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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 49-1  
Verschijnt in week 20 (ca 13 mei) 
Inleveren kopij:  
Vóór woensdag 1 mei 2019  
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Rittenkalender 
A.M.C. The Skymasters   2019 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1
e Vrijdag 22 maart : Lenterit RB

2e Vrijdag 12 april : Paasrit (met rad van fortuin) RB

3e Vrijdag 17 mei : Natuurrit RB

4e Vrijdag 14 juni : Zomerrit RB

5e Vrijdag 27 september : Wijnrit (met rad van fortuin) RB
Inschrijven ritten van 19.45 tot 20.15 uur.

Starten vanaf 20.00 uur.

Startlocatie AMC The Skymasters:
Brasserie `Geen Idee` Klein Hitland 2
2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel      

Telefoon: 0180-396366

Informatie: Joop Winkel 0182 374106
www.skymasters.nl

Voldoende parkeerruimte naast de Brasserie 

Let op 

 START 
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Voorwoord Voorzitter: 
Het jaar 2018 ligt weer achter ons, het was geen positief jaar voor 
The Skymasters, wat betreft de deelname aan de ritten. Het 
gemiddelde waar we op uit zijn gekomen na 6 ritten is 9,5 equipe 
per rit. De Wijnrit op 12 oktober 2018 met 8 equipes en de Zwarte 
Pietenrit op zondag 25 november 2018 met 6 equipes hadden 
een negatief resultaat. Ze haalden het gemiddelde naar beneden. 
We gaan ons toch weer opmaken om in 2019 het 
deelnemersaantal aan de ritten wat aan te scherpen. We hebben 
leden die het nog leuk vinden om een puzzelrit te rijden bij The 
Skymasters en als voorzitter van de club heb ik weer geprobeerd 
om uitzetters en controleurs te strikken om een rit uit te zetten en 
te controleren. 
Dat is mij bijna gelukt, tijdens de ALV is het rittenaantal 
teruggebracht van 6 naar 5 ritten. Dit is gedaan om zoveel 
mogelijk ritten te rijden in het licht. De Boutrit is hierdoor vervallen 
en de Zomerrit ervoor in de plaats gekomen. 
De uitzetters en de controleurs hebben er nog plezier in, om dit 
jaar voor een gering aantal equipes een rit uit te zetten en te 
controleren. 
Onze instelling als bestuur is dat, als we minder dan 10 equipes 
per rit krijgen, aan het einde van het jaar ermee te stoppen. 
We weten dat het afnemen van de deelname aan de rittensport 
een landelijke tendens is, maar we moeten aan de weg blijven 
timmeren om het bestaan van The Skymasters voort te kunnen 
zetten. Het bestuur kan het niet alleen en daarom doe ik een 
beroep op u als lid om eens mee te denken hoe we de rittensport 
nog kunnen promoten.  
 

Het rittenseizoen voor 2019 begint weer op vrijdag 22 maart met 
de Lenterit, de lente is dan net begonnen en hopelijk geeft dat 
een impuls zodat we met een positief deelnemersaantal beginnen 
met de Lenterit. 
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Buiten onze 5 competitieritten hebben we nog 1 andere rit op het 
programma staan, op zaterdag 14 september voor de Lionsclub 
in Zevenhuizen de Lions Zuidplas Rally (10e keer). 
 

Als experiment werd er voor het eerst in het bestaan van The 
Skymasters (dit jaar 72 jaar) op zondagmiddag 16 december de 
Boutrit verreden. Dit is op de ALV in 2018 besloten om eens te 
kijken (als experiment), of dat meer deelnemers trekt als op de 
vrijdagavond.  
Het weer werkte al een beetje tegen het begon op zaterdagavond 
laat te sneeuwen en op zondagmorgen was Nederland bedekt 
met een laagje sneeuw, op de ene plek lag meer sneeuw dan op 
de andere plek. Ik werd zondagmorgen al gebeld door Henk 
Schopping uit Huizen of de rit wel doorging en aangezien de dooi 
al was ingetreden en de uitzetter de rit aan het uitzetten was 
melde ik aan Henk dat het doorging. De deelname viel ons tegen 
slechts 11 equipes schreven zich in voor de Boutrit waarvan 6 
equipes lid waren van The Skymasters. Aan de Boutrit in 2017 op 
de vrijdagavond deden ook 11 equipes mee en dit is dit zeker 
geen grote vooruitgang. Als bestuur hebben we dan ook besloten 
dat alle ritten weer op de vrijdagavond verreden worden. 
 

De uitzetter van de Boutrit was Jaap Spaargaren en de 
controleurs waren Casper Bottemanne, Hans Keuning en Joke 
Klijnjan. 
Voor de start kregen de deelnemers per persoon als surprise nog 
een ministolletje mee en na afloop was er een Rad van Avontuur. 
Er werden 3 rondes Rad van Avontuur gedraaid waar men 
kiprollades varkensrollades, kippen, kerststollen, kerstkransen en 
flessen wijn kon winnen. 
Met hulp van Janneke Bakker en Mark Hoftijzer die de plankjes 
verkochten, raakten we, gezien het aantal personen dat 
aanwezig was, toch elke ronde de plankjes kwijt. 
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Er was een neutralisatie in de rit: punt 31 na Ernie Zonder en Bert   
Met Wenkbrauw L, omdat beide figuren niet geheel na elkaar 
kwamen. 

 

Na het Rad van Avontuur was de prijsuitreiking van de 
prijswinnaars in de sportklasse en toerklasse, eerste in de 
sportklasse met slechts 2 strafpunten was het equipe Bertus van 
der Horst en Martin den Dunnen. Beide heren kregen van de 
voorzitter een kerstkrans.  
In de toerklasse werd het equipe Bart Postma en Diana Postma 
eerste en ze ontvingen beide ook een kerstkrans. Ook was erin 
de toerklasse nog een tweede prijs en deze werd gewonnen door 
Sjirk Attema sr. en Stephan Zuidam, beide heren kregen een 
kerststol overhandigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 

1e Prijswinnaars Sportklasse:   
Bertus van der Horst en  
Martin den Dunnen                            

1e Prijswinnaars Toerklasse:   
Bart en Diana Postma                                              

2e Prijswinnaars Toerklasse:    
Sjirk Attema sr. en Stephan Zuidam 
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Ik wil Jaap Spaargaren als uitzetter en het controleteam Casper, 
Hans, Joke en materiaalman Eric Koster bedanken voor hun 
inzet voor de Boutrit. 
U leest een verslag van de Boutrit van Henk Schopping verderop 
in De Wegwijzer.  
 
We hebben onze eerste activiteit in het jaar 2019 alweer achter 
ons liggen. Op donderdag 21 februari was de Algemene 
Ledenvergadering van The Skymasters in de Zespunt in 
Moordrecht. Er waren 11 leden aanwezig inclusief het bestuur.  
Bij binnenkomst konden de leden kiezen uit koffie of thee, die op 
de tafels stond en men kon dat zelf inschenken.  
Er is veel met elkaar besproken op de ALV. Na de pauze in punt 
11 was het huldigen van de kampioenen van 2018. 
In de sportklasse is kampioen geworden Bertus van der Horst 
met 108 behaalde punten, Bertus 
kreeg een VVV-cadeaubon en een 
bos bloemen. 
Tweede in de sportklasse is 
geworden Martin den Dunnen ook 

met 108 
behaalde 
punten, 
dan wordt 
er naar het 
competitiereglement gekeken en 
daarin staat dat bij gelijk eindigen van 
deelnemers er gekeken wordt naar 
het aantal eerste plaatsen als 
deelnemer. Mocht dat dan nog gelijk 
zijn, wordt er gekeken naar het aantal 

behaalde tweede plaatsen als deelnemer. Voor Martin gaf de 
doorslag dat hij in de tweede rit maar 20 punten had behaald. 
Ook Martin kreeg een VVV-cadeaubon en een bos bloemen. 
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In de toerklasse werd Joke Klijnjan kampioen met 102,7 
behaalde punten. 
Tweede in de toerklasse is geworden Els van Rossen met 100 
behaalde punten.  
Omdat beide dames niet aanwezig waren, worden zij gehuldigd 
op 22 maart tijdens de Lenterit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook werd er nog een VVV-cadeaubon overhandigd (Jaap gaf 
vorig jaar aan liever een bon te ontvangen) aan onze redacteur 
Jaap Spaargaren voor het verzorgen van de digitale Wegwijzer. 
Jaap werd hiervoor hartelijk bedankt voor zijn inzet. 
Ook de webmaster Gerard van Leersum werd, voor het bijhouden 
van de website, bedankt en hij kreeg daar een bos bloemen voor. 
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de inzet voor The 
Skymasters in 2018 in welke vorm dan ook. Ik wens iedereen in 
2019 een sportief rittenjaar toe en tot ziens op 22 
maart bij de Lenterit. 
 
Joop Winkel 
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Verslag Boutrit 16 december 2018 
 

We hadden gelezen over een puzzelrit van The Skymasters op 
zondag 16 december en dachten ondanks de sneeuw en de mist 
gaat het wel door, ik toch maar even gebeld voor de zekerheid 
met de voorzitter en Joop melde mij dat het door gaat. 
Wij vanuit Huizen naar Brasserie Geen Idee gereden in 
Nieuwerkerk a/d IJssel waar de start was, daar 
aangekomen en eerst een kopje koffie gedronken. Daarna 
hebben we ingeschreven en kregen we van de voorzitter nog een 
surprise in de vorm van een mini kerststolletje. De kop van de 
routebeschrijving door genomen en daar viel mij op dat het 
wedstrijdgebied uitsluitend in de provincie Zuid-Holland was en 
dat de lengte van de rit maar 25 km was met een ideale rijtijd van  
2 uur. 
 

We zijn gestart bij de blauwe vlag en toen begon het spektakel 
voor ons, met een onbekend puzzelgebied waar we nog nooit 
gereden hebben. 
Punt 1: na een dozijn geweien L  
Dit was op de Hitlandselaan en op de 
geplaatste afbeelding waren i.p.v. 12 
geweien er maar 10 te zien. Dit deden we 
goed een dozijn is 12 en geen 10.  
Red: een gewei bestaat uit 2 getakte hoorns, dus altijd rechtdoor 
 

Punt 4: bij verkeersbord aanduidende 
rotonde 1e weg R (VADNA) 
Dit was op de ’s Gravenweg met voor 
ons een verkeersbord doodlopende weg 
en rechts in de bij positie de rotonde met 
het verkeersbord D1 aanduidende 
Rotonde, verplichte rijrichting. Nu is het 

zo dat er twee verkeersborden zijn die een rotonde aanduiden en 
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dat is ook het verkeersbord J9 deze stond niet in de bij-situatie. 
Hier deden wij dat fout.  
 
Punt 6: na “AMCS’’ en brommer R  
Dit speelde zich af op een klein industrieterrein 
op de Wormerhoek. Een nep verkeersbord 
genegeerd, er stond geen brommer op maar een 
motor.  

Verderop een afbeelding van de kerstman in de cel 
en daarbij de RC D, een synoniem voor een 
gedetineerde is brommer. Nu was de kerstman in 
de cel de gedetineerde en kon men de opdracht 
uitvoeren en haalde men nogmaals de RC D. 

 
Punt 13: voor datum van de eerste winterdag van dit jaar L 
We waren inmiddels op de Bermweg in Capelle a/d IJssel aan 
het rijden om voor “ZACHTE BERM” rechts te gaan en kwamen 
wij op een klein parkeerterreintje terecht om de gestelde opdracht 
uit te voeren.  
Men kwam eerst een bord tegen waar een kerstwens opstond en 
onderaan op het bord stond Dus alvast proost op 1 januari, laat 
1 januari nu de eerste winterdag van dit jaar zijn. Dit was een 
leuke opdracht en leverde ons 30 strafpunten op. 
De geplaatste bordjes 21 en 22 december verderop waren niet 
relevant. 
 
Punt 17: voor padenstoel R 
Verderop op de Bermweg was er nog een 
groter parkeerterrein om daar de opdracht 
van punt 17 uit te voeren. 
Op de geplaatste afbeelding voor punt 17 
stond wel een paddenstoel, maar dit was 
een tekstval met een d te weinig. 
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Punt 18: na big Ben L  
Verderop op hetzelfde parkeerterrein kreeg men weer een goede 
val, niet na de Engelse toren Big Ben naar links, maar na een 
rondje kon u na het varkentje [big] Ben wel  
de opdracht uitvoeren. 
 
  
 
 
 
 
 
Via punt 21: VRW R verlieten we het parkeerterrein op de 
Bermweg en kwamen via neutrale opdrachten op de Capelseweg 
en de Hoofdweg aan, om na viaduct op de Hoofdweg 3e weg L te 
doen en reden we de Vlierbaan op. Dit was een groot 
bedrijventerrein in Capelle a/d IJssel en hier had de uitzetter weer 
leuke opdrachten bedacht. 
 
Punt 26: na kribbe R  
Op de foto zag men Jozef en 
Maria met baby, daar was 
geen kribbe te zien, op de 
achtergrond van de foto was 
wel een kribbe te zien.   
Daar bedoelde de uitzetter de 
uitstekende, haaks op de 
oever staande dammen in de 
rivier en een dergelijke dam 
wordt ook wel kribbe of krib genoemd. Helaas dit deden wij fout. 
 
Punt 31: na Ernie Zonder en Bert Met Wenkbrouw L 
Ondanks dat de poppen uit Sesamstraat niet los van elkaar op de 
afbeelding stonden, schrijf je Wenkbrauw met au en was de 
aparte achternaam wel correct. 
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Jammer genoeg vergat de uitzetter en 
controleurs dat de oriënteringspunten niet 
geheel na elkaar kwamen op de afbeelding en 
is deze opdracht later neutraal gemaakt. Wel 
een mooie foef.  
 

Punt 36: na flap en oliebol L  
Dit speelde zich af op de Molenbaan. 
Weer een instinker, het bordje stond plat en op 
de afbeelding was een flap van 5 euro rechts 
onderaan aanwezig en de oliebol was er ook en 

kwam men na allebei de 
oriënteringspunten. 
Opdracht was dus 
uitvoerbaar 
 
 
 

 
Punt 38: na datum van eerste Kerstdag R (VADNA) 
Via een verkeersbord doodlopende weg (VADNA), omdat dit 
erachter stond kon men de doodlopende weg inrijden. Achter de 
gebouwen had men een leuk ommetje op punt 38 uit te voeren. 
De eerste Kerstdagdatum die men 
passeerde was 26 december en dit is dan de 
eerste Kerstdagdatum. Het geplaatste bordje 
verderop met 25 december was afleiding. 
 
Punt 41: na “H”, H, “H” en kerstman asfaltweg R (MUG) 
Dit was een doordenker, hier passeerde men de RC H en 
onderaan op de RC H twee aparte H’s en zocht men daarna een 
huisnummer en deze was aanwezig op de afbeelding van de 
kerstman. Via een ommetje de RC E en daarna kwam men weer 
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bij de RC H, we hadden al de 
eerste keer een “H” en een H 
(huisnummerbordje) genomen en 
nu kon men nog een keer een “H” 
nemen en de kerstman en had je 
de goede routecontroles H E H.  
 

  
Punt 44: na sneeuwman en klapmuts R 
(MUG) 
Op het geplaatste bord zagen we een 
sneeuwman met een daarboven een tekst 
en laat erin die tekst een verborgen 
herstelopdracht zitten De uitzetter had op 
het linkse gedeelte van de tekst een apart 
stukje voor de tekst erop geplakt en dat 
was gelijk de herstelopdracht Voor Kerstman Rechts (dit was 

een leuk stukje creativiteit) en kon men 
naar een kerstman gaan zoeken om 
daarvoor te handelen. 
Deze was een stuk verderop aanwezig 
en als men dan volhield om de RC X te 
vinden die erg verborgen was tussen de 
struiken gaf je dat een goed gevoel. 
Als je handelde op de klapmuts miste je 
kloe van deze opdracht. 
 

 
Punt 46: na loofboom die in de winter groen blijft L (MUG)  
Dit was een opdracht als je de kop van de routebeschrijving niet 
goed in je opgenomen had, je hier grandioos de mist in ging 
(letterlijk dan). Men kwam eerst een afbeelding van een Wintereik 
tegen en deze raakt wel zijn bladeren kwijt in de winter. Verderop 
zag men een hulst en deze boom blijft wel groen in de winter, 
maar op de hulst zat onderaan het plaatsnaambord HULST en 
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laat dat nu buiten de provincie Zuid-Holland liggen en ging men 
gedwongen naar links om verderop toch de opdracht uit te 
voeren en kreeg men de RC A en Y. Een hele mooie foef die 
menige deelnemer fout deed.   Na deze opdracht verliet men het 
bedrijventerrein in Capelle a/d IJssel en kwam men via neutrale 
opdrachten terecht in Nesselande (gemeente Rotterdam), om 
daar op een bedrijventerrein in 
ontwikkeling enkele opdrachten uit te 
voeren. 

 
Punt 51: na 2 wildebeesten L 
Hier zag je op de afbeelding als men goed keek 2 tijgers staan, 
wij dachten dat zijn wildebeesten en voerde de opdracht uit. Dit 
was fout want dit zijn wilde beesten, maar verderop had de 
uitzetter een afbeelding van gnoes geplaatst en een andere 
naam voor gnoe is wildebeest en kwam men tweemaal langs de 
RC T 
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Punt 55: na “HO HO HO!” “Ho” R 
Weer een goede opdracht van de uitzetter, de ritpijl verlengt de 
straatnaam “Ho’’ hierdoor kon u direct “Ho” rechts uitvoeren. Dit 
leverde ons weer 30 strafpunten op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punt 59: voor lap R 
 

Door een geplaatste situatieschets kon men de situatie 
beoordelen, we zagen voor ons op de afbeelding een Kerstman 
in een arrenslee en hij kwam uit Lapland is een Lap. Er waren 
lappen op de slee te zien en als men goed naar rechts keek zag 
men bij de stempelcontrole een oranje vlag en dat is ook een lap. 
De opdracht kon men keurig uitvoeren. 

Redactie: 
 
55. na “HO HO HO! “Ho” R 
56. einde weg L 
57. 1e weg R 
 

De ritpijl verlengd de weg 
waardoor het hele gele 
gedeelte de naam Ho 
heeft. Hierdoor is de 
opdracht direct uit te 
voeren. 
 
De foutrijders konden iets 
verder de opdracht ook 
nog uitvoeren 
 
Goed: H   Fout G 
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Punt 63: na 4 WW’s asfaltweg L 
Dit was op de ’s Gravenweg richting Kortenoord, op de ANWB-
wegwijzer waren 4 aparte wegwijzers aanwezig en de vermelde 
plaatsnamen moeten wel voorkomen in het woonplaatsregister 
2012. 
Gezien erop één richtingsbord Capelle a/d IJssel stond, is deze 
plaatsnaam niet correct weergegeven dat had Capelle aan den 
IJssel moeten zijn. Als men dit door had kreeg men rechtdoor de 
RC W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punt 64: na “DIJKPAD” en verkeersbord aanduidende 
voorrangskruispunt zijweg rechts 
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Dit was op de dijk richting Hitland en 
als u niet in de gaten had dat het 
verkeersbord voorrangskruispunt 
zijweg rechts heet en men nog een L 
of R moet hebben om de richting uit te 
voeren miste men rechtdoor de RC J.  
Bij de oude steenovens stond nog een 
verkeersbord aanduidende autoweg 
en gezien we nog 1L moeten 
uitvoeren, hadden we niet in de gaten 
dat de uitzetter er nog een bordje 
fietspad erin verwerkt had en ging 
men gedwongen naar links, om 
daarna nog 1L uit te voeren en kreeg 
men de goede RC Z.  Jammer genoeg 
miste we deze en kan je toch zien dat 
de concentratie op het eind van de rit 
toch minder is. 
 

Nadat we gefinisht waren bij de gele vlag en daarna de 
controlekaart binnen bij Brasserie Geen idee ingeleverd hebben, 
was er nog een Rad van Avontuur met als raddraaier de 
voorzitter. Er waren 3 rondes waar men leuke prijzen kon winnen 
en ikzelf won ook nog een paar leuke prijsjes. 
Na het Rad van Avontuur was de uitslag van de Boutrit en helaas 
hadden we in de toerklasse daar geen prijs in, met 9 controles en 
8 tijdstafpunten zijn we vierde geworden. 
We hebben genoten de goed lopende rit van Jaap Spaargaren en 
zijn narijders, helaas maar 11 deelnemers en ik hoop de 
volgende keer op meer deelnemers bij de ritten van The 
Skymasters. 
 

Door goedkeuring van mij is in het verslag nog aanvullende tekst 
van de voorzitter eraan toegevoegd. Tevens heeft de uitzetter er 
plaatjes bijgezet.  
                                                       Henk Schopping 
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Bepaal de juiste route. 
De situatie is overzichtelijk. 
Begin bij de pijl in de aangegeven richting. 
Finish bij gele vlag. 

 
 
1. voor ”DLW” R 
2. na 2e ritpijl weg R  
3. 2e weg R 
4. na RC ”B” 2e weg R 
5. voor RC ”A” R 
6. einde weg L 
 
Symbolen: 

= ritpijl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerard van Leersum 
 

De oplossing staat 
op de laatste pagina, 
maar eerst zelf doen 
natuurlijk! 
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Sportklasse strafpunten cc punten

1 Bertus van der Horst Martin den Dunnen 2 27 / 27

2 Joop Winkel Eddy Admiraal 186 23 / ---

3 Piet Dubbeldam  (solo) 390 20 / ---

Toerklasse strafpunten cc punten

1 Bart Postma Diana Postma 210      --- / ---

2 Sjirk Attema sr. Stephan Zuidam 270     23 / 23

3 Ad Hazenberg Janneke Bakker 275 20 / 20

4 Henk Schopping Clasien Schopping 278      --- / ---

5 Piet van Reeuwijk Frieda Smeijer 315 16 / ---

6 Annemieke van Zanten Mark Hoftijzer 340      --- / ---

7 Rene van Vliet Jeannet van Vliet 450      --- / ---

8 Hans Held Peter Franke 513      --- / ---

 Uitslag Boutrit 16 december 2018                                
      Uitzetter: Jaap Spaargaren   Controleurs: Casper Bottemanne Joke Klijnjan en Hans Keuning
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De Achteruitkijkspiegel is een rubriek waarin ik terugblik naar 
zaken die enige aandacht verdienen. 
 
Deze keer geen terugblik op een situatie van de laatste rit, maar 
een overzicht over de deelname aan onze ritten in 2018. 
 
rit datum leden Niet leden 
Paasrit 23 maart 15 9 

Lenterit 20 april 15 4 
Natuurrit 25 mei 10 10 
Wijnrit 12 oktober 14 2 
Boutrit 16 december 9 12 

  
In 2018 was de opkomst van de leden als hieronder vermeld. 
Zij reden mee of waren uitzetter of controleur. 
 
aanwezig bij rit Aantal leden 

6x 2 
5x 9 
4x 4 
3x 2 
2x 1 
1x 3 
0x 3 

totaal 24 
 
Gerard van Leersum 
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De oplossing vraagstuk van pagina 20: 
B C A B B C A A B C A C 
1. voor C rechts, langs RC B,C en A, langs 2 ritpijlen en RC B 
2. weg voor RC C inrijden en langs RC B. 
3. weg van opdracht 2 niet gebruiken, dan langs RC C en A, 
    vervolgens weg rechts nemen en nogmaals langs RC A  
4. langs RC B en wegen uit opdracht 3 niet gebruiken. 
    Langs RC C en A en weg voor B inrijden. Langs RC C 
5. voor RC A rechts. 
6. einde weg links 
 


