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W

oord van de voorzitter

Op 11 september hielden we ons Rondje Achterveld, de eerste rit na
de zomerperiode. Het was die dag mooi zomerweer. Toen we met de
ritcontrole begonnen, was het wat mistig, maar dat belooft dan meestal
een mooie dag te worden en dat klopte. De fietsers en wandelaars
profiteerden hier ook van. Het is dan altijd wat meer opletten als
puzzelaars, maar dat mag de pret niet drukken.
Het was een spannende dag voor onze penningmeester Jan Traa, hij had
namelijk zijn uitzettersprimeur. Jan had hier al lang naar uitgekeken,
want zijn rit stond al in 2020 op de agenda. Vanwege twee coronajaren
duurde het deze keer erg lang voordat Jan zijn rit kon presenteren
aan het AMBC publiek. Maar vandaag was het zover en gingen de vele
paaltjes de grond in.
Vele deelnemers keken reikhalzend uit naar de puzzelrit van Jan. Dat
wachten werd op 11 september beloond met een prachtige puzzelrit.
De rit was knap uitgezet met voor de AB-klasse soms een heel ander
traject dan voor de C-klasse. Ook de trucs verschilden, zodat iedere
puzzelaar op zijn eigen niveau kon genieten van het Rondje Achterveld.
De gemaakte route was door een mooi natuurrijk gebied en dat is altijd
leuk om te rijden.
Er kwamen 38 equipes naar Achterveld om de puzzelrit van Jan te rijden.
Een mooie opkomst waar we heel tevreden mee zijn. Jan en Annemieke
hadden er duidelijk plezier in om te volgen hoe de deelnemers het deden.
Dat merkten we ook in de rekenkamer waar het altijd leuk is om tussen
het drukke rekenwerk op rustige momenten even bij te praten.
In De Moespot was het na afloop van de rit een drukte van belang. Zelfs
zeer ervaren rijders waren hoogst verbaasd over sommige foutjes die
ze hadden gemaakt (of zinsneden die ze niet hadden gelezen) en dat
geeft altijd leuke gesprekken. Iedereen was het er over eens dat er
nieuw uitzetterstalent is ontdekt bij de AMBC. Een mooie constatering
waar ik me graag bij aansluit. Jan, bedankt voor de mooie rit die je hebt
gepresenteerd. Zeker voor herhaling vatbaar!
Zoals gebruikelijk is er ook weer een ritverslag geschreven. Gerrit van
Assen en Bertus Kolkman hebben deze keer de pen opgepakt en hun
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beleving op papier gezet. Lees alles nog eens rustig na, je kunt er een
hoop van leren. Ook leer je uit een ritverslag iets over de uitzetter, je ziet
wat hij leuk vindt en waar zijn voorkeur naar uitgaat en daar komt altijd
wat van terug in een volgende rit van de uitzetter.
Na binnenkomst is er bij de AMBC altijd gelegenheid om te reageren
op bepaalde punten waar je het niet mee eens bent. We proberen dat
altijd zo goed mogelijk te behandelen en gaan hier uiteraard zeer serieus
mee om. Nu valt het niet altijd mee om snel tot een uitspraak hierover
te komen. Soms is de vraag best complex en moet er lang worden
doorgezocht om de juiste conclusie te trekken. De tijd speelt dan ook
mee, want we willen ook tijdig tot de prijsuitreiking komen.
Deze keer is er op een ingekomen reactie na de rit verder nagedacht
door de uitzetter. Hieruit is voortschrijdend inzicht gekomen en dat staat
omschreven in dit clubblad. Dat we als sportcommissie en uitzetter
soms niet de rust en tijd kunnen vinden tijdens de rit, moeten jullie ons
maar niet kwalijk nemen. We doen onze best en proberen alles zo goed
mogelijk in goede banen te leiden. Perfectie streven we hierbij zeker na,
maar soms slipt er wat tussendoor, dat is dan niet anders.
De volgende rit op onze agenda is de wijnpuzzelrit. Deze rit wordt uitgezet
door Adri Brundel. We moeten nog met de controle beginnen, maar Adri
kennende komt het zeker goed met de rit. Ik heb de tip al gegeven, lees
maar eens wat verslagen van de ritten van Adri na, dat zal je prestatie
zeker ten goede komen. We zien uit naar een prachtige wijnpuzzelrit en
verwelkomen jullie graag aan de inschrijftafel. 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 Rondje Achterveld
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oetsenbord in handen ...
... van Henk Schopping
… en gekregen van Bart Stoffelsen (waarvoor dank).
Ik ben geboren in Hilversum in 1942 en na het
overlijden van mijn vrouw Clasien, nu een jaar geleden,
weduwnaar.

Ik ben verwarmingsmonteur en onderhoudsmonteur geweest tot aan
mijn pensioen.
Ik ben in de rittensport terecht gekomen in 1964 bij de B.A.O. in
Amersfoort, waar ik jaren heb gereden met de bromfiets, samen met
andere goede rijders zoals J. van de Bank, Wimmers, Bos en vele anderen.
Daarna lid geworden in Achterveld en bij vele andere verenigingen. In
1970 waren er nog 30 clubs, nu nog maar een handje vol.
Ritten reed ik de eerste jaren op de brommer, later op de motor en
tenslotte ook in de auto, maar heb ook helaas een jaar of 10 niet kunnen
rijden wegens mijn gezondheid.
In 1994 ging het niet zo best meer met de AMBC, toen onder leiding van
de heer G. Vink. Mede door H. Hazeleger, die de draad weer oppakte
(en nu alweer 27 jaar voorzitter is!), is het alweer jaren een goede
en gezonde vereniging met een goed bestuur, leuke ritten en mooie
prijzen.
Hobby's: die heb ik niet, ik rijd vooral veel ritten en maak graag de
droogritten van MAC de Walden. Ik wil een ieder aanbevelen ook eens
een droogrit van MAC de Walden te proberen.
Tot slot wil ik zeggen: AMBC Achterveld ga zo door!!!
Het toetsenbord geef ik door aan Sjirk Attema ...
Sjirk is ook al vele jaren een actieve rittenrijder.
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itnodiging Wijnpuzzelrit

AMBC

Achterveld

organiseert

op

zondagmiddag

9

oktober

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 Adri Brundel 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 40 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 !
-8-

V

oortschrijdend inzicht

Correctie val 76: Na Gallus Gallus en Gallus weg L (MUG)
Ter kennisname: Uitzetters proberen onfeilbaar en alwetend te
zijn en de beste correctoren van een rit zijn onze deelnemers.
Zo ook bij val 76. In mijn onmetelijke deskundigheid heb ik onze
moderne leghen naar de wetenschappelijk naam Gallus Gallus
vernoemd.
Je begrijpt het al. Na nageslagen wetenschappelijke stukken moet
ik erkennen dat de wetenschappelijke naam Gallus gallus is.
Deze val is in zijn geheel niet uitvoerbaar en de hersteller "Z" had
genoteerd moeten zijn. Excuses voor deze onjuistheid.
Over de uitslag kan helaas niet meer gecorrespondeerd worden en
ter compensatie ben ik voornemens om een Gallus gallus-val op te
nemen in een toekomstige rit.
Jan Traa
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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:

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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H

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!
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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 het getal is dat op de
plaats van het vraagteken staat?

De oplossing kun je op 9 oktober inleveren aan de inschrijftafel. Onder
de goede oplossingen wordt een gratis rit verloot.
Oplossing vorige puzzel: Met een beetje puzzelen kom je er achter dat
de kat 7 kg weegt en het konijn 3 kg (of andersom).
De hond weegt dan 17 kg.Samen wegen de hond, de kat en het konijn
dus 27kg.
De gratis rit is gewonnen door de equipe van Paul en Yolande Engelman.
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