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COLOFON  
Automobiel- en Motor Club “The Skymasters” 

Internetsite: www.skymasters.nl     e-mail: info@skymasters.nl 
 

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

 
 
Redactie Wegwijzer en Social Media: 
 

Jaap Spaargaren 
Groningenstraat 116 
2408 GN Alphen aan den Rijn  
Tel.: 06 51 64 57 15 
jaap@macrijnland.nl 

Like ons op Facebook:  
AMC The Skymasters  
@AMCSkymasters 

Secretaris: 
Piet Dubbeldam 
Nieuwstraat 236 
3011 GM  Rotterdam 
Tel.: 06-301 29 540 
secretaris@skymasters.nl 
 

Penningmeester: 
Gerard van Leersum 
Jaap Edenlaan 22 
2807 BS  Gouda 
Tel.: 0182 516893 
penningmeester@skymasters.nl 
Bankrelatie: NL78RABO 0345284313 
 

De volgende Wegwijzer 48-3  
Verschijnt in week 50 (ca 10 december) 
Inleveren kopij:  

Vóór zaterdag 1 december 2018 (week 48)  
) 
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Rittenkalender 
A.M.C. The Skymasters   2018 

 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 START 

          Met voldoende parkeerruimte naast de 

          Brasserie 

Let op 
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Voorwoord Voorzitter: 
De zomerstop is weer een feit bij The Skymasters, we hebben 
inmiddels drie competitieritten verreden en een gezelligheids- 
activiteit gehad bij Jurassic golf in Gouda met als afsluiter een 
buffet. Voor velen breekt nu de vakantieperiode weer aan en 
eenieder trekt er weer op uit naar zijn/haar persoonlijke 
bestemming. Hopelijk kunnen we allemaal genieten van een 
mooie zomer waar u ook verblijft. 
 
In deze Wegwijzer nummer 2 kunt u over de laatste activiteiten 
lezen die we gehad hebben in mei en juni, o.a. de Natuurrit op 25 
mei en de gezelligheidsactiviteit op 16 juni. Verder hebben wij als 
bestuur ons nog bezig gehouden met een rit voor het goede doel, 
op zaterdag 26 mei de rit voor de Rotaryclubs Gouda en Gouda-
Bloemendaal de Lexus Groene Hart Rotary Rit. 
 
In een kleine terugblik begin ik met de Natuurrit die uitgezet was 
door Matthijs Alderliesten en Laura Rijneveld. Er schreven 
jammer genoeg maar 10 equipes in voor de Natuurrit, waarvan 2 
equipes in de sportklasse en 8 equipes in de toerklasse. 
In de toerklasse deden naast de 3 equipes van The Skymasters 
gelukkig ook nog 5 nieuwe equipes mee. Dit was positief want 
anders was het helemaal droevig geweest, de nieuwelingen 
kregen nog uitleg van mij voordat ik de Natuurrit ging controleren 
en dat is de nieuwelingen goed bevallen. Sommigen hadden al 
ervaring opgedaan bij de Joop Winkel Autopuzzelrit in 
Moordrecht en alle nieuwelingen kwamen enthousiast binnen en 
vonden dit zeker voor herhaling vatbaar.    
Matthijs en Laura hadden een leuke rij-rit uitgezet met 
afwisselende opdrachten erin, de rit voerde de deelnemers door 
de gemeentes Zuidplas, Capelle a/d IJssel en Rotterdam. 
De rit was goed op tijd te rijden, men kreeg voor de rit 1 uur en 30 
minuten en sommigen waren zelfs vóór tijd binnen. Er was één 
neutralisatie, in punt 65 was de opdracht na 3 plaatsnamen L 
(MUG) de volgende tekst stond op het geplaatste bord:  
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Drie plaatsnamen in de Krimpenerwaard:  
Krimpen aan den IJssel 
Krimpen aan den Lek 
Schoonhoven 
 
Krimpen aan den IJssel was goed, Krimpen aan den Lek niet 
(moest aan de Lek zijn), Schoonhoven is ook goed en –hoewel 
niet liggend in de Krimpenerwaard– is Drie ook een plaats maar 
deze komt niet voor in het Woonplaatsenregister. 
Ik was in de veronderstelling dat Drie voorkwam in het 
Woonplaatsenregister, ik controleerde wel de andere 

plaatsnamen maar besteedde geen 
aandacht aan Drie. 
Vandaar dat de RC 5 neutraal werd 
gemaakt, zo zie je maar weer dat elke 
plaatsnaam gecontroleerd moet worden.   
De prijswinnaars werden, gezien de aard 
van de rit, beloond met prijzen die 
bestonden uit eetbare natuurproducten  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

Winnaars sportklasse: 
Martin den Dunnen en Bertus van der Horst 
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Ik wil Matthijs en Laura bedanken voor het uitzetten van de 
Natuurrit en ik zelf heb de rit met plezier gecontroleerd. 
U leest verderop een verslag van Wilmy Alderliesten over de 
Natuurrit. 
 

Op zaterdag 26 mei was de rit voor de 
Rotaryclubs Gouda en Gouda-
Bloemendaal de Lexus Groene Hart 
Rotary Rit, die uitgezet was door Gerard 
van Leersum voor de vijfde keer.  
De start was in Den Haag bij het 

Louwman Museum voor historische auto's, koetsen, en 
motorfietsen en de finish was bij Reeuwijkse Hout in Reeuwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

 

 

 

 

Ontvangst deelnemers in 
het Louwman museum 

Start deelnemers vanaf 
het terrein van het 
Louwman museum 
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De rit ging door een mooi gedeelte van Zuid-Holland, het weer 
was die dag mooi en de deelnemers genoten daarvan. Er is weer 
een leuk bedrag bijeengebracht door de deelnemers en vele 
sponsoren van € 12.500, de organiserende Rotaryclubs  
Gouda en Gouda-Bloemendaal zijn blij met dit resultaat. Ze 
bedankten ook Gerard van Leersum voor het uitzetten van de rit 
en zijn vrouw Cokky van Leersum en Piet Dubbeldam werden 
bedankt voor het nakijken van de controlekaarten. 
 
U leest een verslag over de Lexus Groene Hart Rotary Rit 
van Wim den Doop die met zijn vrouw de eerste prijs 
behaalde (zie foto) en wat informatie over de rit van Gerard 
van Leersum.  
 

Prijswinnaars Wim en Joke den Doop 
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Jaarlijkse gezellige activiteit leden 
 

Op zaterdag 16 juni was er voor de leden met introducees van 
The Skymasters een gezelligheidsactiviteit bij Jurassic golf aan 
de Sluisdijk in Gouda. Vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur was er de 
inloop (totaal 18 personen) met ontvangst met koffie of thee. 
Na de koffie en thee werd er een indeling gemaakt van de 17 
personen (door loting) om groepjes te vormen van 4 of 5 
personen die aan Jurassic golf mee gingen doen, 
om in een onderlinge competitie te bepalen wie de minste slagen 
had over de 18 holes. Het weer was bewolkt en de temperatuur 
22 graden, de zon kwam regelmatig  
door de bewolking heen en dan was het aangenaam vertoeven.  
Na het Jurassic golf kon men op eigen rekening een drankje 
bestellen en gezellig napraten. Om 17.45 uur stond er een buffet 
klaar en kon men zelf opscheppen, het eten smaakte goed en het 
was gezellig onder elkaar. 
Na het eten werd om 19.00 uur de uitslag van het Jurassic golf 
bekend gemaakt en eerste bij de heren was Jaap Spaargaren, hij 
had de minste slagen gemaakt over de 18 holes met een totaal 
van 59 slagen. Bij de dames ging de eerste prijs naar Henny van 

der Horst. Zij had 
de minste slagen 
gemaakt over de 18 
holes bij de dames 
met een totaal van 
68 slagen. De prijs 
was een doos met 
een afbeelding van 
het oude stadhuis 
van Gouda met een 
lekkernij erin waar 
Gouda om bekend 
staat (smaakt goed 
bij de koffie).  
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Na de prijsuitreiking was er de afsluiting en konden de leden met  
introducees van The Skymasters terugzien op een geslaagde 
gezelligheidsactiviteit bij Jurassic golf in Gouda. 
U leest verderop een verslag van Ad Hazenberg over de 
gezelligheidsactiviteit bij Jurassic golf in Gouda. 
 
Tot slot wens ik iedereen een mooie vakantie toe. Ik zie u graag 
weer terug op 12 oktober bij de Wijnrit voor het tweede gedeelte 
van de competitie bij The Skymasters. Als uitzetter van de Wijnrit 
hoop ik op meer dan 10 equipes, dat is voor de uitzetter en 
controleur wel zo plezierig. Ik verwacht dat u daaraan meewerkt. 
 
 Joop Winkel  
 
 

Het gezelschap aan de maaltijd 
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Napraat Jurassic golf (door Ad Hazenberg) 
Zaterdag 16 juni 2018, 16.30 uur: “Ad, je bent zo enthousiast 

over het Jurassicgolf. Zou jij een stukje over vandaag willen 

schrijven voor het clubblad?” Ik hoef u niet uit te leggen wie mij 

dit vraagt. Aan de manier waarop deze vraag gesteld wordt, heb 

ik eigenlijk niet meer de moed om nee te zeggen. En ja, daar zit 

ik dan nu deze woorden op te schrijven. 
 

Eens per jaar maken we er als club een gezellige middag en/of 

avond van. In het verleden was het vaak een gezelligheidsrit met 

na afloop een of andere activiteit. Maar nu kunnen we allemaal 

direct, zonder op rotonde 3e weg L, zonder einde weg L, zonder 

na golfballetjes R, naar de feestlocatie. Dit jaar is gekozen voor 

het Adventure Park in Gouda om met elkaar het Jurassicgolf te 

spelen en gezellig met elkaar te eten. 

Jurassic is een naam die ik nog nooit tegengekomen ben. Maar 

met behulp van internet kom je een heel eind. Er zijn allerlei 

geologische tijdvakken. Eén daarvan is het Mesozoïcum, dat 

wordt onderverdeeld in drie perioden: Krijt, Jura en Trias. Het 

Jura is 145 tot 200 miljoen jaar geleden. Tot zover de 

geschiedenis.  

Terug naar de dag van 16 juni 2018.  

Zo rond twee uur komen 18 Skymasterianen en aanhang naar 

Sluisdijk 5 in Gouda. We worden onder het genot van een 

drankje en een nootje welkom geheten door onze voorzitter, Joop 

Winkel. Verteld wordt dat we in groepjes gaan golfen. Die starten 

om de vijf minuten. Deze groepjes moeten gemixt samengesteld 

worden. Geen vriendjes bij elkaar, geen echtparen bij elkaar. 

Daar heeft Joop wat voor bedacht. In een bakje zitten 

opgevouwen briefjes met de nummers 1 tot en met 5. Wie 

nummer 3 trekt, zit in groepje 3. Je kunt het geloven of niet, maar 
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zowel  Joop als Trudi trekken nummer 1. Laatst genoemde wil 

onder geen beding in hetzelfde groepje als een na laatst 

genoemde. Kortom: Partnerruil! De 18 holes zijn stuk voor stuk 

uitdagend, verrassend en vermakelijk. De baan is heel leuk 

aangelegd. Weer eens heel wat anders dan het gewone 

midgetgolf wat we in Boskoop vaak gedaan hebben. 

Het groepje waar ik deel van uit maak bestaat verder uit Joke 

Klijnjan, Stefan Zuidam, Joop Winkel en mijn vrouw Jannie. De 

puntentelling is makkelijk: geen strafpunt als de bal de baan 

uitvliegt, geen strafpunt als de bal te water gaat. Er zijn speciale 

hengels om ze er weer uit te vissen. Leuk dat Jannie met de 

rolstoel alles goed kon volgen. Zelfs de veerpont was geen 

obstakel. Met z’n vijven op de veerboot en maar trekken aan dat 

touw. De uitslag in ons groepje vertoont een vertekend beeld. Dat 

vertekende beeld zit hem in de bril van Joke. Aan het eind van de 

avond wordt de uitslag van het golfen bekendgemaakt. Bij de 

dames is Henny van der Horst degene die de hele route afgelegd 

heeft met het minste aantal slagen. En Jaap Spaargaren laat alle 

andere heren achter zich. Zij beiden krijgen een allerleukste prijs. 

Het stadhuis van Gouda met een lekkere inhoud. 

Tussen het Jurassicgolf en de prijsuitreiking is er een Smoking 

Joe BBQ. Met z’n allen zitten we aan een zelfgemaakte grote 

tafel en genieten van de gezelligheid, een of meerdere drankjes 

en het eten. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het eten me 

toch wat tegenvalt. Ik mis die geur van het zelf klaarmaken van je 

sjasliek spies, je stukje kipfilet, enz. Het assortiment wat 

aangeboden wordt is vrij beperkt, ook de kwaliteit laat toch wel 

wat te wensen over. Maar….de gezelligheid maakt een hoop 

goed. En daar is het deze dag toch om te doen: om met elkaar 

een gezellige middag/avond te hebben Daar kunnen we zeker op 

terug zien..  
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Uitslag Jurassic golf 16 juni 2018 

 
Heren                                         minste slagen over 18 holes 

1   Jaap Spaargaren     59 

2 Ad Hazenberg  61 

3 Bertus van der Horst  65 

4  Stephan Zuidam  67 

5 Martin den Dunnen  68 

6 Sjirk Attema sr.  70 

7 Joop Winkel                                      70 

8 Piet Dubbeldam                                71 

9 Gerard van Leersum                    72 

10 Casper Bottemanne                         76 

 

 

Dames                                        minste slagen over 18 holes 

1 Henny van der Horst            68 

2 Mei Ling Liu                                       78 

3 Joke Klijnjan 78 

4 Janka Attema   80 

5 Els van Rossen   82 

6 Cokky van Leersum  89 

7 Trudi Winkel 90 
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Verslag Natuurrit 
Terug in de tijd??                                             Vrijdag 25 mei… 
 
De Natuurrit op deze datum werd uitgezet door Laura Rijneveld 
en Matthijs Alderliesten. 
Samen met Ineke Bos, de moeder van Laura, had ik, moeder van 
Matthijs, mij dapper aangemeld om in de C-klasse mee te rijden 
(heet nu toerklasse). 
 

Meer dan 30 jaar geleden reed ik, samen met mijn echtgenoot 
Jan Alderliesten jarenlang alle ritten van The Skymasters. 
We deden het nog niet zo slecht, gezien de vele bekers die we in 
die tijd vergaarden, en we zette toen ook elk jaar wel een rit uit. 
 

Overmoedig dacht ik... ik weet er misschien nog wel wat van af, 
we gaan het gewoon eens proberen … Van tevoren nog braaf de 
reglementen doorgelezen, moest vast gaan lukken! 
 

Nou... dat hebben we geweten. 
Na de inschrijving en een kop koffie, vertrokken Ineke en ik, om 
20.06, óp naar de 1e aanwijzing! 
 

na “20 t/m 184” L 
Hier tuinden we met 
open ogen in, hoezo 
hoofdletters... 
Bij opdracht 5  
na speler in 
korfbalelftal L  
ging het goed, twee 
moeders van korfbal-
spelende kinderen, 
weten dat een team 
bestaan uit 8 spelers 
in plaats van 11! 
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Opdracht 8 was een instinker met na 2e verkeersbord Bushalte R  

 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12: na getallen “1”, “2” en “3” L (MUG) gingen we met open ogen de 
mist in…stond er echt een bordje met het getal 3 waar we 3 keer langs 
moesten komen???  Niet meer over na denken… 
                                                                   

 
 
 
 

Red.: getallen “1” is meervoud, dus minimaal 2 enen 
tegelijk waarnemen. Die vond u niet dus 3x de RC 3. 
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De axolotl bracht ons niet van de wijs, maar verder was het vooral veel 
rondjes rijden op het parkeerterrein… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 26: na kleuren van de vlag van Togo L (MUG) de vlag 
vonden wij helemaal oké… maar ook daar een instinker met de kleuren 
die er al eerder waren in de vlag van Benin. 
 
     
             
 
 
 

Bij opdracht 33 
dachten we wel, wat een raar woord…Lelystadter… toch maar 
geaccepteerd, en hóppa… volgende fout omdat een inwoner van 
Lelystad (in dit geval Co Stompé) een Lelystatter wordt genoemd. 

 
Bij opdracht 44 wisten onze kinderen 
ons niet te foppen met de kleine 
vos…maar waarschijnlijk door de euforie 
hierover zagen we de Einde weg L niet 
juist en misten weer een letter… 
 

 
                                                                                
 
 

axolotl Blobvis Pantoffeldiertje 

Vlag van Togo Vlag van Benin Vlag van Tunesië 

kleine vos 
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Bij de opdracht met de vlinder ging het goed, dus de juiste letter 
E, maar bij de kijkwijzer symbolen keurden wij onterecht het 
symbool 18+ goed...en ook de AL namen we voor lief in plaats 
van de herstelcode bij de RC X om eerst Asfaltweg Links te 
gaan…  (red: 54. Na twee symbolen van de Kijkwijzer R 
                 zie uitleg bij de “Achteruitkijkspiegel”) 

 
Bij opdracht 60 waren we zo blij dat we alles zagen van de 
opdracht… dat we het feit dat het verkeersbord links van de as 
van de weg hing gewoon over het hoofd zagen … 
 

 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    



De Wegwijzer                                                                                       juli 2018 

 

19                                                                                            A.M.C. The Skymasters 

We ontdekten wel de foute plaatsnaam in 
opdracht 65.  
(red: zie uitleg in voorwoord voorzitter) 
 
Met het eind al bijna in zicht keken we niet goed 
naar links (zoals alle andere equipes) bij de een 
na laatste opdracht op de ’s Gravenweg en dat 
leverde ons in totaal het formidabele aantal van 
12 fouten op, en inclusief de 15 minuten 
tijdstrafpunten stonden we met 375 punten op 
een prachtige 8e en laatste plaats in de toerklasse… 

 
                                   DLW op de ’s Gravenweg die niemand zag 

 
Terug in de tijd? Nee dus, niet wat betreft de klassering, maar wel 
een leuke avond gehad, met dank aan de organisatie van The 
Skymasters en de uitzetters, onze kinderen, die genoten hebben 
van hun piekerende moeders!! 
 
Ineke Bos en Wilmy Alderliesten 

  

Sportklasse strafpunten cc punten

1 Bertus van der Horst Martin den Dunnen 90 27 / 27

2 Piet Dubbeldam Gerard van Leersum 150     23 / 23

Toerklasse strafpunten cc punten

1 Joke Klijnjan Els van Rossen 102 27 / 27

2 Ad Hazenberg Janneke Bakker 126     23 / 23

3 Arie van der Laan Peter van der Laarse 254 20 / 20

4 Mattias Verduijn Jelle Postma 329      --- / ---

5 Wendy du Prie Xandra du Prie 330      --- / ---

6 Glenn Hoff Anne Sinot 342      --- / ---

7 Remco van Miert Femke Franken 371      --- / ---

8 Wilmy Alderliesten Ineke Bos 375      --- / ---

                     Uitslag Natuurrit  25 mei 2018                                
Uitzetters:  Matthijs Alderliesten en Laura Rijneveld            Controleur : Joop Winkel
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De Achteruitkijkspiegel is een rubriek waarin ik terugblik naar 
zaken die enige aandacht verdienen. 
 

Bij de Natuurrit van 25 mei (uitgezet door Laura Rijneveld en 
Matthijs Alderliesten) 
 
54. Na twee symbolen van de Kijkwijzer R 
 

Bij een dergelijke opdracht zijn drie dingen belangrijk. 

• Kennis van de symbolen 

• Art 3 d en e van het BRR 
     (herstelopdrachten op of bij een RC) 

• Art 8 f van het DRR!! (meervoudsvorm) 
 
De uitzetter had zelf de nodige bordjes gemaakt. We kwamen bij 
de volgende symbolen. Alleen de spin was een officieel 
kijkwijzersymbool. Dus opdracht niet uitvoerbaar. 

 
Het volgende bord stond bij een RC X, en dan moet je AL als 
herstelopdracht uitvoeren. Dus asfaltweg links!!! 

Leuk bedacht. 
Gerard van Leersum 
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Sportklasse

Rit 1 2 3 4 5 6 Totaal

1 Matthijs Alderliesten 23 27 U 50

Laura Rijneveld 23 27 U 50

3 Martin den Dunnen U 20 27 47

4 Joop Winkel 20 23 C 43

Gerard van Leersum 20 U 23 43

6 Piet Dubbeldam 18 C 23 41

7 Bertus van der Horst C 27 27

8 Piet van Reeuwijk 23 23

9 Jaap Spaargaren 18 18

Casper Bottemanne 18 18

Toerklasse

Rit 1 2 3 4 5 6 Totaal

1 Joke Klijnjan 23 23 27 73

Els van Rossen 23 23 27 73

3 Ad Hazenberg 15 27 23 65

Janneke Bakker 15 27 23 65

Arie van der Laan 27 18 20 65

Peter van der Laarse 27 18 20 65

7 Sjirk Attema sr. 18 20 38

Stephan Zuidam 18 20 38

9 Arthur Hol 16 16

Constance Stuurman 16 16

 Standen Clubkampioenschap 2018 

De Wegwijzer                                                                                       juli 2018 

 

24                                                                                            A.M.C. The Skymasters 

 
 
AMCS The Skymasters verleende op 26 mei alweer voor de 5e 
keer haar medewerking aan de Lexus Groene Hart Rit.  
Als uitzetter had ik een gevarieerde route bedacht. 
De rekenkamer werd verzorgd door Piet Dubbeldam, Cokky en 
Gerard van Leersum. 

 
Er gingen 51 equipes van start en de opbrengst bedroeg €12.500,- 
waarmee de Rotaryclub Gouda Bloemendaal en Rotaryclub 
Gouda in staat zijn de volgende Goudse Doelen te realiseren. 

• Waterproject in Ghana 

• Werkstage in Gambia voor Driestar stagiaires 

• Een lokaal Gouds project voor ouderen 
     

Gerard van Leersum. 
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Een deelnemer: 
Wie kent hem niet de Lexus Groene Hart Rotary Rit! 
Een mooie Bol Pijl rit met afstanden, foto’s en vragen door het 
Groene Hart. 
Aan het eind een getimed pijlenritje, waarbij naar de zwarte pijlen 
de kortste en naar de rode pijlen de 1 na kortste route 
geconstrueerd moest worden.  
En als afsluiter een behendigheidsproef op gras in een zo kort 
mogelijke tijd. 
 
Het goede doel 
De Rotaryclubs Gouda en Gouda-Bloemendaal organiseerden 
deze rit waarbij de opbrengst van de rit beschikbaar werd gesteld 
voor een waterproject in Ghana, een werkstage voor 
stagiairesonderwijs in Gambia en een lokaal Gouds project voor 
ouderen. 
Cokky en Gerard van Leersum van de Autosportvereniging The 
Skymasters verzorgden het technisch deel van deze rit. 
 
Start bij het Louman Museum in Den Haag 
Een geweldig mooie plek om een rit te starten.  
De documentencontrole, de rallyborden en de “goodie-bag” 
werden afgehandeld in de uiterst fraaie hal van het museum. 
Zeker een bezoek waard. 
Natuurlijk stonden er een paar prachtige oude auto’s opgesteld. 
Ontvangst op het plein in het museum met koffie en een lekkernij 
naar keuze. Een leuke sfeer door alle oude geveltjes en pandjes 
rondom het plein. 
Na een korte uitleg van Gerard kon er gestart worden onder een 
boog met gele en blauwe ballonnen. De enthousiaste officials 
hadden voor alle starters een opbeurend praatje en na het zwaaien 
met de startvlag - eigenlijk een finishvlag (zwart/wit geblokt) - kon 
het echte werk beginnen. 
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Traject 1 Den Haag – Noordwijkerhout 
Een stevig traject van 52 kilometer door villawijken en mooi 
buitengebied, waarbij wel 16 foto’s gevonden moesten worden en 
6 vragen beantwoord. Gelukkig hadden de uitzetters op de 
kaartjes aangegeven waar het antwoord op de vraag te vinden 
was. Gelijk in het begin misten wij al de eerste foto met de tekst 
“THE TWINS” op een huis.  Wij waren helemaal gefocust op een 
foto van een prachtige stenen brievenbus en vergaten ook even 
wat hoger naar de grote huizen te kijken waar de tekst op een wit 
pand bleek te staan. Lekker begin dus. Al snel kwamen wij in een 
goed ritme en werden de foto’s zonder veel moeite gevonden en 
de vragen opgelost. Een dubbele bodem in de vraagstelling moest 
wel doorzien worden om het juiste antwoord op de controlekaart te 
krijgen. Bij een school stond een fraai groen bord met de tekst 
Pieter Groen. De vraag luidde; welke kleur heeft Pieter? Je begrijpt 
het al het meest werd groen ingevuld. Natuurlijk moet dat wit zijn, 
omdat de tekst Pieter Groen in het wit op het groene bord stond! 
In het gebied tussen Voorhout en Lisse kwamen wij nog langs de 
bollenvelden. Helaas waar de bollen, op een veldje donkerpaarse 
tulpen na, al allemaal gekopt.  
Aan het einde van traject 1 was het nog even lastig om bij de 
lunchplaats, Landhuys Tespelduyn, te komen. Met de laatste 
opdracht weg links werden wij door een wat verstopt doodlopende 
weg bord gedwongen naar links te gaan en naar later bleek 
kwamen dat wij op een situatie terecht waar in het 2e traject 
opdracht 2 uitgevoerd moest worden. Uiteindelijk besloten we het 
bord doodlopende weg te negeren en de laatste opdracht verderop 
uit te voeren, waar wij werden begroet door een zeer vriendelijke 
official. Zo zie je maar weer, net als deelnemers zien uitzetters ook 
wel eens een bordje over het hoofd. Op het mooie terras zochten 
de deelnemers wel de schaduwplekjes op om te genieten van een 
prima lunch. Even bijtanken alvorens te beginnen aan het tweede 
traject. 
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Traject 2  Noordwijkerhout – Bodegraven 
12 foto’s en 6 vragen tussen Lisse, Abbenes, Leimuiden, 
Korteraar, Zwammerdam en Aarlanderveen.  
Een prachtig gebied en dat vonden ook veel andere recreanten. 
Oppassen dus met fietsers, motoren, wandelaars en uiteraard 
auto’s. Het verliep allemaal soepel.  
Net buiten Lisse aan de Lisserdijk moest gezocht 
worden naar een molen die van Jan was. Aan de 
overkant van de Ringvaart van de Haarlemmeer stond 
een grote molen (Lisserpoelmolen), maar van wie is 
die?  
Gelukkig stond even verderop links van de weg een 
mini molen met een bordje Jan’s molen. Probleem 
opgelost. 
Erg leuk dat er nu ook een foto in zat die gemakkelijk te 
vinden was, maar niet goed!  
En die stond langs de Oostkanaalweg bij Korteraar. 
Kijk maar even naar de foto’s.  
Die met de rode cirkel moest je tegenkomen, maar in 
werkelijkheid stond er heel iets anders. 
 
Traject 3  Bodegraven – Reeuwijkse Hout 
Eerst via een neutrale route naar 
het industrieterrein Groote 
Wetering in Bodegraven.  
Hier lag een echt stukje 
kaartlezen zwarte pijlen kortste 
route en rode pijlen 1 na kortste 
route. 
Voor het construeren en rijden 
van de route stond een rijtijd van 
10 minuten. Voor ieder minuut 
tijdoverschrijding 1 strafpunt en voor iedere foute route 10 
strafpunten.  
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Voor de start snel de ‘juiste’ route construeren en dan bij de 
bemande starten. Op het rustige industrieterrein was het fijn rijden. 
Zonder tijdoverschrijding de finish halen vormde geen probleem.  
 
Nu het allerlaatste klusje klaren, een behendigheidsproefje op een 
grasterrein bij de Reeuwijkse Hout. 

Door pylonen links en rechts te houden en niet te raken kon een 
foutloos parcours gemakkelijk gehaald worden. 
Maar het ging in dit proefje om de snelste tijd en dan raak je bij te 
hoge snelheid al snel een pylon. Dat leverde gelijk 5 strafpunten 
per geraakte pylon op. Het slimste is vaak om met een vaste 
snelheid (niet te hard) het parcours te rijden voor een goed 
resultaat.  
Aan het eind wat gas bijgeven en toch à cheval stoppen. 
De snelste had 20.6 seconden nodig tegen de langzaamste 44.0 
seconden.  
 
Na het proefje met een neutrale route naar het Paviljoen 
Reeuwijkse Hout om de controlekaart in te leveren. 



De Wegwijzer                                                                                       juli 2018 

 

29                                                                                            A.M.C. The Skymasters 

Hier een heerlijk glas water en een glas witte wijn gedronken om 
bij te komen van een dag inspannende recreatieve autosport. Ook 
de andere deelnemers sloegen aan het borrelen en er werd druk 
gediscussieerd over de foto’s en vragen. Nadat alle behaalde 
strafpunten op een rijtje waren gezet volgde een humorvolle 
prijsuitreiking, waarbij de prijswinnaars de versierselen in 
ontvangst konden nemen. Vervolgens werd het Italiaans 
georiënteerd buffet geopend en vormde zich een aardige file om 
bij de gereedstaande borden te kunnen komen. Het was moeilijk 
kiezen uit al de opgestelde heerlijke gerechten. 
De Rotary Clubs en de uitzetters Gerard en Cokky van Leersum 
bedankt voor deze geslaagde dag, waarmee ook een mooi bedrag 
voor het goede doel bij elkaar werd gebracht. 
 
Wim den Doop 
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Herstelopdrachten (art 3d van het BRR) 
 

Herstelopdrachten dienen met voorrang op de routeopdracht 
waar men mee bezig is te worden uitgevoerd. 
Wanneer heb ik het oriëntatiepunt van de opdracht waar ik mee 
bezig ben bereikt? 
Opdracht: 

1. na ”AMCS” R 
 
 
In deze situatie kom je na het 
bereiken van het 
oriëntatiepunt bij controle S, 
waardoor je eerst de 
herstelopdracht 1L moet doen 
om daarna opdracht 1 af te 

ronden door rechts te gaan. 
Oplossing: 2 S 2 en weg b inrijden. 

 
    
 
In deze situatie kom je bij 
controle S, waardoor je eerst de 
herstelopdracht 1L moet doen 
om daarna pas op zoek te gaan 
naar het oriëntatiepunt om de 
opdracht uit te voeren. 
 
 
Oplossing: 2 S 2 S en weg a 
inrijden 

 
  red: Uitzetters let dus op waar het materiaal staat.           

Je kan onbedoeld de val een verkeerde wending geven. 



De Wegwijzer                                                                                       juli 2018 

 

31                                                                                            A.M.C. The Skymasters 
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V Voorinschrijven via internet: 
https://ticket.wheelsinthewest.nl/nl/agenda/rally-
wheels-in-the-west/tickets.html 
https://ticket.wheelsinthewest.nl/nl/agenda/rally-wheels-in-
the-west/tickets.html 
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