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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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Op 19 maart ging het AMBC-rittensportseizoen van start, altijd weer een 
leuke en ook wel spannende gebeurtenis. Bertus van der Horst was de 
uitzetter van onze Lentepuzzelrit. Dat maakte de deelnemers nog eens 
extra alert. De trouwe deelnemers kennen Bertus wel en wisten daarom 
ook dat er een mooie puzzelrit op hen lag te wachten. Als je dan ook nog 
bedenkt dat alle tellers op nul stonden en iedereen even veel kansen had 
op een mooie en flitsende start van het rittensportseizoen, dan was de 
spanning compleet.

Maar liefst 52 equipes kwamen naar Achterveld om de Lentepuzzelrit te 
rijden, een mooie opkomst en een fantastische start van het seizoen. 
Bertus had er een prachtige rit van gemaakt met voor iedere klasse 
een goede dosering aan mooie trucs. De deelnemers werden leuk 
beziggehouden, je moest continue op je qui-vive zijn om de strafpunten 
enigszins te ontlopen. Dat ging de een beter af dan de ander, maar dat 
houdt het spannend, moet je maar zo denken.

Na afloop was het gezellig napraten onder de deelnemers. Het is altijd 
leuk om te spiegelen of je jouw concurrentie nog een beetje te slim af 
bent geweest of dat dit niet echt helemaal is gelukt. Er klonk in ieder 
geval veel waardering voor de rit onder de deelnemers en dat is een 
mooi geluid. Ik wil Bertus van harte bedanken voor het vele werk dat hij 
heeft verzet. Het was weer een prachtige rit waar het AMBC-publiek veel 
plezier aan heeft beleefd.

De eerste punten voor het kampioenschap zijn verzameld en er kan 
nog van alles gebeuren in de loop van het seizoen. Jan en Eef Luijten 
hadden weer een fraaie prijzentafel verzorgd en veel deelnemers gingen 
met iets leuks naar huis. In het vorige clubblad hadden we al een soort 
noodoproep gedaan, omdat we dringend op zoek waren naar iemand die 
het inkopen van de prijzen van Jan en Eef wilde overnemen.

Toen we aan de Lentepuzzelrit begonnen, had nog niemand zich gemeld. 
Ter herinnering hadden we ter hoogte van de finish nog een oproep 
langs de weg gehangen. Tijdens mijn bedankwoord haalde ik de nood tot 
een spoedige oplossing nog even aan, waarna Wendy van de Bruinhorst 
zich spontaan aanmeldde om dit op te pakken. Daar zijn we als bestuur 
erg blij mee. Fijn dat er vanuit de leden een oplossing komt, zodat we 
kunnen blijven genieten van een mooie prijzentafel. Bedankt Wendy dat 
je dit oppakt, veel plezier met dit mooie en dankbare werk, we zijn heel 

W 
oord van de voorzitter
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benieuwd wat je ervan gaat maken. Uiteraard bedank ik Eef Luijten voor 
de vele jaren dat zij de prijzentafel voor onze club heeft verzorgd. Jan 
heeft haar daarbij ondersteund ondanks dat hij dat blijft ontkennen, 
haha. Bedankt Eef en Jan voor alles wat jullie voor de AMBC hebben 
gedaan! 
  
Na de rit zijn de prijzen en felicitaties uitgereikt aan de kampioenen 
van 2022 in de A- en C-klasse. Tijdens de jaarvergadering waren deze 
equipes niet aanwezig, maar wat in het vat zit, verzuurt uiteraard niet. 
De website is inmiddels ook bijgewerkt met foto's van de kampioenen, 
zodat alles weer compleet is. Kijk het bij gelegenheid maar eens na op 
de AMBC-website.

De volgende rit die op het programma staat is de Koningsrit die gereden 
wordt op 23 april. Deze rit wordt uitgezet door Joop van der Gronden 
en Adri Brundel. We kennen deze uitzetters al wat langer, ze hebben 
beiden hun sporen op uitzettersgebied dubbel en dwars verdiend. Een 
gezamenlijke rit van dit duo is voor iedereen echter nieuw, wat dit zal 
brengen weet nog niemand. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik 
een eerste aanzet van de rit gezien, maar hoe de finale uitwerking zal 
worden, weet ik ook nog niet.

De Koningsrit belooft dus een spannende rit te worden. Leuke 
puzzelopdrachten van Joop zoals we gewend zijn uit zijn eerdere ritten, 
aangevuld met de nodige technisch georiënteerde vallen van Adri? We 
wachten het af, het zal vast iets moois worden. Op 23 april kunnen jullie 
het zelf meemaken en vooral beleven. Komt allen naar Achterveld, dan 
maken we er een mooie ritdag van. We verheugen ons op jullie komst! 

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

Ook in 2023 sponsor van de AMBC-uitzetters

Het juiste team,

het juiste materieel

https://www.gldehaantransport.nl/
http://www.gldehaantransport.nl/
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W 
eblinks Lentepuzzelrit

http://ambcachterveld.nl/uitslag/2023/uitslen.htm
http://ambcachterveld.nl/uitslag/2022/index.htm
http://ambcachterveld.nl/ritversl/2023/versl1/index.htm
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T 
oetsenbord in handen ...

... van Jan van Arkel
Geen onbekende naam in o.a. Achterveld, deze naam 
komt in Nederland wel meer voor. De vraag, in het vorige 
toetsenbord, heeft deze persoon een relatie met de 
straat waar De Moespot aan ligt? Het antwoord is kort, 
NEEN. De Van Arkel's hebben wel een rol gespeelt in de 

middeleeuwen, maar die waren niet altijd even vredelievend, sla Wikipedia 
er maar eens voor op. Maar goed, dat is verleden tijd. (excuus daarvoor)

Maar nu over mij, Jan van Arkel, geboren in Alphen aan den Rijn, zo'n 73 
jaar geleden. Inmiddels al 50 jaar getrouwd en vader van 3 jongens die 
inmiddels ook zijn uitgevlogen, opa van 5 kleinkinderen en dat is genieten!! 
Nu alweer 42 jaar woonachtig in Soest, 35 jaar werkzaam geweest als 
technisch onderhoud medewerker bij de Christelijke Scholen in Soest, 
Soesterberg en Baarn.

Door mijn werkzaamheden, mocht en kon ik ook lid zijn van de Vrijwillige 
Brandweer van Soest. Een hobby die ik een ieder kan aanbevelen en waar 
collegialiteit en samenwerking hoog in het vaandel staat. Die samenwerking 
heb je ook nodig bij het puzzelen. In 1975 kwam ik in aanraking met 
autopuzzelclub MAC Rijnland in Alphen a/d Rijn. Samen met een collega 
uit het ziekenhuis, waar ik toen werkzaam was, namen we regelmatig deel 
aan de ritten in de C-klasse. Tot 1981, toen verhuisden we naar Soest. Is 
toch wel lang geleden eigenlijk. De kinderen groeiden op en in 2022 ben ik 
samen met mijn jongste zoon Mark weer gestart met puzzelen. We hadden 
er al eerder zin in, maar Corona hield ons ervan af, zoals zo velen daar last 
van hadden.

We moeten er weer even inkomen en de foefjes en de instinkers weer 
herkennen van de geroutineerde uitzetters, maar we genieten volop van 
de ritten die door hen zijn uitgezet. Als pensionado liggen er nu andere 
uitdagingen, de caravan staat eerdaags weer voor de deur en erop 
uittrekken is prachtig als je geen verplichtingen meer hebt. De puzzelritten 
worden er wel omheen gepland, dat is een voorwaarde, weer of geen weer!!
 
Het toetsenbord geef ik door aan ... Jacob aan 't Goor

Joke heb ik wel gevonden in de toetsenbordlijst, maar Jacob niet, vandaar.
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AMBC Achterveld organiseert op zondagmiddag 23 april 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 Joop van der Gronden en Adri Brundel.

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 en Amersfoort.

Inschrijfgeld leden  €  5,--

 niet leden  €  8,--

Tot  ziens  aan  de  inschrijftafel  en  VEEL  SUCCES !

U 
itnodiging Koningsrit
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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.

https://www.deautofinancier.nl/


 
- 10 -

Datum: Naam: Uitzetters:

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.

http://ambcachterveld.nl/agenda/kal_nat.htm
http://www.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  

mailto:vicevoorzitter%40ambcachterveld.nl?subject=


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

http://www.mechangroep.nl/
http://www.bloembinderij-de-kelk.nl/
https://www.mechangroep.nl/
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De oplossing kun je op 23 april inleveren aan de inschrijftafel. Onder de 
goede oplossingen wordt een gratis rit verloot.

De oplossing van de vorige puzzel is:27 kg.

De gratis rit is gewonnen door Alfons van Veenendaal.

P 
uzzelhoek

Wat is het getal dat het vraagteken aangeeft?


