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Contributie à € 7,50 voor het rittenseizoen 2022 kun je overmaken naar IBAN
NL12 RABO 0385 5780 40 ten name van AMBC Achterveld.
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W

oord van de voorzitter

Het was best spannend om op 20 maart weer van start te gaan na twee
jaar zonder AMBC-puzzelritten. Zouden de deelnemers de weg naar
Achterveld nog weten te vinden, vraag je jezelf dan af. We hadden geen
flauw idee met wat voor een opkomst we rekening konden houden.
Als uitzetter van de lentepuzzelrit had ik zoiets van: als we boven de
20 equipes komen, ben ik tevreden. We waren blij verrast met een
opkomst van 51 equipes. Fantastisch, dat zit gewoon op hetzelfde
niveau als voor de pandemie, wie had dat kunnen verwachten. Een
mooie en hoopvolle start van het rittensportseizoen 2022.
Blijkbaar had iedereen er weer goed zin in om na twee jaar stilte een
AMBC-puzzelrit te gaan rijden. Jannie en ik hadden de eer het spits af
te bijten. De puzzelrit lag al twee jaar klaar. In 2020 hadden we alles al
geprint en zelfs de borden lagen kant en klaar in onze schuur om langs
de weg te plaatsen. Toen de rit op het laatste moment werd afgelast,
hebben we de ritmaterialen weer keurig naar onze opslaglocatie in
Cothen gebracht. De routebeschrijvingen en uitlegformulieren hebben
we zuinig bewaard uiteraard, die konden we gewoon weer gebruiken.
Dit jaar nieuwe kansen dus. We hebben alle borden weer opgehaald en
alles keurig in elkaar geschoven om langs de weg te zetten. Gelukkig
ging de rit nu wel door. We hoopten dat jullie ritkennis niet te ver
was weggezakt om na een periode van ritstilte de draad weer op te
pakken. De winnaar kwam er met 4 fouten uit, dus blijkbaar was het
goed te doen. Na afloop van de rit werd er, zoals we zijn gewend, weer
gezellig nagepraat over de puzzelopdrachten.
In de uitslagen kom je, zeker in de kop, vele bekende namen tegen.
De deelnemers zijn het nog niet verleerd, zo te zien. Ik feliciteer de
prijswinnaars met hun behaalde resultaat. De strijd om het klassement
2022 is begonnen. Alle kansen liggen nog open, we hebben immers
nog 5 puzzelritten in het vooruitzicht. Behalve de bekende uitzetters
zien jullie ook een nieuwe naam. Onze penningmeester Jan Traa zal
dit jaar zijn uitzettersprimeur hebben. Een leuk vooruitzicht en zeker
iets om naar uit te kijken.
De opstart viel organisatorisch niet helemaal mee. Eef Luijten kon niet
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aanwezig zijn vanwege een knieoperatie en Paul en Yolande Engelman
waren ook verhinderd. We hadden dus geen invulling voor opvang
van de binnenkomende ritrijders en het regelen van de verloting. Ook
moesten we een oplossing bedenken om de prijzentafel te vullen.
Paddy heeft de prijzen opgehaald in Katwijk en Jan heeft bloemstukjes
ingekocht op advies van Eef en zodoende hadden we toch een mooie
prijzentafel.
Marian van Ginkel had toegezegd te helpen, omdat Paul en Yolande er
niet waren, maar moest zich op het laatste moment vanwege ziekte
afmelden. Adri bood aan een en ander te regelen en niet aan de rit
deel te nemen. Kees en Gerdien Peet hielpen ook mee en zodoende
is alles op zijn pootjes terecht gekomen. Wat mooi dat we kunnen
rekenen op hulp van onze leden wanneer dat nodig is, dat geeft het
ware clubgevoel. Iedereen bedankt voor zijn bijdrage, samen kunnen
we veel aan, dat blijkt maar weer.
Het was wel even wennen voor iedereen en dat is ook niet vreemd.
We hebben voor het eerst gewerkt met een pin-apparaat en dat beviel
goed. Omdat we met de organisatorische bezetting wat ervaring
misten, duurde het dit keer iets langer voor we de prijzen uit konden
reiken, maar dat zal de volgend keer vast beter gaan. We kijken terug
op een mooie start van het rittensportseizoen en kijken uit naar de
volgende AMBC-puzzelrit.
Ik breng nog even onze nieuwe rubriek, genaamd Van Puzzelaar tot
Puzzelaar, onder jullie aandacht. Mochten jullie iets 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 zien wel of dit voorziet
in een behoefte. En mocht blijken dat er alleen zo nu en dan kopij
binnenkomt, dan is dat ook prima.
Op 24 april houden we onze Koningsrit. Joop van der Gronden zal
deze rit uitzetten. Wie vaker ritten van Joop heeft gereden, weet dat
er dan een echte puzzelrit op het programma staat. We zijn op het
moment dat ik dit schrijf druk bezig met de ritcontrole. Wat ik er nu
van kan zeggen, is dat het een echte JOOP-rit wordt. Wat ik daarmee
bedoel zien jullie wel tijdens de rit. Laat je verrassen en kom gezellig
meerijden op 24 april. Tot dan!
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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eblinks Lentepuzzelrit
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T

oetsenbord in handen ...
... van Bertus van der Linden
Mijn naam is Bertus van der Linden, 74 jaar en geboren
en getogen in Hagestein. Al meer dan 40 jaar getrouwd
met Dicky. Wij hebben 2 zonen en 6 kleinkinderen. Tot aan
mijn pensioen werkzaam geweest in de vastgoedsector
van ASR.

Samen met mijn broer Ben rijd ik nu al weer zo’n jaar of 10 mee aan de
puzzelritten in Achterveld. Heel vaak maken wij onnodige fouten en soms
slaan wij stukken van opdrachten over, omdat het toch te moeilijk is om
al die aanhoudende opdrachten foutloos op te lossen… zonde van de tijd.

De puzzelhobby is begonnen in ons dorp Hagestein. Aan het begin van
de jaarlijkse vakantie wordt er een vakantieweek georganiseerd met als
hoogtepunt de autopuzzelrit. Een jaar of 15 geleden overleed de vaste
uitzetter en heb ik samen met mijn broer het uitzetwerk overgenomen. Wij
gebruiken hiervoor verschillende vallen van de AMBC. Vooral de discussie
na afloop is altijd spannend en geeft veel stof tot napraten. De ritten zijn
niet zo moeilijk als in Achterveld. Voorop staat dat men niet uit de route
kan rijden en het nakijken een fluitje van een cent moet zijn.
Naast de puzzelsport ben ik actief geweest in de voetbalsport. Eerst als
speler en bestuurslid bij de plaatselijke vereniging SC Everstein en later
als scheidsrechter voor de grote KNVB. Afstanden van meer dan 200 km
voor een wedstrijdje fluiten waren geen uitzondering en zelfs het niveau
eredivisie zat in mijn pakket (wel eredivisiedames). Tot mijn 65e heb ik
het fluiten met veel plezier vol kunnen houden. Op bestuurlijke vlak ben
ik voorzitter van de plaatselijke ijsclub. In deze tijd een rustige functie.
Samen met mijn vrouw heb ik in het golfen een andere hobby gevonden.
Zo'n 3 à 4 keer per week op de golfbaan in Vianen is geen uitzondering. Een
sportieve inspanning en ontspanning aan te bevelen voor mensen met veel
vrije tijd. Verder doe ik nog mee aan de plaatselijke klaverjaswedstrijden
en is ook bridge geen onbekend spel voor mij. Bij dit alles hebben we
samen ook nog een volkstuin van ruim 400 m².
Het toetsenbord geef ik door aan Otto Edelenbosch ...
Dit om te weten te komen hoe het komt dat men in de puzzelsport zo
fanatiek kan worden.
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U

itnodiging Koningsrit

AMBC Achterveld organiseert op zondagmiddag 24 april 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 Joop van der Gronden en gecontroleerd
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.
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ittenprogramma 2022

Datum:

Naam:

Uitzetters:

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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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

Wat is het ontbrekende getal op deze bankpas?

De oplossing kun je op 24 april inleveren aan de inschrijftafel. Onder de
goede oplossingen wordt een gratis rit verloot.
De oplossing van de vorige puzzel is:
Boven de getallen 3,5 en 4,5 en onder de getallen 9,5 en 3,5.
De gratis rit is gewonnen door de equipe van Els van Rossen.
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