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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 48-4  
Verschijnt in week 11 (ca 14 maart) 
Inleveren kopij:  
Vóór zaterdag 2 maart 2019  
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Rittenkalender 
A.M.C. The Skymasters   2018 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1e Vrijdag 23 maart : Paasrit RB

2e Vrijdag 20 april : Lenterit RB

3e Vrijdag 25 mei : Natuurrit RB

4e Vrijdag 12 oktober : Wijnrit RB

5e Zondag 25 november : Zwarte Pietenrit (bij MAC Rijnland) RB

6e Zondag 16 december : Boutrit RB

Inschrijven ritten 1 t/m 4 van 19.45 tot 20.15 uur.
Starten vanaf 20.00 uur.

Inschrijven ritten 5 en 6 van 12.45 tot 13.30 
Starten vanaf 13.00 uur

Startlocatie Skymasters:
Brasserie `Geen Idee` Klein Hitland 2
2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel      Telefoon: 0180-396366

Startlocatie Zwarte Pietenrit: Verlengde Aarkade Alphen a/d Rijn (WSV zegerplas)

Informatie: Joop Winkel 0182 374106
www.skymasters.nl

Voldoende parkeerruimte naast de Brasserie 

Let op 

 START 

Rit 6: inschrijven van 13.00 tot 13.45 u       Start vanaf 13.30 u  
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Voorwoord Voorzitter: 
Met de uitgave van deze Wegwijzer nummer 3 naderen we zo 
zachtjes aan het einde van het kalender jaar 2018. Er staat nog 
één activiteit op het programma en dat is de Boutrit, deze wordt 
als experiment niet op vrijdagavond 14 december verreden maar 
op zondagmiddag 16 december. Dit omdat de deelname aan 
onze avondritten weinig nieuwe deelnemers oplevert. Het bestuur 
heeft contact met de leden opgenomen en gevraagd hoe zij 
erover dachten om de Boutrit bij daglicht te laten verrijden.         
De meeste leden hadden daar geen bezwaar tegen.                        
In de ledenvergadering van februari 2018 is besloten om als 
experiment te kijken of dat inderdaad meer deelnemers gaat 
opleveren. Om iedereen toch in de gelegenheid te stellen om de 
Boutrit mee te rijden is er besloten om zondagmiddag 16 
december de inschrijving te openen vanaf 13.00 uur tot 13.45 uur 
en te starten vanaf 13.30 uur. Er is na afloop van de Boutrit het 
Rad van Avontuur waar men weer leuke prijzen kan winnen. 
Hopelijk wil iedereen meewerken om de Boutrit, die bij 
daglicht wordt verreden, vrienden en bekenden actief te 
krijgen om mee te doen. 
Als voorzitter hoop ik op een positief resultaat, zodat we op de 
Algemene Ledenvergadering kunnen beslissen of het experiment 
voor herhaling vatbaar is. 
 
Het rittenprogramma van The Skymasters werd na de zomerstop 
voortgezet op vrijdag 12 oktober met de Wijnrit. Daarvoor hebben 
wij als bestuur ons nog verdienstelijk gemaakt door een rit uit te 
zetten voor de Lions club Zevenhuizen. 
Op zaterdag 8 september werd voor de negende keer de Lions 
Zuidplas Rally uitgezet voor de Lionsclub Zevenhuizen door 
Gerard van Leersum met hulp van Joop Winkel. In deze unieke 
rally voor klassieke, sportieve auto’s, cabrio’s en youngtimers 
gingen 62 equipes van start bij 'La Baraque' in Zevenhuizen. 

De Wegwijzer                                                                             december 2018 

6                                                                                            A.M.C. The Skymasters 
 

De deelnemers gingen via binnen weggetjes door een mooi 
gedeelte van het Groene Hart om zo in Haarzuilens te eindigen 
voor de lunch. 
Na de lunch ging het weer veel binnendoor en konden de 
deelnemers genieten van een ander gedeelte van het Groene 
Hart om zo weer te eindigen in Zevenhuizen bij 'La Baraque'. 
Daar op het parkeerterrein werden de deelnemers onthaald op 
een glas champagne en konden ze buiten nagenieten van de 
mooie rit en van de muziek van The Amazing Stroopwafels. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opbrengst van de Lions Zuidplas Rally is bestemd voor lokale 
goede doelen, de Lions Zuidplas Rally had samen met de 
sponsoren en de deelnemers weer een mooi bedrag 
bijeengebracht. 
Tijdens het diner werd er een bedrag van € 7.500 aan de 
Stichting Molenviergang Tweemanspolder geschonken, die 
hiermee de verlichting van de molens aan de molenviergang kan 
moderniseren. Penningmeester Derek de Vries nam namens de 
Stichting Molenvrienden Tweemanspolder de cheque in 
ontvangst en was er zeer gelukkig mee.  

The Amazing Stroopwafels  

Gezellig nagenieten op 
het parkeerterrein 
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Daarna werden de eerste 
drie prijswinnaars van de 
rally bekend gemaakt. 
Eerste waren Wim en 
Joke den Doop (zie foto 
bij de start).  
The Skymasters werd 
ook bedankt voor het 
uitzetten van de rit en we 
kregen daar nog een leuk 
presentje voor.  

 
Op vrijdagavond 12 oktober werd het rittenprogramma na de 
zomerstop voortgezet met de Wijnrit. Als uitzetter had ik leuke 
opdrachten verwerkt in de Wijnrit. 
Aangezien er veel aandacht is besteed aan de Wijnrit in 
krantenberichten en op lokale radio’s stations, was ik hoopvol 
gestemd dat er zich nieuwe equipes zouden melden voor de 
Wijnrit. Ik was zeer teleurgesteld dat er maar één equipe in de 
toerklasse zich melde en dat was nog een oude bekende (Peter 
Paul de Bruin) die jaren geleden ook bij The Skymasters reed 
met zijn broer (Han de Bruin).  
Van onze eigen leden was de opkomst bedroevend, zodat er in 
totaal 8 equipes zich inschreven voor de Wijnrit. Omdat het een 
hobby is vraag ik mij van lieverlee af, of het enthousiasme om 
een rit uit te zetten onder de leden nog wel aanwezig is.  
 
De 8 equipes die meededen hebben genoten van de Wijnrit.  
Er was na afloop maar één neutralisatie punt 32 na 2e letter 1e 
weg R. Dit was op het grote parkeerterrein van de Willem-
Alexander Baan in Zevenhuizen, daar stond nog een letter P op 

Wim en Joke poseren 
tijdens de start 
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een verkeersbord aan het begin van de 
weg, waar ik als uitzetter en de 
controleurs even geen aandacht aan 
besteed hadden.  
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De P was dan gelijk je eerste letter, dan kreeg de X en ja dan 
reed je een andere weg in wat ik niet had bedoeld en klopte de 
combinatie niet meer (zie tekening). 

 

Ik was te veel gefocust op het zelf geplaatste materiaal XX en ja 
dan gaat het fout, had ik er achteraf maar (MUG) achter gezet 
dan was het goed geweest. 
Verder veel lof over de rit en u leest verderop een verslag over 
de Wijnrit van Bertus van der Horst.  
 

Op zaterdag 3 november 2018 werd de Teamrit puzzelen 
verreden in Langedijke, de organisatie was in handen van M.A.C. 
De Wâlden uit Drachten. Er deden 8 teams mee in de sportklasse 
en 7 teams in de toerklasse. 
De totale eindklassering ziet u verderop in De Wegwijzer.  
Een verslag van Joop Winkel over de Teamrit puzzelen kunt 
u verderop lezen in De Wegwijzer.  
 

Op zondag 25 november werd in samenwerking met MAC 
Rijnland en The Skymasters de Zwarte Pietenrit verreden.  
De Zwarte Pietenrit telde mee voor de clubcompetitie van The 
Skymasters en was de 5e competitierit. 
Voor het eerst als experiment was er besloten om de Zwarte 
Pietenrit niet op de vrijdagavond te rijden, maar op zondag 
overdag om te zien of dat meer deelnemers oplevert dan bij een 
avondrit.  
De uitzetter Jaap Spaargaren had leuke puzzelvallen bedacht 
voor de Zwarte Pietenrit, die in Alphen a/d Rijn en omgeving werd 
verreden. Er deden in totaal 21 equipes mee aan de rit, dat 
waren 2 equipes meer als bij een avondrit in 2017. Conclusie het 
liep niet storm (ik had zelf rond de 30 equipes verwacht), wel was 
het voordeel dat je overdag beter de oriënteringspunten ziet dan 
’s avonds. 
MAC Rijnland heeft inmiddels besloten om de Zwarte Pietenrit 
voortaan op een zondagmiddag te gaan organiseren. Volgend 

De Wegwijzer                                                                             december 2018 

10                                                                                            A.M.C. The Skymasters 
 

jaar hopen ze dan dat er d.m.v. mond op mond reclame nog 
meer deelnemers gaan komen. 
 

In de sportklasse reden er 9 equipes mee, in de puzzelklasse 9 
equipes en in de opstappuzzelrit (ouders met kinderen) 3 
equipes. In totaal deden er van The Skymasters 6 equipes mee 
aan de Zwarte Pietenrit. 
Alle leden van The Skymasters reden in de Sportklasse van MAC 
Rijnland. Voor de klassering voor het Skymasters clubklassement 
is de rangschikking van de leden in de eigen Sportklasse en 
Toerklasse toegekend (zie elders de uitslagen). 
Ik wil Jaap Spaargaren als uitzetter en zowel Casper 
Bottemanne, Piet Dubbeldam en Hans Keuning als controleurs 
en Willem Heppe (rekenkamer) bedanken voor het vele werk dat 
zij verzet hebben.  
 

Het was zeker de moeite waard om aan de Zwarte Pietenrit deel 
te nemen. Ook de uitleg op een groot scherm was weer geweldig.  
U leest verderop in de wegwijzer een verslag van de Zwarte 
Pietenrit van Matthijs Alderliesten. 
 

Kijk ook even naar de rubriek Achteruitkijkspiegel, waarin de 
modificatie opdracht van de Sportklasse uitgebreid aan bod 
komt 
 

Tot slot maak ik u nogmaals attent op de Boutrit, die als 
experiment op zondag 16 december a.s. verreden wordt. 
Maak allemaal reclame voor de Boutrit en breng eens 
vrienden en bekenden mee, zodat we een positief deelname 
resultaat kunnen behalen.  
Verder wens ik u alvast fijne feestdagen toe. 
 
Joop Winkel 
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Verslag Wijnrit 12 oktober 2018 
Na een zomerstop was het tegen de herfst weer leuk om naar 
Nieuwerkerk aan den IJssel af te reizen voor het rijden van de 
Wijnrit. Eenmaal bij de startlocatie aangekomen waren er al 
enkele deelnemers aanwezig en ook de uitzetter van de Wijnrit 
de voorzitter van de vereniging de heer Joop Winkel was er al. 
Dus hij had waarschijnlijk al alles voor de rit op zijn plaats gezet. 
Ook Martin den Dunnen waar ik doorgaans de ritten in 
Nieuwerkerk aan den IJssel mee samen rij was er net. 
Nog even wat gepraat en daarna ingeschreven en wij konden op 
pad gaan. 
 
Opdracht 1. Was meteen al een opdracht om iets te gaan 
zoeken, namelijk een verborgen RC, maar daarvoor eerst nog de 
tekst LET OP, zou hij ons ergens op willen wijzen? 
En jawel na de tekst LET OP stond achter een boom een RC. 
Deze RC konden wij zien, dus niet verborgen, maar dit was 
eigenlijk geen RC want de letter Q was daarop in spiegelbeeld 
gezet. Al met al reden genoeg om deze opdracht niet uit te 
voeren. 
 

 
 
  

 
 
 
Bij opdracht 3. Stond een lange zin: voor doodlopende weg bord 
die niemand van de deelnemers zag tijdens de Natuurrit op 25 
mei 2018. Wij zagen nu dus wel het bord staan met de tekst 
“DLW”, wat sowieso inhoudt dat je gedwongen naar links zou 
moeten gaan (geen richtingsverandering, je mag niet rechtdoor 
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rijden). Toch maar even het bord wat beter 
bekijken. En toen bleek het niet om hetzelfde 
bord te gaan van 25 mei jl., de letters DLW 
stond niet op het bord maar ervoor, dus dan 
rechtdoor gaan op weg naar wat later bleek de 
goed RC “X”. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
Een volgende opdracht waar wij in de fout konden gaan: na 
controlekaart die niet meer te gebruiken is links. Een 
controlekaart of een ander oriënteringspunt is altijd nog wel 
ergens voor te gebruiken, denk bijvoorbeeld maar aan recyclen.  
Dus hier hadden wij niet zoveel moeite mee. Wel waren wij op 
weg naar dit oriënteringspunt een slow mannetje gepasseerd met 
oranje vlag en daarbij had de uitzetter een stempelcontrole 
geplaatst, dit hebben wij niet gezien. Wat slim hé van de uitzetter. 
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Even een stukje rijden zonder vragen tot de volgende vraag: voor 
750 L (MUG) (SO). 
Eerst een bord met de tekst “750”, niet juist want in de 
routebeschrijving wordt volgens het reglement niet naar tekst 
gevraagd. Daarna een bord met DHL. Hiervoor gingen wij naar 
links. Onze tweede misser was een feit, want er had in de 
routebeschrijving moeten staan: voor zevenhonderdvijftig links 
om deze opdracht op deze manier uit te kunnen voeren. 
 
Dat op het straatnaambord  
Benno Premselastraat meer  
tekst stond hadden wij gezien, 
 dus ook deze opdracht niet  
uitgevoerd. 
 
Daarna zoeken naar zes plaatsnamen (MUG). Aangekomen bij 
een lange zin, was het even zoeken 
of er in die zin zes plaatsnamen stonden. Wij kwamen tot zes 
plaatsnamen, dus opdracht uitgevoerd. 
DE WIJNBERGEN IN FRANKRIJK ZIJN HOOG EN DE 
HOOFDPLAAT BESTAAT UIT ZANDPOL DAT WIL ZEGGE DAT 
AAN DE RONKEN WAAR DE RODEN DRUIVEN AAN ZITTEN 
HET MINDER DOEN. DE OPBRENGST VALT DIT JAAR OOK 
TEGEN ZODAT DE WIJNTELER BROOD EET MET 
DROGEHAM 
 
 
Voor RC “U” weg links.  
Hier even te vlot doorgereden.  
Martin zei: Even terug, want ook de weg 
wordt hier genoemd, dus als wij de RC 
zien meteen de eerste weg links gaan. 
Daarna nog eerste weg links gaan, dat 
Was een niet zo’n opvallende weg tussen bedrijfspanden door. 
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Bij opdracht 24 hadden wij door, dat dit geen einde weg was. Er 
kon nog rechtdoor gereden worden. 
Vanaf het punt van beoordelen was de weg voor je niet zichtbaar 
doodlopend. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen het volgende punt zich aandiende wist Martin al het 
antwoord, zodoende gingen wij na de 
naam van wijngod (Bacchus) naar rechts. 
 

Château Bacchus de Viaud een wijn rode met 
herkomstaanduiding Côtes De Bourg die druiven uit 2014 bevat. 

 

Weer even verder op: 
Na USB-stick met tekst rechts. 
Een afbeelding van een USB-stick 
was uiteraard aanwezig.  
Maar USB is een afkorting en die 
mag niet gebruikt worden in de  
routebeschrijving. 
Enkel de afkortingen die in het  
reglement staan mogen in de  
routebeschrijving gebruikt worden. 

 

Na 2e letter 1e weg rechts was de volgende opdracht waarmee 
men de mist in kon gaan. 
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Jammer genoeg moest dit punt geneutraliseerd worden, omdat er 
geen (MUG) achter de opdracht 
stond.  Ook was hier steeds de 1e weg rechts het 
oriënteringspunt, dus niet weer dezelfde weg gebruiken. 
 

Daarna de weg met de naam 
Wijnrit rechts.  Maar dit kon 
niet uitgevoerd worden, 
omdat de weg twee namen 
had, n.l. ook Stempelen. In 
de weg naar rechts stond 
links een stempelcontrole 
met daarbij het woord 
stempelen. Als je rechtdoor 
reed kwam je langs deze 
stempelcontrole. Dan eraan 

denken dat je tweemaal moet stempelen, eenmaal omdat het 
reglement dit voorschrijft en eenmaal vanwege het woord 
Stempelen. (zie ook uitleg bij de rubriek Achteruitkijkspiegel) 
 

Nog een derde opdracht op dit parkeerterrein. 
Na januskop links, wat is een januskop? Dit even opgezocht. En 
een januskop is een hoofd met aan de voorzijde en aan de 
achterzijde een gezicht. Weer wat geleerd! Het tweede plaatje 
wat geplaatst was voldeed hieraan. Dus daarna naar links 
gegaan. 
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Nu gaan we naar het industrieterrein Hooge Veenen en de eerste 
opdracht op dit terrein is: na namen van 5 wijnsoorten rechts. 
Voor ons zagen we twee borden met diverse namen. Op het 
eerste bord met de vijf namen zagen wij, dat het woord scherry 
niet goed was, dat moet zijn sherry.  Op het tweede bord stonden 
weer vijf namen. Wij dachten dat er wel minimaal één naam goed 
zou zijn en gingen de opdracht uitvoeren. 
Mis op het tweede bord stonden geen namen van wijnsoorten, 
onze derde misser was een feit. 
TERAN                              TERROIR 

TINTO                    BORDEAU 

PORT                    SULFIET 

SCHERRY                    TANNINE 

MADEIRA                    PINO 

 

Na “AMCS” en spruit links, gaf ons geen probleem. Wij zagen de 
afbeelding van een spruitstuk van een auto met daarbij ook een 
moeder met kind (spruit). 

 

 

 
 
 

 

Anders was het met na 3 bottels rechts. 
Een afbeelding met een aantal flessen en een afbeelding van 
rozenbottels, nee dat zijn geen 
rozenbottels, het zijn tomaatjes. Even het woordenboek erbij 
gepakt. O, bottel is een fles. 
Akkoord, rechtsaf. 
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Na croquet links. Is dit een Frans woord?  
Nee het staat in het woordenboek:  
Een balspel, met houten hamer en poortjes. 
Deze afbeelding zat leuk verpakt tussen 
allerlei snacks, waaronder een kroket. 

 

Zo langzamerhand gaan we 
richting de finish, maar nog wel 
even voor oude wegwijzer van een 
bekende organisatie rechts? Nee 
toch niet uitvoeren, want door een 
uitzetter geplaatste wegwijzer dient 
te voldoen aan het voorbeeld van 

het voorbeeldenbord en mag enkel een Nederlandse plaatsnaam 
en eventueel een pijl bevatten. 
 
Dichtbij de finish aangekomen, kregen wij de opdracht: na 
aanduiding van een inhoudsmaat rechts (MUG).  De geplaatste 
fles bij RC “C” bevatte een herstelcode 1L. Warempel daarna nog 
een herstelcode, ja inderdaad doorgaan met opdracht 59. Dat 
was weer even slim bedacht door de uitzetter om je beet te 
nemen. Opdracht 59 was: eerste weg rechts. 
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Voordat wij de gele vlag (finish) aan konden doen, stond recht 
voor ons een ritpijl die naar rechts verwees. Wat stond er ook 
weer als aanvulling boven de routebeschrijving? Een ritpijl die 
naar rechts verwijst, moet u vanavond zien dat deze naar links 
verwijst.  Zodoende zijn wij niet naar rechts gegaan, maar naar 
links. 
 
Daarna werd via een keercontrole de finish bereikt van deze 
Wijnrit. 
Een rit met vele uitdagende opdrachten. 
Nadat iedereen weer terug was, kregen wij de mooie en zeer 
uitgebreide met foto’s voorziene uitleg van de rit. 
Een goed verzorgde rit, waarvoor wij de uitzetter en controleurs 
Wendy en Xandra du Prie willen bedanken. Jammer genoeg viel 
deze avond de opkomst iets tegen, een dergelijk rit verdiend toch 
een grotere opkomst vanwege het vele werk. 
 
Met de groeten van Bertus van der Horst. 
 
 

Sportklasse strafpunten cc punten

1 Bertus van der Horst Martin den Dunnen 115 27 / 27

2 Laura Rijneveld Matthijs Alderliesten 192     23 / 23

3 Piet Dubbeldam Gerard van Leersum 243 20 / 20

4 Jaap Spaargaren Casper Bottemanne 253 18 / 18

Toerklasse strafpunten cc punten

1 Sjirk Attema sr. Stephan Zuidam 294 27 / 27

2 Joke Klijnjan Els van Rossen 360     23 / 23

3 Peter Paul de Bruin Corlina de Bruin 378      --- / ---

4 Ad Hazenberg Janneke Bakker 422 18 / 18

            Uitslag Wijnrit  12 oktober 2018                                 
          Uitzetter: Joop Winkel       Controleur : Wendy du Prie en Xandra du Prie
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Verslag Nationale Teamrit Puzzelen 
zaterdag 3 november 2018 in Langedijke 
 
Op zaterdag 3 november werd de Nationale Teamrit Puzzelen 
verreden in Langedijke. De organisatie was in handen van M.A.C. 
De Wâlden uit Drachten. Er deden 8 teams mee in de sportklasse 
en 7 teams in de toerklasse, jammer was dat de belangstelling 
van verenigingen om aan de Teamrit puzzelen mee te doen 
minder was dan andere jaren. 
Gezien wij van The Skymasters geen team konden samenstellen 
in de sportklasse, waar ik wel druk mee bezig geweest bent om 
daarvoor andere clubs te benaderen om toch een team te kunnen 
samenstellen in de sportklasse is dat mij ook niet gelukt. De 
toerklasse was ook al een probleem gezien Sjirk Attema sr. wel 
wilde rijden met Arthur Hol, maar daar bleef het ook bij en 
hadden wij nog geen compleet toerklasse team. Gezien dat vorig 
jaar ook al een probleem was werden Rien en Rietje Hermans uit 
Utrecht benaderd om mee te doen met de Teamrit puzzelen voor 
The Skymasters. Zij stemden daarmee in en zodoende was het 
team compleet, maar er was toch nog een addertje onder het 
gras gezien Arthur Hol geen garantie kon geven dat hij voor zijn 
werk thuis was om mee te doen. Toen ik daar hoogte van kreeg 
heb ik Sjirk gebeld en dat ik wel mee wilde als kaartlezer, Sjirk 
stemde daarmee in en zodoende was het toerklasse team 
compleet. 
 
Er werd voorgesteld om vrijdag 2 november al weg te gaan om 
een overnachting te boeken in een hotel in Appelscha gezien de 
afstand. Het team stemde daarmee in en zodoende arriveerde 
ons toerklasse team vrijdagavond al in Hotel Appelscha in 
Appelscha, ook het sportklasse team van MAC Rijnland met Jaap 
Spaargaren, Astrid Meij, Hans Helden en Hans Keuning logeerde 
in hetzelfde hotel. Het was een gezellig samenzijn in het hotel en 
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de volgende morgen na het ontbijt vertrokken wij uitgerust naar 
Langedijke om deel te gaan nemen aan de Teamrit puzzelen.    
Het was mooie zonnige dag en de natuur liet zich van de mooie 
kant zien met al die mooie herfstkleuren van de bomen, een 
schitterend gezicht vooral met het zonnetje erop gaf dat een 
mooie aanblik. Om 9.10 uur arriveerde wij op de startlocatie Oons 
Dorpshuus op De Weidedijk 2 in Langedijke en melden wij ons 
aan. Na ontvangst met koffie en gebak werd er nog het een en 
ander nog doorgenomen met ons toerklasse team en zo ook 
deed dat het sportklasse team van MAC Rijnland (zie foto). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Om 9.25 uur nam de voorzitter van MAC De Wâlden Wolter de 
Jong de microfoon in handen en hete iedereen welkom en nog 
met wat mededelingen eraan toegevoegd wenste hij iedereen 
een plezierige dag toe. Om 9.31 uur vertrok het eerste team voor 
traject rood wat gezamenlijk werd verreden zowel in de 
toerklasse als in de sportklasse en overleg was daarin mogelijk.  
 

Toerklasse team The Skymasters:                                                 
linkerzijde tafel Rien en Rietje Hermans en rechterzijde tafel: 
Joop Winkel en Sjirk Attema sr.                                               
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Met een tussen pauze van 2 minuten vertrok het volgende team. 
Ons toerklasse team (Het Groene Hart Team) van The 
Skymasters vertrok om 9.51 uur voor het 33 km lange traject 
waar men 90 minuten over mocht doen. 
Er zaten ook verschillende opdrachten in traject rood voor het 
team, stond je als eerste ingeschreven van je team had je 
nummer 1 en werd je als tweede ingeschreven had je nummer 2. 
Er zaten leuke opdrachten in de rit verwerkt waarvan ik er één zal 
noemen en dat was na erotische afrastering R, voor ons (Sjirk 
en Joop) was dat opdracht 3.1  
Sjirk en ik konden ons wel iets voorstellen van erotische dingen, 
maar dat in de uitleg stond dat prikkeldraad ook wel genoemd 
wordt als erotische afrastering konden wij niet thuisbrengen en 
haalde hierop de foute RC. 
Redactie: de uitzetter had de cryptische omschrijving in de uitleg 
gezet. Dit kan natuurlijk niet!  Nooit gebruiken dus! 
Rien en Rietje hadden de opdracht 3.2 na havermotor R, hier 
zag men een paard op een bord en een paard wordt ook wel 
havermotor genoemd. 
Na wat overleg tijdens de rit en bij de finish met Rien en Rietje 
noteerde we uiteindelijk de controles op de controlekaart en 
leverde wij deze in. 
 
Na een pauze van 15 minuten nadat we het rode traject hadden 
gereden, ging wij (Sjirk en Joop) het witte traject rijden en Rien 
en Rietje het blauwe traject. Beide trajecten waren 32 km lang en 
de rijtijd was ook 90 minuten. In beide trajecten zat weer genoeg 
in om alert te blijven en ook op sommige wegsituaties hebben wij 
ons in beide trajecten verkeken. Na terugkomst van zowel het 
witte traject als het blauwe traject, was er een lunchpauze van 
1 uur. Tijdens de lunchpauze kon men gebruikt maken van het 
lunchbuffet wat er goed verzorgt uitzag, men kon kiezen uit 2 
soorten soep, diversen soorten broodjes, verschillende soorten 
beleg en warme kroketten die regelmatig aangevuld werden. Ook 
stonden er verschillende soorten drank waaronder melk,  

De Wegwijzer                                                                             december 2018 

24                                                                                            A.M.C. The Skymasters 
 

karnemelk en sinaasappelsap. Al met al het smaakte allemaal 
uitstekend mijn compliment hiervoor.  
Tijdens de lunchpauze hing de tussenstand van het rode traject 
op en zagen wij (Sjirk en Joop) dat er 180 strafpunten behaald 
zijn, dat zijn 6 controles en ook nog 11 tijdstrafpunten. Rien en 
Rietje hadden ook 180 strafpunten en 11 tijdstrafpunten en 
stonden wij met ons team op de vierde plaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de lunch hebben wij traject wit en blauw doorgenomen met 
elkaar, gezien Rien en Rietje het witte traject gingen rijden en wij 
(Sjirk en Joop) het blauwe traject.  
Gezien er elk jaar tijdens de lunchpauze in beide trajecten dingen 
veranderd worden (wat hier ook weer het geval was) wisselde wij 
de routebeschrijving van de gereden trajecten aan elkaar uit om 
zo te zien wat er veranderd was. Gezien wij in traject wit 180 
strafpunten hadden en Rien en Rietje 210 strafpunten, ging dat 
blauwe traject voor ons beter en hadden wij 60 strafpunten en 
Rien en Rietje 150 strafpunten. 
Na binnenkomst van de gereden trajecten hebben we met elkaar 
wat gedronken en op de uitslag gewacht die vanaf 17.45 uur 

Sportklasse team MAC Rijnland:                                                     
linkerzijde tafel Astrid Meij en Hans Held en rechterzijde tafel 
Hans Keuning en Jaap Spaargaren 
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werd bekend gemaakt. De voorzitter had nog een mededeling dat 
er voor iedereen nog een suikerbrood was en dat was een leuke 
attentie. Uiteindelijk zijn wij met Het Groene Hart Team van The 
Skymasters op een 5e plaats geëindigd van de 7 teams in de 
toerklasse.  
Het sportklasse team van MAC Rijnland zijn op de 7e plaats 
geëindigd van de 8 teams die daarin meededen. 
Zowel het team van The Skymasters als het team van MAC 
Rijnland hebben hun best gedaan voor een hogere klassering 
wat niet is gelukt, maar beide teams hebben genoten van de 
omgeving en de leuke opdrachten die weer in de Teamrit 
puzzelen zaten. Tot slot wil ik Wolter de Jong en Arie Boogert 
van de M.A.C. De Wâlden uit Drachten bedanken voor het 
uitzetten van de Nationale Teamrit Puzzelen en ook de 
rekenkamer wil ik bedanken voor de snelle uitslag die voor 18.00 
uur bekend was. 
Het is een hele klus om zoiets te organiseren, (wat ik zelf uit 
ervaring weet). 
In 2019 is de Teamrit puzzelen in Elburg op zaterdag 16 
november en dat is dichterbij huis, hopelijk lukt het dan wel om 
een team van The Skymasters compleet te krijgen. 
De volledige uitslag van de Nationale Teamrit Puzzelen ziet u 
verderop in deze Wegwijzer. 
 

Joop Winkel 
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Verslag Zwarte Pietenrit 25 nov 2018 
 

Vandaag voor het eerst naar de Zegerplas in Alphen gereden 
voor een puzzelrit van MAC Rijnland en de Skymasters. Met vier 
personen in de auto (niet in de vertrouwde opstelling) voor de 
gezelligheid de puzzelrit in maar natuurlijk wel zo goed mogelijk 
door de vallen heen proberen te komen. In de kantine aan het 
water was het druk, veel equipes, altijd fijn als uitzetter, dan weet 
je dat je niet voor niets de hele dag aan het werk bent. 
 
De start van de rit was prima. Na Sinterklaas L had voor ons een 
nieuwe toevoeging: MOD. Blijkbaar is Sinterklaas daarna niet 
meer aanwezig en gingen bij mij al belletjes rinkelen: dit komt aan 

het einde van de rit nog terug. De Zwarte Piet 
werd niet voor zwartepiet uitgescholden en de 
speelkaart hartenboer voldeed 
niet. 
 
Dat even later een Zwarte Piet 
niet de drager was, maar de cd 
of dvd, hadden we ook in de 
gaten en dus zaten we er lekker 

in. De grens van de bebouwde kom werd voor 
ons niet als gemeentegrens aangezien en met een goed gevoel 

waren we op pad. 
 
    De 3 oldtimers (we twijfelden nog aan de 
    zwarte auto op het oude bord ‘Let op!   
    Drempels’) hadden we niet uit de foto van de 
  uitzetter gehaald, maar het vlaggetje met de 
stempel wel (helaas alsnog de combinatie fout).  
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De uitleg met de brug en daarvoor (weg) L gaan en uitmonden op 
de bereden route… dat is iets met een reglement waar we altijd 
op spaak lopen. 1 van de opties gekozen en gelukkig de goede 
weg in. De twee maten (ton, meter en ook de S van Small) waren 
voor ons voldoende voor de RC M en toen kwam het 
kalenderkunstje. Wij besloten dat dit niet bestond, maar dat het 
tellen van de knokkels een ezelsbruggetje was. De uitzetter dacht 
er anders over, dus hier pakten we nog een foute RC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wisten dat een ooievaar een uiver was, dat de geplaatste 
afbeelding een reiger was, maar de ooievaars op het bord bij de 
Zegerplas hadden we gemist. Goed gedaan van de uitzetter en 
dus weer een foute RC voor ons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is een ezelsbruggetje wat  

kalenderkunstje wordt genoemd 
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Dat de piano van de smurf een Schimmel was hadden we wel 
herkend. De opdracht “Na 2e “KOPERWEG” R konden we 
volgens ons gewoon uitvoeren, maar we vermoeden dat de 
uitzetter een bord over het hoofd heeft gezien. Wellicht nog wel 
neutraal gemaakt, want ik hoorde na afloop meer reacties. 
(Deze opdracht is idd neutraal gemaakt) 
 

De tekst “I LOVE ZWARTE PIET” stond er natuurlijk niet, dit was 
een hartje. Maar de maat XL betekende voor ons Viersprong 
Links en dat is zonder een RC erbij toch een beetje tricky (het 
mocht wel van de routebeschrijving, maar toch). In elk geval deze 
opdracht fout gedaan (terwijl we wel het gevoel hadden dat we 
deze doorhadden, dus de uitzetter was goed bezig).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de opdrachten rondom de ‘routecontrole’ ST hadden we de 
eerste stap verkeerd uitgevoerd, de rest (volgens ons) natuurlijk 
wel consequent doorgevoerd, maar dit leverde toch een foute 
combinatie van RC’s op. (Zie elders de uitleg bij de 
Achteruitkijkspiegel) 
 
Een stukje doorgereden naar een industrieterrein waar we op 
zoek gingen naar ‘bekken’ die we van de honden niet nodig 
hadden, maar van het drumstel graag gebruikten. De 
verschillende trappen hadden we goed herkend en de tomtom 
(welk merk dan ook) dachten we goed te doen, maar we hadden  
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niet bedacht dat de toms van een drumstel samen tomtom 
genoemd konden worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De schildpad als legerformatie hadden we in de gaten en dus met 
een goed gevoel weer een stukje verplaatsen. 
We vinden dat alle verkeersborden gelden voor Sinterklaas te 
paard en gelukkig is de uitzetter het met ons eens. 
De WW met twee keus liet ons weinig keus en de beloning was 
de goede RC X. 
 

De tekst bij de opdracht over de chocoladeletters hadden we niet 
als herstelcode gezien (mijn voorkeur heeft toch echt een RC om 
willekeurige bordjes en herstelopdrachten uit elkaar te kunnen 
houden) en met de nodige vraagtekens over de andere gemiste 
oriëntatiepunten hebben we de opdracht toch maar uitgevoerd 
om daarna onbevredigd deze opdrachten achter ons te laten. 
Helaas een rechtdoorrijder Y gemist maar de overige opdrachten 
waren we weer scherp.  
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De verloren kop vonden we in de spijker op de RC en ook de 
verstopte rechtdoorrijder achter de boom hadden we in de gaten.  
Bij het parkeerterrein even checken: Sinterklaas was niet meer 
aanwezig op het bordje vanwege de MOD, maar gelukkig stond 
de Kerstman ons al op te wachten waardoor we gewoon direct 
het parkeerterrein op konden draaien.  
 
 
De ‘klaas’ als houten tang hebben we als laatste punt ook goed 
gedaan (en weer wat geleerd!).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de finish met een hapje en een drankje afgewacht op de 
uitslagen, het werd toch nog een lange zondagmiddag waar Jaap 
Spaargaren de rit nog eens met een PowerPointpresentatie 
doorliep. Uitslag: zoals wel vaker tweede achter Bertus v/d Horst 
(vandaag zonder Martin den Dunnen, maar met zijn vrouw Henny 
in de auto). Met 9 equipes in de sportklasse toch een keurige 
uitslag voor deze gelegenheidsploeg. Uitzetter en controleurs 
zeer bedankt voor een gezellige middag! 
 
Matthijs Alderliesten 
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Sportklasse strafpunten cc punten

1 Bertus van der Horst Henny van der Horst 276       27 / ---

2 Matthijs Alderliesten Rieke Anderliesten 288       23 / --- 

3 Joop Winkel Gerard van Leersum 380       20 / 20

4 Adri Brundel Rob van Gijn 444 18 / ---

Toerklasse strafpunten cc punten

1 Bart Postma Diana Postma 421        --- / ---

2 Theo Arentshorst Jan Willem Arentshorst 430        --- / ---

3 Joke Klijnjan Els van Rossen 434       20 / 20

4 Sjirk Attema sr. Stephan Zuidam 467       18 / 18

5 Rien Hermans Rietje Hermans 555       --- / ---

       Uitslag ZwartePietenrit  25 november 2018                                
      Uitzetter: Jaap Spaargaren 

      Controleurs: Casper Bottemanne, Piet Dubbeldam en Hans keuning

 Opdeling leden Skymasters deelnemers in de eigen klassen uit algemene klassering
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Hieronder het algemene klassement van de gereden Zwarte 
Pietenrit van MAC Rijnland in Alphen a/d Rijn. Met een opkomst 
van 21 deelnemers was het een zeer geslaagde middag. 
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De Achteruitkijkspiegel is een rubriek waarin ik terugblik naar 
zaken die enige aandacht verdienen. 
 

Bij de Wijnrit van 12 oktober (uitgezet door Joop Winkel) 
 

33. ”Wijnrit” R 
34. 1e weg L 
35. 1e weg R 
36. einde weg L 
 

Bij dergelijke opdrachten zijn drie dingen belangrijk. 

• Kennis van het reglement mbt straatnamen (art 5 sub e) 

• Art 3 sub a van het BRR (zelfstempelcontrole) 
 

De uitzetter had bordjes gemaakt met de volgende teksten. 
Wijnrit en Stempelen beide onderstreept!! 

 

De situatie: 
Opdracht 33 kon niet worden uitgevoerd omdat de weg nu twee 
namen had. RC H is dus fout. Iedereen komt weer bij RC J en 
gaat verder met opdracht 36. Eerst even de opdracht bij de vlag 
uitvoeren en dan nog een keer een stempel volgens art. 3 sub a. 
(dus twee keer stempelen) 
Geweldige val!! 
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Bij de Zwarte Pietenrit van 25 november (uitgezet door Jaap 
Spaargaren) werd er gebruikgemaakt van een modificatie voor de 
Sportklasse. 
Afkorting MOD: oriëntatiepunt tijdens 2e passage als niet 
aanwezig beschouwen (met uitzondering van wegen) 
 
50. na de eerste letter van het woord Sint 4 maal 1e weg R 
      (MUG, MOD) 
51. na de twintigste letter van het alfabet 4 maal 1e weg R  
      (MUG, MOD) 
 
Hier kon je van alles fout doen. 

• De MOD toepassing 

• Wegen nog een keer gebruiken 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Oplossing: 
Aangekomen bij het rode streepje staat rechts de letter S (1e 
passage!) en ga je 1e maal weg R (=weg a). 
Dan passeer je de letters ST, maar de S moet je bij de 2e 
passage als niet aanwezig beschouwen. Noteer RC T! 
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Dan 2e maal weg R (=weg b). 3e maal weg R (=weg c). langs RC 
A. Dan 4e maal weg R (=weg d) 
Nu beginnen aan opdracht 51. Aangekomen bij het rode streepje 
staat rechts de letter T (1e passage!) weg a heb je al gebruikt dus 
rechtdoor langs RC E. Dan passeer je de letters ST, maar de T 
moet je bij de 2e passage als niet aanwezig beschouwen. Noteer 
RC S! Dan na RC J (want weg b heb je al gebruikt) 1e maal weg 
R (=weg e), dan 2e maal weg R (=weg f). 3e maal weg R (=weg 
g). langs RC J. weg e niet meer gebruiken en afsluiten met RC 8. 

 
Dit was echt een opdracht voor gevorderden! Knap werk uitzetter. 
 
Gerard van Leersum 
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Ritpijlen 
  

Het rijden van een rit is niet overal hetzelfde. Verenigingen die 
niet zijn aangesloten bij de NRF stellen zelf een reglement op 
waarbij de formulering niet gelijkluidend is.  
  
(art 4 van het BRR) 
4. RITPIJLEN  
a. Een aan de route geplaatste ritpijl, uitgevoerd conform een bij 
de inschrijftafel geplaatst en/of in het Bijzonder Reglement 
omschreven model, geeft een verplichte rijrichting aan.  
b. Op iedere situatie waar een ritpijl is geplaatst, worden de 
wegen, die men vanwege de ritpijl niet mag inrijden geacht niet 
aanwezig te zijn.  
 
(art 5 van het Puzzel Basis Reglement van MAC Rijnland) 
5. RITPIJLEN (Gedwongen rijrichting) 
In de rit kan gebruik gemaakt worden van ritpijlen met het 
opschrijft MAC. 
Deze ritpijlen geven een verplichte rijrichting aan, die voorrang 
heeft op de routebeschrijving. 
Terugwijzende ritpijlen worden geacht niet aanwezig te zijn. 
Ritpijlen mogen rechts en links staan. 
Een gedwongen richtingsverandering mag men dus niet tellen als 
links of rechts! 
 
Een wezenlijk verschil, zie de uitvoering van onderstaand 
opdrachten: 
  
1. voor ritpijl R 
2. einde weg L 
3. na ritpijl R 
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Volgens artikel 4 (BRR) rijdt men als volgt: 
Opdracht 1 voert men uit door weg a in te rijden, (dit is de laatste 
niet gedwongen mogelijkheid om voor de ritpijl naar R te gaan). 
Na opdracht 2 langs RC 2. 
Opdracht 3 uitvoeren door weg b in te rijden. 
Oplossing: Routecontroles 2 S   
 
Volgens artikel 5 (PBR MAC Rijnland) rijdt men als volgt:  
Opdracht 1 en 2 identiek, maar 
Opdracht 3 uitvoeren door weg c in te rijden. (Een terugwijzende 
ritpijl wordt geacht niet aanwezig te zijn, dus door naar de 
volgende pijl) 
Oplossing: Routecontrole 2  
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Sportklasse

Rit 1 2 3 4 5 6 Totaal

1 Matthijs Alderliesten 23 27 U 23 23 96

2 Gerard van Leersum 20 U 23 20 20 83

3 Bertus van der Horst C 27 27 27 81

4 Martin den Dunnen U 20 27 27 74

5 Laura Rijneveld 23 27 U 23 73

6 Joop Winkel 20 23 C U 20 63

7 Piet Dubbeldam 18 C 23 20 C 61

8 Jaap Spaargaren 18 18 U 36

Casper Bottemanne 18 18 C 36

10 Piet van Reeuwijk 23 23

11 Adri Brundel 18 18

Toerklasse

Rit 1 2 3 4 5 6 Totaal

1 Joke Klijnjan 23 23 27 23 20 96

Els van Rossen 23 23 27 23 20 96

3 Sjirk Attema sr. 18 20 27 18 84

Stephan Zuidam 18 20 27 18 84

5 Ad Hazenberg 15 27 23 18 83

Janneke Bakker 15 27 23 18 83

7 Arie van der Laan 27 18 20 65

Peter van der Laarse 27 18 20 65

9 Arthur Hol 16 16

Constance Stuurman 16 16

 Standen Clubkampioenschap 2018 

MAC Rijnland wenst    
alle lezers                          
Prettige Feestdagen en 
een Fantastisch 
Nieuwjaar 
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De Wegwijzer                                                                             december 2018 

42                                                                                            A.M.C. The Skymasters 
 

  



De Wegwijzer                                                                             december 2018 

43                                                                                            A.M.C. The Skymasters 
 

ROUTECONTROLES ??? 
 

Tijdens mijn bezoek aan de Verenigde Staten viel het mij op dat 
er veel oranje vlaggen langs de weg stonden. Hé dacht ik rijden 
ze hier ook ritten? Er was echter geen stempel met 
stempelkussen te bekennen. 

     
Na nader onderzoek bleek dat deze vlaggen alleen bij 
oversteekplaatsen voor voetgangers staan. 
Als je wilt oversteken dan pak je een vlag uit de houder en geef je 
te kennen dat je wilt oversteken. Het verkeer stopt netjes en 

eenmaal aan de overkant zet 
je de vlag weer netjes is een 
houder. 
 

Zouden we dat ook in 
Nederland kunnen invoeren? 
Ik denk het niet…… ik ben 
bang dat de vlaggetjes 
binnen een mum van tijd 
verdwenen zullen zijn en dat 
je ze dan op koningsdag 
weer terug ziet. 
 
Gerard van Leersum 
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Op zaterdag 20 oktober gingen Sjirk Attema en Gerard van 
Leersum vroeg op weg naar Wuustwezel in België om deel te 
nemen aan de 6 uren van de Noorderkempen. 
De Reglementen zijn anders dan in Nederland. 
Waar wij een DLW gebruiken maakt de inrichter (uitzetter) 
gebruik van een bord VVR (verboden voor Rittensport)  
Een TK is een tijdcontrole, de aanduiding CASSIS betekent dat 
het wegdek zeer slecht is en VETTIG betekent dat de weg erg 
modderig is. 
De rit bestond uit drie delen met een totale lengte van 268 km. en 
een gemiddelde snelheid van 32 en soms 36 km/uur. 
We werden in deel 1 getrakteerd op 100 km met: 
-10 bladen Bolleke pijl, afgewisseld met een ingetekende lijn met 
blokkades op kaart, een ingetekende lijn en een puntenrit. 
In deel 2 kregen we wederom 100 km met: 
-10 bladen Bolleke pijl, afgewisseld met 2x een ingetekende lijn, 
een blinde lijn en een pijlenrit. 
In deel 3 kregen we nog eens 68 km met: 
-12 bladen Bolleke pijl. 
Al met al een flink zware en vermoeiende rit, maar leuk om eens 
mee te maken. 
 
Gerard van Leersum 
 
  
 


