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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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In mei kwam de eerste RegioWijzer uit nadat we net in de eerste  
lockdown terecht waren gekomen. Daarna werd het stil, 
angstvallig stil eigenlijk. We kregen hoop toen we van de zomer 
weer wat lucht kregen met wat versoepelingen. We konden op 
vakantie en werken deden we hoofdzakelijk van huis uit. Er 
werden wat alternatieve puzzelritten georganiseerd, al dan niet 
met behulp van streetview, ook MAC Rijnland had zo zijn eigen 
alternatieve Jubileum rit (uitgezet door Hans Keuning). Maar 
toch, het verlangen naar een echte puzzelrit bleef en blijft 
natuurlijk. O wat smachten we daarnaar met z’n allen. Zelf 
kwam ik in een eenzame situatie terecht, waarbij al mijn 
activiteiten in één keer werden weggevaagd en kwam te zitten 
met een lege agenda. Zoals de meesten wel weten, doe ik veel 
meer dan alleen puzzelritten uitzetten en in het bestuur van 
MACR en AMCS zitten. Ook de bevrijdingstocht “VRIJ ad RIJN” 
op 5 mei door alle 8 Alphense dorpen ging niet door (zie bijlage 
elders) en de SamenLoop voor Hoop Alphen a/d Rijn in mei werd 
afgelast. Al mijn sociale contacten die met deze evenementen te 
maken hadden, kwamen stil te liggen en dat viel me heel zwaar 
moet ik jullie zeggen. Gelukkig hebben we met MAC Rijnland op 
5 september toch nog de Oranjerit in Voorhout Coronaproef 
kunnen organiseren, dat was een welkome onderbreking, Het 
was een succes met 120 deelnemers die de auto niet uit mochten 
met een start en finish op een groot parkeerterrein. De 
uitslag en de uitleg kwam achteraf via mail.  
De uitleg is nog te zien op https://youtu.be/kcvwHd1c2w4 
 
 
 
 
 
 

We zijn er nog met de RegioWijzer 

https://youtu.be/kcvwHd1c2w4
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Bij The Skymasters hadden we 
onze leden uitgenodigd voor 
gezelligheidsactiviteit op 9 oktober 
bij Jeu de Boules in Gouda met 
gelijk een bijzondere ALV i.v.m. de 
bestuurswisseling. En toen werden 
de maatregelen aangescherpt en 
moesten alle kantines van 

sportverengingen dicht. Dus ook ons gezellige verenigingsuitje 
werd ons hierdoor door de neus geboord.  
 
Bij de bijzondere ALV hadden we gepast afscheid willen nemen  
van onze 2 scheidende bestuursleden Gerard van Leersum  
en Piet Dubbeldam en de nieuwe bestuursleden welkom willen 
heten. Uiteraard houden ze ons afscheid nog tegoed in 2021. 
De bijzondere ALV komt te vervallen, daarvoor komt in februari 
de reguliere ALV in de plaats, die indien noodzakelijk later in het 
jaar gehouden zal worden.  
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMC The Skymasters 
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Deze maand viel bij alle Alphenaren het huis 
aan huis blad “DOEN” op de mat met een 
opsomming van bijzondere gebeurtenissen 
tijdens Coronatijd. Alternatieve bezigheden en 
afgelaste evenementen met de mensen daar 
achter die hun verhaal doen. Tot mijn verbazing 
waren er 2 pagina’s voor mij ingeruimd, maar 
wel weer leuk natuurlijk dat je inzet 
gewaardeerd wordt.                                              

Het gaat hier om VRIJ ad RIJN, een bevrijdingstocht met ca. 50 
historische legervoertuigen van Zwammerdam naar Boskoop-
centrum, via Aarlanderveen, Alphen centrum, Alphen Lage zijde, 
Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude-Rijndijk (lunch-stop), 
Hazerswoude-dorp en Benthuizen. Onderweg diverse intochten 
met muziekkorpsen en ontvangsten van het bevrijdingsvuur 
. 
 
                                                                           Jaap Spaargaren 

Aanmelding Oranjerit Voorhout 
Inschrijving op groot parkeerterrein 

Coronaproef 
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Dit jaar bestaat MAC Rijnland 75 jaar en dat hadden we met 
elkaar willen vieren met de JubileumSurpriserit (in voorgaande 

jaren de ZwartePietenrit genaamd) Het 
idee was een vroege start op 
zondagmiddag 22 november voor een 
kort ritje met na afloop een beperkte 
kleine receptie voor genodigden. Alles 
was al geregeld met de 
Windsurfvereniging Zegerplas aan de 
Verlengde Aarkade. Helaas hebben we 
deze activiteit ook moeten afgelasten 
omdat de sportkantines gesloten blijven.  

  



De RegioWijzer                                                                        november  2020 

 

8                                                                         A.M.C. The Skymasters – MAC Rijnland 
 

 

Tja en nu? We gaan verschillende vervallen activiteiten 
verschuiven naar 2021 en hopen dat we met de komst van een 
vaccin weer wat kunnen gaan organiseren met elkaar. Alleen blijft 
alles tot op heden nog onzeker helaas. Naar 2021 gaan: 
- De Jubileumsurpriserit van MAC Rijnland (75 jaar bestaan) 

- Het gezelligheidsuitje voor de leden van AMC The Skymasters 

- VRIJ ad RIJN voorlopig verzet naar zaterdag 8 mei 2021 (75+1) 

De rittenprogramma’s komen later, aangezien we eerst 
afwachten wat er met de coronamaatregelen gaat gebeuren en of 
we eventueel een rit coronaproef kunnen organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen jullie allemaal fijne 

onvergetelijke dagen met jullie 

dierbaren in deze rare bijzondere 

tijd. Met vertrouwen in de 

toekomst. 

Hoe nu verder  


