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oord van de voorzitter

Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we nog midden in de zomer. Hoewel
veel mensen snakken naar een bui, kan het mooie weer nog wel een tijd
aanhouden. Het is ook alweer bijna september, wat gaat de tijd toch snel.
Vandaar dit digitale clubblad, het is immers al zo weer 11 september en dan
staat het Rondje Achterveld op de agenda. Ik kan me voorstellen dat jullie
weer zin hebben in een gezellige en mooie AMBC-puzzelrit, laat deze kans
dus niet voorbijgaan.
Voordat ik het met jullie over het Rondje Achterveld ga hebben, blik ik eerst
even terug naar het voorseizoen. We zijn na een periode van twee jaar
gedwongen stilstand weer lekker op dreef en merken dat jullie als deelnemers
ook weer enthousiast zijn. De deelname is prima en doet weinig onder voor
de jaren voor de stilstand. Dat geeft hoop voor de toekomst en daar zijn wij
als bestuur heel blij mee.
De laatstgehouden rit was de Pinksterrit op 6 juni. Omdat deze rit in afwijking
van onze andere ritten in de ochtend wordt verreden, moesten wij en natuurlijk
ook de uitzetter vroeg uit de veren. De eerste deelnemer ging immers al om
9.00 uur van start. Ons scenario was ongeveer als volgt: wekker op 4.30 uur,
zonsopkomst om 5.19 uur, van huis om 5.30 uur en starten met de ritcontrole
om 6.00 uur. De uitzetter Bertus van der Horst had toen het eerste stuk van
de rit al uitgezet. Hij was dus ook vroeg vertrokken uit Harderwijk.
Het was prima weer op 6 juni, het zonnetje scheen en er werd pas later op
de dag regen verwacht. Prima weer dus voor het uitzetwerk en voor ons als
controleurs. Wij verzorgen ook de foto's van de ritmaterialen die gebruikt
worden voor de ritverslagen. Het is dan natuurlijk wel fijn als je droog weer
hebt. Daar hadden we dus niet over te klagen, de eerste buitjes kwamen pas
nadat alle deelnemers alweer binnen waren.
Bertus had een fantastische puzzelrit uitgezet waar voor iedere deelnemer
wat leuks aan viel te beleven. Zowel de beginners met weinig ervaring als de
cracks met veel ervaring kwamen volop aan hun trekken. Na afloop werd er
zoals gebruikelijk druk nagepraat over de rit en was het lekker gezellig in De
Moespot. Het blijft altijd weer leuk om te horen hoe andere deelnemers het
ervan hebben afgebracht. De rit was knap uitgezet en alle opdrachten zaten
goed in elkaar, er was dus geen reden om iets te neutraliseren.
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Bertus, bedankt voor de mooie Pinksterrit, de deelnemers hebben er
met volle teugen van genoten en we kijken terug op een prachtige
ritdag waaraan 63 equipes deelnamen. In het ritverslag van Jasper
Edelenbosch, dat is te vinden op onze website, kunnen jullie alles nog
eens nalezen. In de rekenkamer misten we Jan Traa, die verhinderd was.
Adri Brundel heeft zijn plaats ingenomen en dat ging allemaal prima.
Het rekenwerk ging soepel en alles liep geheel volgens planning, zodat
de deelnemers op tijd konden vertrekken om mogelijk nog een ander
middagprogramma te doen.
Er schreven zich twee nieuwe leden in op de Pinksterrit. Ik heet Marcel
en Roel Schaap uit Hoevelaken/Amersfoort en Anthon Tuiten en Francis
Hendrick uit Hollandsche Rading/Mijdrecht van harte welkom bij AMBC
Achterveld. We hopen jullie nog vaak te zien op onze ritten en wensen
jullie veel rittensportplezier toe.
Ik wil jullie nog wijzen op de nieuwe rubriek in het clubblad, genaamd
Van Puzzelaar tot Puzzelaar. 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 indienen bij de redactie.
De rubriek is bedoeld voor korte artikeltjes en niet voor vragen over een
rit of commentaar. Tot nu toe is er nog weinig respons op deze rubriek
gekomen en vinden jullie deze dus dit keer niet in dit clubblad. Mocht
blijken dat er geen animo voor is, dan is dat ook prima.
Een trouw lezer van ons clubblad kwam met een ander idee voor een
nieuwe rubriek. Hij zag het wel zitten om leuke en grappige zaken te
delen. Het hoeft niet direct interessant te zijn voor de puzzelaars, als
we er maar om kunnen lachen. Vooruit, laten we dit proefballonnetje
maar een kans geven, vandaar de nieuwe rubriek Humorhoek. We zijn
benieuwd wat hier uit zal komen en nodigen jullie van harte uit om wat
in te sturen voor de volgende clubbladen. Laten we het wel leuk houden!
Of alles door de censuur komt, kan ik nog niet beloven, haha!
Onze volgende rit is het Rondje Achterveld op 11 september. De rit
wordt uitgezet door Jan Traa en hij heeft er veel zin in. Het is namelijk
zijn uitzettersprimeur en dat belooft natuurlijk wat. We hebben de rit
inmiddels gecontroleerd en kunnen beamen dat het een heel leuke rit zal
worden. Jullie mogen dit natuurlijk niet missen. Kom dus met z'n allen
naar Achterveld op 11 september. We zien elkaar aldaar!
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 Pinksterrit
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oetsenbord in handen ...
... van Bart Stoffelsen
Dankjewel Otto Edelenbosch voor het doorgeven van
het toetsenbord, ik vertel graag wat. Ik ben Bart
Stoffelsen, ik ben 32 jaar en al een aantal jaar mag ik
met goede vriend Nico graag enkele puzzelritten rijden.

De puzzelritten heb ik leren kennen door het jarenlang rijden van de
Oranjerit in Voorthuizen, waar ik woon. Dit jaar is de cirkel voor het eerst
rond, omdat Nico en ik, samen met team Bakker-Kasteel deze rit hebben
uitgezet (nog gefeliciteerd Jan en Annemieke!).
Wat betreft mijn dagelijks leven, beste lezer, als je wel eens iets online
bestelt kan ik daarmee te maken hebben. Ik ben al een aantal jaren Sales
Engineer bij een bedrijf dat sorteeroplossingen voor klanten ontwerpt en
bouwt. Deze klanten zijn de bekende pakketbezorgers en e-commerce
bedrijven. Ik mag in de verkoop het technische ontwerp zo maken, dat
onze oplossingen werken voor onze klanten. Daarnaast mag ik sinds een
aantal jaar ook de teamleider zijn van deze afdeling.
Naast mijn werk trek ik graag de hardloopschoenen aan om een mooi
rondje te maken, lees ik graag en ben ik een liefhebber van enkele
podcasts. Natuurlijk ben ik ook een puzzel- en spellenliefhebber, dat
laatste is zowel gezelschapsspellen als een Nintendo spel.
En natuurlijk die puzzelritten, we hebben hier heel veel plezier in en
ik vind het leuke van ons team dat we beiden op totaal verschillende
dingen letten. Nico is onze kenner van het puzzelreglement en ik ben
iets meer van de woordtrucjes en puzzeltjes. Dit levert veel plezier op
en natuurlijk een boel fouten.
Bedankt voor het lezen en tot snel.
Het toetsenbord geef ik door aan Henk Schopping ...
Hij gooit samen met Alphons hoge ogen in de C-klasse en ik ben benieuwd
wie hij is.
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itnodiging Rondje Achterveld

AMBC Achterveld organiseert op zondagmiddag 11 september
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 Jan Traa 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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Datum:

Naam:

Uitzetters:

11 september

Rondje Achterveld

Jan Traa

9 oktober

Wijnpuzzelrit

Adri en Michel Brundel

13 november

Snertrit

Paddy Jans en Joan Oostveen

ittenprogramma 2022

Locatie

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

Inschrijven
alle ritten van 8.30 tot 9.30 uur.
Starten
alle ritten van 9.00 tot 9.45 uur.

R

ittenprogramma 2023

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

R

Naam:		
Lentepuzzelrit		
Koningsrit		
Pinksterrit
Rondje Achterveld
Wijnpuzzelrit
Snertrit		

ittenkalender Nederland

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

Deze nieuwe rubriek is bedoeld om leuke en grappige zaken te delen.
Het hoeft niet direct interessant te zijn voor de puzzelaars, als we er
maar om kunnen lachen!
Ik zag laatst trouwens een plaatje
van iemand uit onze geschiedenis.
Ik vroeg Bertus: "Is dat Willem de
Zwijger? Het lijkt hem sprekend."
Waarop Bertus antwoordde: "Dan
zal hij het wel niet zijn toch?".

Supwoofer
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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

Bekijk onderstaand plaatje goed en reken uit wat de dieren wegen.
Hoeveel kilo wegen de hond, de kat en het konijn samen?

De oplossing kun je op 11 september inleveren aan de inschrijftafel.
Onder de goede oplossingen wordt een gratis rit verloot.

De oplossing van de vorige puzzel is: Het woord bonbon is geen
palindroom.
De gratis rit is gewonnen door de equipe van Henk Schopping.
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