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COLOFON  
Automobiel- en Motor Club “The Skymasters” 
Internetsite: www.skymasters.nl  Facebook: @AMCSkymasters 

Voorzitter:                            
Joop Winkel                               
De Smidse 40            
2841 XW Moordrecht         
Tel.: 0182-374 106           
voorzitter@skymasters.nl 
 
           
        
  
          
          
          

 

COLOFON  
Motor- & Autoclub MAC Rijnland 
Internet: via Facebook: @MACRijnland 
 
    

Secretaris: 
Jaap Spaargaren 
Groningenstraat 116 
2408 GN Alphen aan den Rijn  
Tel.: 06-51 64 57 15 
secretaris@skymasters.nl 
 Penningmeester: 

Ad Hazenberg 
Boezemlaan 20 
2771 VP Boskoop 
Tel.: 0172-213774 
penningmeester@skymasters.nl 
 Bankrelatie: NL78RABO 0345284313 

2e Penningmeester 
Janneke Bakker 
Schumannpad 4 
2912 VH Nieuwerkerk a/d IJssel 
Tel.: 0180-315582 
penningmeester2@skymasters.nl 
 

Voorzitter: 
Jaap Spaargaren 
Groningenstraat 116 
2408 GN Alphen aan den Rijn  
Tel.: 06-51 64 57 15 
js.macr@planet.nl 
 

Secretaris-Penningmeester: 
Casper Bottemanne 
p/a Groningenstraat 116 
2408 GN Alphen aan den Rijn  
Tel.: 06-27 47 83 84 
casperbottemanne@gmail.com 
 

Bankrelatie: NL80ABNA 0892623675  
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Na 49 jaargangen nemen we afscheid van de Wegwijzer en 
starten we met onze aangeklede Nieuwsbrief. We hebben hem 
RegioWijzer genoemd aangezien we hier voortaan naast het 
nieuws van AMC The Skymasters, ook het nieuws van MAC 
Rijnland in gaan zetten.  
Een gezamenlijke uiting met een bekende lay-out in een nieuw 
jasje. Deze keer zonder adverteerders. 
De RegioWijzer zal naar behoefte uitkomen als er iets belangrijks 
te vermelden is. Maar minimaal 3x per jaar. Hij wordt gemaild 
naar de leden, relaties en gastrijders van beide verenigingen. 
 
 
 
 
In de laatste editie van de Wegwijzer was al aangegeven dat 
Gerard van Leersum zijn penningmeesterschap heeft 
overgedragen aan Ad Hazenberg en Janneke Bakker. Twee oud 
bestuursleden die weer zijn heringetreden. 
Met ingang van 1 mei heeft ook Piet Dubbeldam zijn taak 
overgedragen aan Jaap Spaargaren, na een tijdje ad-interim te 
zijn geweest.  
Het bestuur in nieuwe samenstelling (met voorzitter Joop Winkel) 
gaat zijn best doen om The Skymasters door deze lastige 
coronatijd heen te loodsen. We houden jullie op de hoogte van de 
ontwikkelingen en hopen weer snel ons oude vertrouwde ritme 
terug te kunnen krijgen met het organiseren van autopuzzelritten.  
 
 
 
  

Wisseling van de wacht                                              
bestuur AMC The Skymasters 

Geen Wegwijzer maar                    
De RegioWijzer 
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Tja wat  toestand allemaal he, corona beheerst het straatbeeld en 
ons allemaal. Hierdoor kunnen we onze geliefde bezigheid, het 
rijden van een autopuzzelrit voorlopig niet uitoefenen. 
Dat is balen, het rittenjaar 2020 met 4 ritten is bij de Skymasters 
volledig afgeblazen. Deze ritten waren zoveel mogelijk speciaal 
vóór de zomervakantie gepland om ze grotendeels bij daglicht te 
laten rijden.  
De competitiekalender van 2020 wordt nu (aangepast) de 
competitiekalender van 2021. Definitieve data worden volgend 
jaar omstreeks februari bekend gemaakt. 
 
Van de 3 ritten van MAC Rijnland is voorlopig alleen de 
Zegerplasrit afgelast. Het doorgaan van de Oranjerit Voorhout in 
september is ook onzeker, wellicht in aangepaste vorm?                 
We hopen natuurlijk dat de Jubileum-Surpriserit op 22 november 
door kan gaan, maar het zou zomaar kunnen dat ook die eraan 
moet geloven. In dat geval wordt het 75 jarig jubileum van MAC 
Rijnland als 75+1 in 2021 gevierd. 
 
 
 

Even niet 
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Hoe gaan we de 1,5 m regel toepassen in een auto? Aangezien 
de deelnemers wel vrienden maar meestal geen huisgenoten 
zijn. Hebben jullie een oplossing? 

Geen files meer en in de 
spits is het rustiger op de 
wegen dan daarbuiten. Wie 
had dat een paar weken 
geleden kunnen bedenken? 
Toch zijn er nog genoeg 
mensen die wel de auto 
pakken, bijvoorbeeld om 
naar hun werk te gaan. 
Tenzij je een limousine of 
terreinwagen hebt, is het 
natuurlijk lastig om in de auto 
1,5 meter afstand van elkaar 
te houden. Mag je dan nog 
wel met mensen van buiten 
je eigen huishouden in een 
voertuig stappen? En 
hoeveel dan?  

Het antwoord vinden we dit 
keer bij de politie, de instantie die controleert of de maatregelen 
worden nageleefd. Volgens de politie is het ‘erg onverstandig’ om 
nu met een vriend(in) of collega in een auto te zitten, omdat je 
daardoor een grotere kans loopt om het coronavirus  op te lopen 
of te verspreiden. De politie deelt een boete uit (á 390 euro per 
persoon) als je met drie of meer personen in een auto zit en 
onvoldoende afstand houdt.  
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CORONARIT AMC The Skymasters 
Nu onze rittensport volledig tot stilstand is gekomen door de 
overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus hebben wij een 
virtuele rit uitgezet. Uiteraard nemen we het advies van de 
rijksoverheid om sociale contacten tot een minimum te beperken 
serieus. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven. Niet getreurd, 
je kan nu vanaf je thuissituatie toch een virtuele puzzelrit rijden. 
Je kunt de Coronarit rijden door op onderstaande link te klikken, 
waardoor je op de site van AMC The Skymasters komt. 
www.skymasters.nl 

Daarna klikt u op de button “Volgende rit” Met behulp van Google 
Streetview en de getoonde pdf-links te openen kunnen jullie de 
Coronarit rijden. Veel succes allemaal. 

Met dank aan Gerard van Leersum (Uitzetter en bedenker) 

De sluitingsdatum van de oplossing/uitleg is 15 mei a.s. 

 
 


