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W

oord van de voorzitter

Op 24 april reden we onze traditionele Koningsrit die dit jaar werd
uitgezet door onze mister Oranje, Joop van der Gronden. We hadden
een mooie opkomst van 45 equipes, daar zijn we heel tevreden over.
Joop maakte er zoals altijd weer iets speciaals van. De bemande
controle met alle oranje toeters en bellen mocht daarbij niet ontbreken.
De rit was niet al te moeilijk en dat is ook wel een mooi gegeven. Ieder
kon zo op zijn eigen wijze plezier beleven aan het Koningsgebeuren
in Achterveld.
In de rekenkamer liep alles op rolletjes en zo kon ook mooi op tijd
de uitslag worden gepresenteerd. Dat was overigens nog wel even
puzzelen, want we hadden veel ex-aequo rijders. Normaalgesproken
kijken we dan wie het langst zonder fouten heeft gereden, maar dat
bracht deze keer geen uitsluitsel. De dobbelstenen brachten uitkomst.
Soms moest er nog een tweede keer gegooid worden, maar dat mag
de pret niet drukken.
Nu is de uitkomst van het dobbelen ook weer niet heel belangrijk,
want bij gelijke stand krijgt iedereen gewoon zijn verdiende punten
in de uitslag, het was alleen voor de volgorde bij het uitkiezen van
een prijs. Iedereen kon op deze wijze een leuk prijsje uitzoeken. De
prijzentafel was weer met zorg gevuld door Eef Luijten. Bij de opstart
van het seizoen kon Eef er jammer genoeg niet bij zijn, fijn dat je er
weer bij was Eef!
Uiteraard wil ik Joop bedanken voor zijn inspanningen als uitzetter.
Zijn rit was ook voor de beginners goed te rijden. Ik hoorde met
name uit deze groep veel positieve geluiden en dat is mooi. Lees het
fraaie ritverslag van equipe Van 't Oor er maar eens op na om na
te genieten van de rit. De kaarten werden ingenomen door Paul en
Yolande Engelman die ook de verloting organiseerden. Omdat dit hun
eerste keer was, werden ze op gang geholpen door Marian van Ginkel.
Mooi dat dit allemaal zo geregeld kan worden, waarvoor hartelijk dank.
In mijn vorige woord van de voorzitter ben ik vergeten de nieuwe
leden voor te stellen, het waren toen maar liefst 6 equipes. Tijdens
de Koningsrit gaven zich 3 equipes op als nieuw lid waardoor de teller
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nu al op 9 nieuwe equipes staat. De nieuwe leden zijn, Aart en Celine
Harder uit Bennekom, Maurice de Koning en Melanie d'Hamecourt uit
Bennekom, Jan en Mark van Arkel uit Soest, Monique Ides en Esther
Middelaar uit Blaricum/Gouda, Ellen van Hattem en Mara en Fleur
Brandsen uit Baarn, Theo en Bianca Keller uit Amersfoort, Arie de
Graaf en Jimmy Benz uit Spakenburg, Lies en Elly Snel uit Uddel/
Garderen en Dick Schuttel en Sabine Muijrers uit Doorn. Ik heet alle
nieuwe leden hartelijk welkom bij onze club. We hopen jullie nog vaak
te zien bij onze puzzelritten en wensen jullie veel plezier met rijden
hiervan.
Op 13 mei hadden we een uitlegavond gepland over het Puzzelreglement
Midden-Nederland. De animo hiervoor was helaas niet erg groot. Maar
3 personen hadden zich aangemeld. We hebben daarom besloten de
avond niet door te laten gaan. De personen die zich hadden opgegeven
zullen na een rit worden bijgepraat over hun reglementsvragen.
Volgend jaar gaan we voor de herkansing, de datum hiervoor is
vastgelegd op 12 mei 2023. Zie je het wel zitten om meer over het
reglement te weten te komen, noteer dan deze datum alvast in je
agenda. Het is absoluut een leerzame avond waar je zeker het nodige
zult opsteken.
De volgende rit die we op het programma hebben staan, is de
Pinksterrit. Evenals vorige jaren wordt de Pinksterrit uitgezet door
Bertus van der Horst. Vele ritrijders kennen Bertus en komen graag
naar Achterveld om zijn rit te rijden. Bertus heeft veel kennis en
ervaring en weet er altijd weer een leuke en verrassende puzzelrit van
te maken. De deelnemers moeten wel wat vroeg uit de veren, want je
kunt starten van 9.00 tot 9.45 uur in de ochtend. We kijken uit naar
een prachtige puzzelrit die ik bij eenieder van harte kan aanbevelen.
Graag tot maandagochtend 6 juni.
Henk Hazeleger.

R

ittenkalender Nederland

Nationale rittenkalender: AMBC Achterveld website of rittenkalender.nl.
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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 Koningsrit
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oetsenbord in handen ...
... van Otto Edelenbosch

Bertus van der Linden heeft het toetsenbord bij mij
achtergelaten met de vraag, hoe het komt dat men in de
puzzelsport zo fanatiek kan worden. Leuke vraag Bertus,
het zit in de genen. Het DNA en het exact denken, die
combinatie maakt een mix om fanatiek te worden. Ik zie
het als een mooie eigenschap, maar je moet er niet in doorschieten.
Het begon lang geleden toen onze vader op zondag altijd naar Meta de
Vries luisterde. Zij benoemde in haar radioprogramma alle puzzelritten in
Nederland voor die dag. Hij koos er daar dan één van en we hebben dat
puzzelrit rijden altijd met veel plezier gedaan. Toen de familie veel later naar
Ermelo verhuisde, bleek daar ook een autoclub aanwezig. We werden lid en
met een eigen rijbewijs zouden we wel eens laten zien wie de beste was. Een
Kerstrit staat nog in ons geheugen gegrift, omdat we toen de 1e prijs wisten
te winnen. Volgens mij was de prijs een verse kalkoen, maar daar twijfel ik
een beetje over.
Na mijn schooltijd verhuisde ik naar Den Haag en hielden andere dingen
me bezig. Ik was programmeur en vond mijn werk belangrijk, veel vrije tijd
werd aan computers besteed. Daarnaast hield ik me in clubverband bezig
met spelletjes zoals Go en Japans schaken. Als sport deed ik aan korfbal en
hardlopen en ook heb nog eens meegedaan met de marathon van New York.
Ook was ik een tijdje fanatiek met parachutespringen en organiseerde ik
jaarlijks een rugzaktrektocht door de Ardennen.
Geen moment dacht ik nog aan puzzelritten, dat kwam pas weer een jaar of
tien geleden. Ik weet niet meer wat de aanleiding was, maar toen ik zocht
of er een autoclub in de buurt van Amerongen was, sprong de AMBC in
Achterveld er echt uit vanwege de verzorgde website. We gingen een keer
rijden en waren weer verkocht. Samen met mijn broer Jasper puzzelen we nu
samen alweer zo’n tien jaar.
Als er op zondag geen puzzelrit is, ben ik aan het pianospelen of maak ik
met vrienden een wat langere wandeling door een schilderachtige omgeving.
Daarnaast ben ik dol op koken en je mag me ook wakker maken voor een
goede, liefst komische film.

Het toetsenbord geef ik door aan Bart Stoffelsen ...
Ik ben echt benieuwd hoe het jou/jullie is gelukt om binnen 5 jaar door te
stoten naar de A-klasse.
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itnodiging Pinksterrit

AMBC Achterveld organiseert op 2e Pinksterdag op maandagochtend
6 juni 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 Bertus van der Horst en gecontroleerd
door Henk en Jannie Hazeleger.
Inschrijven van 08.30 tot 09.30 uur in
			

Cultureel centrum De Moespot

			

Jan van Arkelweg 6

			

3791 AC Achterveld

			

Telefoon (0342) - 45 21 52.

Starten tussen 09.00 en 09.45 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:

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

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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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

Een vreemde eend in de bijt, welk woord hoort niet in dit rijtje thuis?

Kajak

Radar
Lepel
Bob Bonbon

De oplossing kun je op 6 juni inleveren aan de inschrijftafel. Onder de
goede oplossingen wordt een gratis rit verloot.
De oplossing van de vorige puzzel is: 2

Zowel deze uitleg (9=5+4 7=2+5 3=2+1 6=4+ 2) als deze (9-5=4
7-2=5 3-2=1 6-4=2) klopt.
De gratis rit is gewonnen door de equipe van Bertus van der Horst.
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