OPK-West is niet meer (van 1998 t/m 2009)
Na 11 jaar hebben we een punt gezet achter de organisatie van het Open
Puzzelritten Kampioenschap van West Nederland (voorheen OPK-ZH). Het zat er al
enige tijd aan te komen want het deelnemersveld werd steeds kleiner. Er waren
niet meer voldoende rijders over te halen om een uitwedstrijd te gaan rijden in
clubverband. Uiteraard kunnen we op eigen gelegenheid of in clubverband blijven
meedoen aan de ritten van de verenigingen in West Nederland.
Kijk hiervoor op de betreffende rittenkalenders via de websites:
http://www.skymasters.nl/html/rittenkalender.htm
http://www.macrijnland.nl/html/rittenkalender.htm
http://www.amc-rockanje.nl/rittenkalender.htm
Wij danken alle leden en bestuursleden die zich in de afgelopen jaren hebben
ingezet voor de OPK-West (OPK-ZH)
Historie van de OPK-West
Het begon allemaal in 1997. Toen heeft een aantal clubs het lidmaatschap van de
KNMV opgezegd. Zij konden zich niet meer verenigen met het beleid t.a.v. de
service naar de oriënteringsclubs. De KNMV is van huis uit een motorenclub en de
clubs vonden dat zij, als puzzelritrijdende auto's, niet volwaardig behandeld
werden.
Als ongebonden clubs gingen ze verder en zijn toen een Samenwerkingsovereenkomst met elkaar aangegaan om het Open Puzzelritten Kampioenschap
Zuid-Holland (OPK-ZH) te gaan organiseren (later werd dit OPK-West) Vanaf 1998
werd dit kampioenschap gehouden. In Rockanje werd een overeenkomst gesloten
met: AMC Rockanje, MAC Rijnland, MABC Vianen en MAC Bollenstreek. Voor 4 jaar
hadden ze zich vastgelegd en zorgden per toerbeurt voor de organisatie. Het was
een geweldige tijd en we hebben veel prachtige, boeiende ritten verreden bij de
aangesloten clubs. Het saamhorigheidsgevoel bij de ritten was een geweldige
belevenis. Na die 4 jaar zijn na verloop van tijd MAC Bollenstreek en wat later
MABC Vianen afgevallen door opheffing maar ondertussen had AMC The
Skymasters zich aangesloten. Tevens heeft MAC Krimpenerwaard enkele jaren
meegedaan. De organisatie was de laatste jaren in handen van MAC Rijnland en
AMC The Skymasters. De jaarlijkse 3 ritten werden gereden bij MAC Rijnland, AMC
The Skymasters en AMC Rockanje.

