken voor de A- en B-klasse. 
Een spannende combinatie waar we naar uitkijken. We zijn ook heel 
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gelukkig met een nieuw uitzettersteam, Bertus Kolkman en Gerrit van 
Assen. Zij hebben hun sporen in rittensportland meer dan verdiend, 
een waardevolle aanvulling in ons uitzettersbestand. Dat belooft een 
spannende rit te worden.

De jaarvergadering werd goed bezocht en verliep in uitstekende sfeer, 
zoals we bij de AMBC gewend zijn. Een mooie combinatie van constructief 
overleg, humor en gezelligheid, waarbij de vermaarde verslaglegging van 
onze secretaris niet ontbrak. Ook wil ik alle adverteerders in ons clubblad 
bedanken voor hun steun, we zijn daar heel blij mee. Transportbedrijf 
De Haan wil ik bedanken voor hun extra bijdrage voor de uitzetters van 
onze puzzelritten.

Op 19 maart gaan we weer los. Er is wat gehusseld met ritten en 
uitzetters, zodat er een andere uitzetter op de lentepuzzelrit zit. Dat 
is natuurlijk prima, want als ik jullie de naam van Bertus van de Horst 
noem als uitzetter van de lentepuzzelrit, dan weten jullie dat je daarbij 
als deelnemer niet mag ontbreken. Jannie en ik zijn op dit moment bezig 
met de ritcontrole. Daar ga ik natuurlijk niets over zeggen, maar wel 
kan ik melden dat het smikkelen en smullen wordt. Prachtige vallen met 
voor elke klasse volop uitdaging. Laat dit niet aan je voorbijgaan en kom 
op 19 maart massaal naar Achterveld. Jullie zijn van harte welkom, ik 
verheug me erop!

Henk Hazeleger.

We zijn dringend op zoek naar iemand die voor de AMBC de prijzen wil gaan 
inkopen. Als je van shoppen houdt, kun je hiermee een mooie bijdrage 
aan de club leveren. Eef en Jan Luiten hebben dit vele jaren gedaan, 
maar kunnen het fysiek niet meer aan. We hopen voor de volgende rit 
een vervanger te vinden. Als je ons kunt helpen, stuur dan een mail naar 
info@ambcachterveld.nl of spreek één van de bestuursleden aan op de 
lentepuzzelrit!
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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

Ook in 2023 sponsor van de AMBC-uitzetters

Het juiste team,

het juiste materieel
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W 
eblinks Snertrit
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T 
oetsenbord in handen ...

... van Ronald Verdegaal
Mooi dan, het Toetsenbord wordt me toegeworpen en ik 
vang het op "Vertel eens wat over jezelf…". Makkelijker 
gezegd dan gedaan, eens zien hoever ik kom:

Mijn naam is nu bekend en ben op moment van schrijven 
nog even 50 jaar. Geboren in Soesterberg, nu woonachtig in Barneveld en 
werkzaam bij Scholtus Special Products in Renswoude waar ik me bezighoud 
met ontwikkelen en verbeteren van honden- en kattensnackjes. Tot zover de 
saaie, systematische persoonsgegevens.

Ik verwacht niet dat veel mensen mij kennen of herkennen, dat geeft ook 
niet, hou ik ook graag zo, maar dan zou ik dit eigenlijk niet moeten doen…
te laat. Maar bij mijn auto zullen er wellicht wel mensen zijn die een "O… die 
herken ik wel" uitspreken. Die auto is al jarenlang mijn hobby, nu minder 
dan in het begin, maar zal altijd blijven. Ik rijd in die zwarte (verweerd 
grijs inmiddels) Burton, zelfbouw kit-car op basis van een eend. Mee gestart 
in 2009, RDW goedkeuring gekregen in 2012. Huidige uitvoering: kleine 
voorruitjes en zonder dak. Daar zit dan ook meteen een van de beperkingen: 
jullie zullen me niet zien meerijden als er een goede kans op regen is, voor 
een plotseling, klein regenbuitje onderweg ligt er een paraplu in de auto…. 

Eigenlijk geen idee meer wanneer ik bij de AMBC aangekomen ben om mee 
te rijden met een puzzelrit, beste gok dat het ergens in 2018 is geweest: 
een keer meegereden, leuk gevonden en nu als de agenda het toelaat 
(en het weer) meerijden wanneer het kan met een navigator die nog wel 
eens wisselt, een gerenommeerde, hoog scorende equipe zal het naar mijn 
verwachting nooit worden, de lol tijdens de rit compenseert dat meer dan 
voldoende.

Volgens mij de relevantste dingen wel op mijn scherm staan nu, geen 
andere hobby’s dan? Zeker wel: rij meestal op een motor (Honda 
CBR 1000 RR Fireblade) als ik ergens heen mag het gehele jaar door 
en ja, ook als het regent, speel regelmatig bordspellen, bouw graag 
met LEGO, wandel zo nu en dan een stuk (vaak een klompenpad). 
 
Het toetsenbord geef ik door aan ... Jan van Arkel

Is er een relatie tussen deze rijder en de naam van de straat waaraan De 
Moespot ligt?
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AMBC Achterveld organiseert op zondagmiddag 19 maart 2023 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 Bertus van der Horst.

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, Woudenberg en Barneveld.

Inschrijfgeld leden  €  5,--

 niet leden  €  8,--

Tot  ziens  aan  de  inschrijftafel  en  VEEL  SUCCES !

U 
itnodiging Lentepuzzelrit
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JA,  
want hij is verzekerd!Weet je het zeker?

door Blokweg

OOK VOOR JE  AUTOVERZEKERING!VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

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.
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Datum: Naam: Uitzetters:

19 maart Lentepuzzelrit Bertus van der Horst

23 april Koningsrit Joop van der Gronden en Adri Brundel

29 mei Pinksterrit Henk en Jannie Hazeleger

10 sept. Rondje Achterveld Bertus Kolkman en Gerrit van Assen

8 okt. Kleurenprachtrit Jan Traa

12 nov. 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 
ittenprogramma 2023

R 
ittenkalender Nederland

Nationale rittenkalender: AMBC Achterveld website of rittenkalender.nl.
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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
12 mei 2023

Locatie
De Moespot  
Jan van Arkelweg 6 in Achterveld 

Inloop
vanaf 19.45 uur

Start
20.00 uur

Einde
22.00 uur

Deelname
gratis

Presentatie
Paddy Jans

Aaanmelden (verplicht) tot 5 mei
vicevoorzitter@ambcachterveld.nl

U 
itlegavond reglement

R 
ittenprogramma 2024

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

Automobielclub
"De Ellerijders"

Elburg

Auto- Motor- en
BromfietsClub

Achterveld

Harderwijker
Automobiel Club

Motor- en AutoClub
Veenendaal

Auto- Motor- en
Bromfietsclub "de 

Zandrijders" Putten

Motor- & AutoClub
MAC Rijnland
Alphen a/d Rijn

Sinds 1945

Datum: Naam:  
17 maart Lentepuzzelrit  
21 april Koningsrit  
20 mei Pinksterrit
1 september Rondje Achterveld
6 oktober Kleurenprachtrit
10 november Snertrit  



Kijk voor meer informatie over onze merken op mechangroep.nl.

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.

Welkom bij Mechan Groep!

MECHANGR-7023.indd   1 16-06-17   16:22

Kamerplanten
Snijbloemen
Buitenplanten
Boeketten

Ook voor uw
rouw- en
bruidsboeketten'n begrip in Achterveld

Hessenweg 305   3791 PJ Achterveld   Tel 0342 452818



 
- 14 -

De oplossing kun je op 19 maart inleveren aan de inschrijftafel. Onder 
de goede oplossingen wordt een gratis rit verloot.

De oplossing van de vorige puzzel is:
Meneer Rood geeft antwoord aan de meneer met het groene strikje.
Meneer Rood heeft dus geen groen strikje en ook geen rood strikje.
Meneer Rood heeft dus een blauw strikje, de rest is niet moeilijk meer.

De gratis rit is gewonnen door de equipe van Joan Oostveen.

P 
uzzelhoek

Wat is het gewicht dat op de onderste weegschaal staat?


