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Redactie 		 Henk Hazeleger
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		 3925 BL Scherpenzeel
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(033) 277 25 24
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facebook.com/ambcachterveld
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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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oord van de voorzitter

Op 9 oktober was het weer zover bij onze club, de wijnpuzzelrit stond
op het programma. Als uitzetter stond Adri Brundel genoteerd en dat
beloofde dus een mooie ritdag te worden. Het was ook nog eens een
mooie zomerdag en bovendien konden we genieten van de prachtige
herfstkleuren langs de weg. Adri ging al vroeg op pad om de borden
langs de route te zetten en werd daarbij geholpen door Rob van Gijn.
Jannie en ik rijden daar dan, zoals gebruikelijk, op wat afstand achteraan
om de eindcontrole te doen. Alle ritmaterialen waren keurig geplaatst en
we maakten de nodige foto's van de ritmaterialen en situaties onderweg.
Dit doen we altijd gelijktijdig met de controle. De foto's zijn nodig voor
het ritverslag op de website om de trucjes te verduidelijken. Toen we na
dit nuttige werk aankwamen in De Moespot was het al gezellig druk.
De eerste deelnemers waren al gestart en zowel bij de uitlegtafels als bij
de inschrijftafel was het een drukte van jewelste. Altijd leuk om te zien
hoe een ieder zijn weg weet te vinden in zijn voorbereidingen om zo goed
mogelijk aan de rit te beginnen. Er waren 42 equipes naar Achterveld
gekomen om aan de rit mee te doen en dat is een mooie opkomst.
Alles liep op rolletjes in De Moespot, het rekenwerk liep vlot en van de
deelnemers hoorden we veel tevreden geluiden. Er kwamen nauwelijks
vragen of opmerkingen over de rit en dat is mooi. Er was geen neutralisatie
nodig en dat getuigt van een stukje kundig uitzetwerk. We konden
redelijk snel de prijsuitreiking houden en dat is zoals we het graag zien.
Adri, bedankt voor de mooie rit die je hebt gepresenteerd. Het was een
beetje lastminute werk door tijdgebrek, maar dat was aan het resultaat
absoluut niet te merken. Bedankt voor het uitzetten van de rit, de
deelnemers hebben ervan genoten. Je hebt aangegeven dat je vanwege
je volle agenda volgend jaar geen volledige rit meer voor je rekening
wilt nemen en dat is begrijpelijk. Ik weet dat je het uitzetwerk erg leuk
vindt en heb er alle vertrouwen in dat je uitzetterspauze niet heel lang
zal duren.
Om het rittenprogramma voor volgend jaar te vullen met uitzetters zijn
we nog een beetje aan het puzzelen. Ik heb al wat creatieve oplossingen
gehoord, maar ga daar nog niet over uitweiden. Dat horen jullie volgend
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jaar wel als we, zoals gebruikelijk, het rittenprogramma met uitzetters
presenteren op onze jaarvergadering. De jaarvergadering is op 9 januari
2023, iets voor onze leden om in de agenda te zetten!
Als ik naar de tussenstand voor het kampioenschap kijk, zie ik in de
A-klasse dat de equipe Bertus van der Horst – Adri Brundel stevig in het
zadel zitten, het kampioenschap kan hen eigenlijk nog maar nauwelijks
ontgaan. In de B- en C-klasse is het spannend en zal nog een pittig
robbertje worden gestoeid. Succes allemaal tijdens de snertrit, we zijn
heel benieuwd naar jullie prestaties en het eindresultaat!
Op 13 november gaat het allemaal gebeuren, de spannende eindstrijd
voor het kampioenschap, maar natuurlijk ook onze altijd weer gezellige
snertrit. Natuurlijk zal de snert niet ontbreken op deze dag, de
voorbereidingen hiervoor zijn al volop in gang. Jan en Eef kopen de snert
in en verzorgen zoals gebruikelijk alle prijzen voor de rit en de verloting.
Een hele klus al met al, we zijn blij dat dit allemaal in vertrouwde handen
is.
Ook het uitzetterswerk is in vertrouwde handen. Zoals gebruikelijk nemen
Paddy Jans en Joan Oostveen dit weer voor hun rekening. De trouwe
deelnemers weten dan dat hen een prachtige rit staat te wachten. Er
komen altijd wat vertrouwde gezichten en namen langs in de ritten van
Paddy en Joan en ook het beruchte verkeersbordje kan maar zo ergens
staan, jullie zijn gewaarschuwd!
We hebben zin in de snertrit, laat dus maar komen die 13 november.
Een mooie en uitdagende puzzelrit en een lekkere kop overheerlijke
oudhollandse snert na afloop, wat wil je nog meer. Op 13 november
is dit allemaal te beleven in Achterveld, laat al dat moois niet aan je
voorbijgaan. We zien elkaar in De Moespot, tot de 13e!
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

-6-

U

itnodiging Snertrit

AMBC Achterveld organiseert op zondagmiddag 13 november
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 Paddy Jans en Joan Oostveen 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 !
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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:

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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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 strikverhaal
Drie heren, meneer Rood, meneer Blauw en meneer Groen dineren
samen. Ze dragen voor deze gelegenheid alle drie een gekleurd strikje.
De ene draagt een rood strikje, de andere een blauw strikje en de derde
een groen strikje.
Ineens zegt de meneer met het groene strikje: 'Beseffen jullie dat ieder
van ons een strikje draagt dat dezelfde kleur heeft als de naam van één
van ons, maar dat niemand een strikje draagt van de kleur van zijn eigen
naam?'
"Dat is heel vreemd", antwoordt meneer Rood.
Welke meneer draagt welke kleur strikje?

De oplossing kun je op 13 november inleveren aan de inschrijftafel.
Onder de goede oplossingen wordt een gratis rit verloot.
Oplossing vorige puzzel: Als je goed kijkt zie je al snel dat de schaar 40
is en het klosje garen 0 moet zijn. Op de plaats van het vraagteken staat
dan altijd een 0. De gratis rit is gewonnen door de equipe van Fred en
Rikako Elgersma.
- 11 -

