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Bestuur                                              
Voorzitter:   J. Hammink  

Gravenallee 9 
    7607 TB Almelo    
     06-20146854 
 
Secretaris:       R. Koster 
    Hagslagen 86  
    7462 KH Rijssen 
     0548-789665 
 
Penningmeester:      M.de Jong 
    Haarstraat 79  
    7462 AL Rijssen 
     0548-789441 

2e Penningmeester:  W. Pongers 
    Hagslagen 19 
    7462 KA Rijssen 
     0548-515030 
 
Algemeen bestuurslid: J.Beunk 
    Rijssensestraat 107 
    7462 NK Wierden 
     0548-541177 
 
Website:    www.rmc-rijssen.nl 
 
Mailadres:   rmcredactie@live.nl 

Bankrekeningnummer: NL49RBRB0706635906  

ten name van Rijssense motorclub 
Kamer van koophandel: nr: 4007546 

 
Contributie:    2020 + 2021:1x €25,- 

Inschrijfgeld ritten:  € 6,- voor niet leden  
             Gratis voor leden 

 

 

 

 

 

 

http://www.rmc-rijssen.nl/
mailto:rmcredactie@live.nl
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De R.M.C. is een vereniging die opgericht is op 11 september 1945 en 
autopuzzelritten organiseert die verreden worden op Koningsdag en enkele 
zaterdagen in de gemeente Rijssen-Holten. 

 
Er wordt gereden in 2 klassen, namelijk de Sportklasse en de Toerklasse. 

De Sportklasse is voor ervaren deelnemers en de Toerklasse is voor minder 
ervaren deelnemers. 
 

De ritten op zaterdag starten bij cafe restaurant 't Witte Hoes aan de 
Markeloseweg 90 in Rijssen. 
De ritten starten tussen 18:00 en 18:30 uur. 

 
De koningsrit op 27 april start tussen 07:00 en 07:30 uur bij Sanderman, 

Nijverheidsstraat 21. 
 
Voor de kinderen is er een zoekwedstrijd tijdens de rit. 

Na afloop van de prijsuitreiking worden er onder de niet-prijswinnaars een 
aantal prijzen verloot. 

 
Het inschrijfgeld voor een puzzelrit bedraagt voor niet leden € 6,00 
                                                                                              

U kunt natuurlijk ook lid worden van de vereniging.  
De kosten: € 20,00 per jaar. 
Dit heeft als voordeel dat u elke rit gratis mee kunt rijden en bovendien heeft 

u als lid recht op het bijwonen van de jaarlijkse 
ledenvergadering/feestavond. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wittehoesrijssen.nl/
http://www.tankstationsanderman.nl/
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Al jaren gaan we één van de laatste vrijdagen in januari naar ‘t Witte Hoes in 

Rijssen om te vergaderen over het wel en wee van onze vereniging, ons te 

goed te doen aan de schnitzel en ons daarna even flink af te reageren op de 

pins van de bowlingbaan. 

Hoe anders dit jaar. We kijken met gemengde gevoelens terug op ons 

jubileumjaar. Een geweldige  R.M.C. jubileumrit ter ere van het 75 jarig 

bestaan van de R.M.C. in september en verder niks. 

De jubileumrit werd een doorslaand succes. Nadat we van de gemeente de 

toestemming hadden gekregen om de rit “corona-proof” te organiseren, 

konden Johan Koster en ondergetekende de vele door de leden aangeleverde 

vallen en vallen uit ritten van het verleden combineren tot een geheel.   

De rit werd gereden door een voor onze vereniging groot aantal deelnemers, 

die allemaal een jubileumattentie in de vorm van een paraplu met opdruk 

van ons logo mee naar huis kregen. Met niet aflatende inzet had ons 

bestuurslid Wim Pongers zich ingezet om een prachtig prijzenpakket te 

verzorgen, zodat we één op de drie deelnemers konden verrassen met een 

prijs. Prijzen die in de periode na de rit door Wim werden bezorgd of 

opgestuurd naar de winnaars. Wim bedankt. 

Verder was het een oorverdovend stil jaar en ook de vergadering met gezellige 

avond hebben we moeten afgelasten. Over de voortgang voor het komende 

jaar hebben de leden inmiddels een schrijven ontvangen. Wij hopen van 

harte dat de coronamaatregelen de komende maanden dermate versoepeld 

kunnen worden, zodat we onze activiteiten kunnen opstarten. Mochten zich 

mogelijkheden voordoen om weer te rijden hoort/leest u dat op onze website 

en ook zullen we de leden natuurlijk via de mail op de hoogte brengen. 

Tot slot wens ik u, op dit bijzondere tijdstip ( als ik dit voorwoord afsluit is 

het bijna 21 seconden en 21 minuten over 21 uur van 21 januari van het 21e 

jaar van de 21e eeuw), een gezond jaar toe en hopelijk een spoedig TOT 

ZIENS. 

 

Van de voorzitter, 

Jan Hammink. 
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Ritverslag Jubileumrit 12 september 2020 

Het is mooi weer en er zijn veel aanmeldingen voor de jubileumrit. Voordat 

we deze rit gaan rijden, helpen we eerst met het starten van de deelnemers. 

Bij de start krijgen deelnemers een paraplu met 

opdruk ter ere van het 75-jarige bestaan van de 

R.M.C.. De sfeer is goed. De deelnemers hebben 

zichtbaar zin in de eerste, en 

helaas enige, puzzelrit van het 

seizoen 2020. De start is deze 

keer buiten bij tankstation 

Sanderman en verspreid over anderhalf uur. Nadat de 

laatste deelnemer is gestart, maar nog voordat de eerste 

deelnemer weer binnen was, beginnen ook wij aan de 

puzzelrit. Onze versterking, Jesse en Gideon Baan, 

arriveren op de fiets, net op tijd om mee te rijden. 

We gaan voortvarend van start: jaar is een ander woord voor uier, product mag niet 

met een k geschreven worden en 1 opdracht mag niet 

leiden tot 2 veranderingen van rijrichting. Ook de 

foutieve spelling van  papegaai, de emmer die 500 gram 

blijft wegen ongeacht de inhoud en opschriften die in de 

routebeschrijving in hoofdletters moeten, leveren geen 

probleem op. Doordat we zonder Johan Koster rijden, 

wordt er minder tijd genomen voor discussies en 

hebben we de vaart er goed in. 

Lepels, messen en vorken vinden wij niet voor de eerste afslag. Toch nog maar eens 

achteruit rijden. Ook de 2e keer vinden we niet alles in de juiste volgorde. Dat niet 

alles aanwezig zou zijn voelt erg onlogisch. Toch nog 3e keer zoeken, en jawel een 

afbeelding van hazen met lepels gevonden. 
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Een opdracht zonder verandering van rijrichting, 

grasprietjes met 1 s, Denemarken dat uit meer dan 

alleen 25 eilanden bestaat en de Engelse vlag leveren 

ook geen problemen op. 

Bij de groene hooiballen, ontstaat er een discussie wat 

dat dan wel niet zou moeten zijn. Niet gevonden dus.  

Bij punt 28 zijn we aan het dromen. We zien niet dat er 

in de routebeschrijving verkeerdbord staat in plaats van 

verkeersbord. Vervolgens zien we niet dat het verkeersbord gespiegeld is. En als klap 

op de vuurpijl zien wij ons, bij het uitvoeren van de herstelopdracht, genoodzaakt om 

het verkeersbord te negeren zonder dat we weten dat die foutief is. 25 punten beloning 

 

Een ritpijl met miniatuur verkeersbord op de 

dagcamping weten we te vinden. 

Hoeveel medailles Nederland in 1996 op de olympische 

spelen wonnen weten we niet. Omdat medailles voor een 

ploeg als 1 geteld dienen te worden, tellen we alle 

medailles van de Nederlandse Olympische ploeg als 1 

medaille. Deze gedachtekronkel is goed voor 25 punten.   

De “verstopte” routecontrole zo snel mogelijk opschrijven 

en weer verder rijden levert nog eens 25 strafpunten op, 

doordat de vlag op de routecontrole ontbreekt. 

Vervolgens de ritpijl uitvoeren en dan weer verder met de huidige opdracht. 

Bij het raadsel van Marleen, gaan we op zoek naar een oriënteringspunt ‘raad’ en niet 

het opschrift. Doordat de eindopvanger was verdwenen, hebben we besloten om toch 

maar af te slaan. Hierdoor bleven ons 25 strafpunten bespaard. 

Het beeldraadsel levert ons nog eens 25 strafpunten op. Het ontbreken van de 

hoofdletters was ons niet opgevallen.  

Een leeg pak melk bestaat volgens ons niet en de 

opschriften zijn inclusief typfouten gewoon aanwezig. 
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Bij punt 57 moeten we kleuren vertalen in opdrachten. Dat is leuk! Nadat we er twee 

vertaald en uitgevoerd hebben, komen we tot de conclusie dat dit eigenlijk niet had 

gemoeten. Wel 25 punten voor de moeite. 

We vinden het verkeersbord doodlopende weg. Daarna komt een opdracht met zo veel 

oriënteringspunten dat, Jan Hammink kennende, dit wel correct moet zijn. Dus met 

een gerust hart afslaan.  

Als laatste heeft, ons inziens, elke driehoek tenminste 

2 scherpe hoeken.  

Blijkbaar hadden we de vaart er veel te goed in en 

leveren hierdoor de routecontrolekaart veel te vroeg in 

(sneller is dus niet altijd beter). Al met al 135 

strafpunten. Tot onze verassing is dit goed voor de 

eerste plaats.  

We hebben erg genoten en willen dan ook de 

sponsoren van de R.M.C. en de uitzetters Jan Hammink en Johan Koster bedanken 

voor deze leuke en goed gevulde jubileumrit. 

  

Robert en Anna Koster 

Jesse en Gideon Baan 
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Nijverheidsstraat 21, 7461 AD RIJSSEN 

(t) 0548-513016 

www.tankstationsanderman.nl 

 

 

 

 

 

 

imap://rmcredactie%40live%2Enl@imap-mail.outlook.com:993/fetch%3EUID%3E/www.tankstationsanderman.nl
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1 De sponsor zelf is niet afgebeeld . U ziet slechts 
het logo. Daarom doorrijden naar de controle A 

 

2 Een vis en een spin zijn geen zoogdieren. Pas 
afslaan na de koe én het varken. U komt dan 

langs de controle B 
 

3-5  Punt 3 laat u rechtsaf slaan. Daarna moet u bij 

punt 5 diezelfde weg in. Volgens de aanvulling 

op het reglement kan dit niet omdat die weg er 

niet meer is. E 

 

7-8 Het hondje Chihuahua voldoet niet. Zou met
 een kleine letter moeten worden geschreven.

 Maar Chihuahua is ook een provincie van
 Mexico. Daarop afslaan. Dan zoekt u de kaart

 van Mexico maar die is niet meer compleet
 omdat de provincie Chihuahua weg is  ( al
 gebruikt)  FFG 

 

9-10   De eerste keer afslaan op de tekst “DE 

VOETBALLER SCHIET HARD”. Bij de tweede 

passage is het eerste bordje weg en het tweede 

heeft voor de woordsoorten een verkeerde 

volgorde. Daarom HK 
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11-15   Punt 11 uitvoeren op logo Beverdam. Punt 13
 uitvoeren op logo SOK. Punt 14 uitvoeren op

 logo HOVEK. Punt 15 uitvoeren op logo van de
 PLUS want dat bevat een foto van
 Verstappen   met SPONSoren. LM    

         

16  Regel 1: 6 schoenen….dus 1 schoen is 5 

Regel 2: de schoenen 10….dus de mannen 

ieder 5 
Regel 3: man is 5…dus vier zakken drop 

samen 8 ….1 zak drop is 2 
 
De som:   1 schoen   + ( man met 2 schoenen 

en twee zakken drop   x    zak drop) 
  5+(19x2)= 43       N 
 

 
 

 
 
Uitslag: 

1. Freek Averesch   1 fout 
2. Henny en Bertus van der Horst 2 fouten 
3. Wim Slagman    3 fouten 

4. Gerhard Disselhorst    4 fouten 
5. Marleen de Jong   5 fouten 



                                                                      13 

 

 

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

TER HARMSEL 

    SANITAIR EN INSTALLATIETECHNIEK 
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Nog niet bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                      15 
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Maatregelen om een R.M.C. rit  “corona proof”  te kunnen laten 

verrijden: 

 

 Opgave voor de rit kan alleen door het inschrijfgeld  over te 

maken op onze bankrekening. De deelnemers vermelden bij de 

inschrijving een mailadres of telefoonnummer zodat de 

organisatie vooraf een starttijd kan doorgeven. Dit om een 

gespreide start van de deelnemers te garanderen. 

 De start is bij de afgesproken locatie binnen een bepaalde tijd.  

Deelnemers kunnen per mail een voorkeur van starttijd aangeven 

en worden zoveel mogelijk naar hun wensen ingedeeld. ze 

krijgen bericht via de mail of telefoon. 

Deelnemers krijgen een startpakket vanaf gepaste afstand 

aangereikt, waarbij de deelnemers de auto niet mogen verlaten 

 Deelnemers gaan de rit  rijden. De uitzetters hebben gezorgd 

voor duidelijke oriënteringspunten, zodat deelnemers niet dicht 

bij elkaar staand naar kleine bordjes hoeven te kijken. Ook hier 

geldt dat de auto niet mag worden verlaten. Hierop zal door een 

rondrijdende controleauto worden gelet. 

 Direct na de finish staat een doos waarin de routecontrolekaart, 

vanuit de auto, moet worden ingeleverd. 

 Dan is voor u de rit afgelopen. Deelnemers gaan naar huis. De 

organisatie gaat de kaarten nakijken en de uitslag opmaken. De 

prijzen worden verstuurd naar de winnaars. 
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Welk cijfer hoort er op de plaats van het vraagteken te staan?  



                                                                      19 
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Voor een goed zicht in de droogrit is het handig om hem 

eerste te printen.
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Druk hem af en daarna kun je hem inkleuren. 

 

 


