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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 
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Jaap Spaargaren 
Groningenstraat 116 
2408 GN Alphen aan den Rijn  
Tel.: 06 51 64 57 15 
js.macr@planet.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 49-2  
Verschijnt in week 27 (1 tot 6 juli) 
Inleveren kopij:  
Vóór 22 juni 2019  
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Rittenkalender 
A.M.C. The Skymasters   2019 
 

 
 
 
 
 
 
 Index: 

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

 Rittenkalender 2019 

 Voorwoord Voorzitter  

 Verslag & uitslag Lenterit 

 Verslag & uitslag Paasrit 

 De Achteruitkijkspiegel 

 Uitnodiging Natuurrit 

 Standen Clubcompetitie 2019 
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 Voldoende parkeerruimte naast de Brasserie 

Let op 

 START 
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Voorwoord Voorzitter: 
Het nieuwe rittenseizoen voor 2019 is op 22 maart weer van start 
gegaan. Inmiddels zijn er twee ritten verreden als ons clubblad 
De Wegwijzer nummer 1 uitkomt en zitten we alweer in de 
bloeimaand mei. 
Op 22 maart werd de Lenterit verreden onze 1e competitierit, de 
uitzetter Gerard van Leersum had een leuke rij rit uitgezet. 
Gezien het probleem bij The Skymasters hoe komen we aan 
meer equipes aan de start, viel het mij niet tegen dat er bij de 
Lenterit 13 equipes zich inschreven waaronder 3 nieuwe equipes, 
2 in de sportklasse en 1 in de toerklasse. Hoewel de rit 32 km 
lang was en je er 1 uur en 40 minuten over mocht doen deden de 
deelnemers er toch langer over en kwam de uitslag pas om 23.30 
uur. Dit kwam ook door het beoordelen van de ingevulde 
vragenbriefjes over punten waar men het niet mee eens was.  
Er moesten 4 neutralisaties doorgevoerd worden, dat waren de 
volgende punten:  
 

Punt 5 na 3 witte pijlen, een kind en twee kinderen 
L, hier had zowel de uitzetter als de controleur een 
verkeersbord G7 over het hoofd gezien met 
kinderen erop en kon men eerder handelen om via 
de foute RC F van opdracht 7 waar men dan niet meer aan toe 
kwam op te halen. Deze RC F is dan ook neutraal gemaakt. 
Punt 15 na WW voor tank R, hier had een komma 
tussen moeten staan (als controleur was mij dat 
even ontgaan) en de juiste opdracht had moeten 
zijn  
na WW, voor tank R ook deze RC J is dan ook neutraal gemaakt. 
Punt 18 voor verkeersbord “2,4T” L, hier is een 
uitspraak over geweest: een (verkeers-)bord mag 
naar zijn betekenis worden aangeduid, maar ook 
naar de tekst die erop staat. Ook deze RC H is dan 
ook neutraal gemaakt. 
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 Punt 38 na Ezelsoor L, hier zocht je iets 
met een eigennaam en gezien een ezelsoor 
ook een plant is schrijf je dat met een kleine 
letter. Hier kwam ook een briefje op en de 
RC E rechtdoor is daarom neutraal 
gemaakt. 
 
Voordat ik de uitslag van de Lenterit 
bekend maakte, werden eerst nog de 
dames Joke Klijnjan en Els van Rossen 
gehuldigd i.v.m. het clubkampioenschap 
in de toerklasse van 2018. Joke Klijnjan 
was eerste geworden in de 
clubcompetitie met 102,7 behaalde 
punten. Ze kreeg als kampioen een bos 
bloemen, een VVV-cadeaubon en een 
oorkonde.  

 

Els van Rossen was tweede geworden in 
de toerklasse met 100 punten en kreeg ook een bos bloemen en 
een VVV-cadeaubon. 
 

Toen was het de beurt om de uitslag van de Lenterit bekend te 
maken, de prijswinnaars in de sportklasse waren Casper 
Bottemanne en Jaap Spaargaren. 
In de toerklasse waren de prijswinnaars Ad Hazenberg en 
Janneke Bakker. Alle vier werden ze beloond met lenteprijzen.  

 

Ik wil Gerard van Leersum bedanken voor het uitzetten van de 
Lenterit en als voorzitter heb ik de rit met plezier gecontroleerd 
ondanks de niet voorziene neutralisaties. 
  
U leest een verslag van de Lenterit van Egbert Wille verderop 
in De Wegwijzer.  
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Op 12 april werd de Paasrit verreden die uitgezet was door Jaap 
Spaargaren. 
De deelname viel niet tegen 13 equipes schreven zich in. Alle 
deelnemers kregen bij de inschrijftafel een zakje met paaseitjes 
waarin ook een gekookt ei zat met een nummer erop. Het 
nummer op het gekookte ei was van belang omdat er nog een 
verloting was na afloop van het Rad van Avontuur, waarin men 
een grote chocoladepaashaas kon winnen. 
Jaap verzorgde een mooie rit met leuke opdrachten met als extra 
opdracht een paasei bonus. Men moest bij elke ei dat aanwezig 
was bij een routecontrole 
nogmaals de RC op de controlekaart noteren. 
Voor de sportklasse was een extra opdracht ingelast op het 
parkeerterrein bij het zwembad (oude startlocatie) met 
aanhoudend voor een weg L. 
Nadat iedereen na afloop van de rit binnen was werd er 
begonnen met het Rad van Avontuur, er 
werden 3 rondes rood en zwart gedraaid 
waarmee men de volgende prijzen kon 
winnen: kiprollades, kippen, eieren, 
paastollen, flessen wijn, chocolade eieren 
en chocoladekip met eitjes. 
Na het Rad van Avontuur werd de verloting 
gehouden en de grote chocoladepaashaas 
werd gewonnen door Clasien Schopping. 
 

 
Ik wil Jaap Spaargaren bedanken voor het uitzetten van de 
Paasrit, Casper Bottemanne en Hans Keuning bedanken voor de 
controle en het rekenwerk. 
 

U leest een verslag van de Paasrit van Ad Hazenberg 
verderop in De Wegwijzer.  
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Tot slot wil ik even uw aandacht voor het volgende: 17 mei wordt 
de Natuurrit verreden, deze wordt uitgezet door Matthijs 
Alderliesten en Laura Rijneveld en gecontroleerd door Sjirk 
Attema sr. De rit telt mee voor de Cargaz competitie en wij 
kunnen extra deelnemers verwachten op 17 mei met de Natuurrit. 
We gaan daarom eerder inschrijven vanaf 19.30 uur tot 20.00 uur 
en starten vanaf 19.45 uur.  
Houdt u daar vast rekening mee. U moet voorinschrijven via 
de website van The Skymasters tot 14 mei. Dit doet u als u 
op volgende rit klikt en dan ziet u: “inschrijven klik hier”. 
Door het voorinschrijven weten wij hoeveel deelnemers er 
komen i.v.m. het aantal kopieën.  
 
Dan is er nog op vrijdag 14 juni de Zomerrit die uitgezet wordt 
door Martin den Dunnen. De controle doet Bertus van der Horst. 
Omdat het langer licht is zowel bij de Natuurrit als bij de Zomerrit 
kunnen we de oriëntatiepunten goed waarnemen en daarom 
hopen wij ook op meer deelnemers. 
Ik wens u nog veel puzzelplezier toe bij The Skymasters.   
 
Joop Winkel   
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Sportklasse strafpunten cc punten

1 Casper Bottemanne Jaap Spaargaren 103 27 /27

2 Bertus van der Horst Martin den Dunnen 110     23 / 23

3 Laura Rijneveld Matthijs Alderliesten 160 20 / 20

4 Piet Dubbeldam Hans Keuning 285 18 / ---

5 Antoine Baert Marjan Christaans 343     --- / ---

6 Egbert Wille Ludo Baert 424     --- / ---

Toerklasse strafpunten cc punten

1 Ad Hazenberg Janneke Bakker 220 27 / 27

2 Joke Klijnjan Els van Rossen 250     23 / 23

3 Arthur Hol Constance Stuurman 304 20 / 20

4 Sjirk Attema sr. Stephan Zuidam 308 18 / 18

5 Arie van der Laan Peter van der Laarse 345     16 / 16

6 Annick Kofflard Martine de Bes 373     --- / ---

7 Piet de Visser Anneke de Visser 386     --- / ---

Uitslag Lenterit van 22 maart 2019
Uitzetter: Gerard van Leersum                           Controleur: Joop Winkel
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Verslag Lenterit 22 maart 2019 
Even voorstellen: Ik ben Egbert Wille en ben woonachtig te 
Capelle aan den IJssel en mijn compagnon op de ritten is mijn 
zwager Ludo Baert woonachtig te Westdorpe (en dat is een klein 
plaatsje vlak bij Sas van Gent in Zeeuws Vlaanderen), waar ik 
zelf ook oorspronkelijk vandaan kom. 
Wij rijden als het zo uitkomt en dat is meestal zo’n 4/5 ritten per 
jaar. Dat zijn meestal ritten bij Mac de Zeeuwen op Beveland. 
Eerst in de C, later in B maar sinds laatste jaar overgestapt naar 
de A-klasse wat dus minder puzzelen is. 
Via de dames Klijnjan/van Rossen, die ook vaak bij de Zeeuwen 
rijden hoorden we van het bestaan van “The Skymasters” in 
Nieuwerkerk en dat we natuurlijk altijd een keer welkom waren . 
Uiteindelijk is het er dan toch een keer van gekomen en was de 
equipe van de broer van mijn zwager óók nog bereid om de 
afstand te overbruggen om mee te rijden.  
We wisten natuurlijk niet wat voor een rit we zouden kunnen 
verwachten en met het feit dat het donker is zullen we opperste 
concentratie nodig hebben. Aan de hand van de voorgaande 
ritverslagen konden we er wel snel achter komen dat het vooral 
puzzelen is maar nog niet precies wat het verschil dan is tussen 
SPORT- en TOER-klasse. 
Afijn, ingeschreven in de SPORT-klasse en gaan met die 
banaan! 
 
1. na startlijn en 6 bomen eerste weg R 
Jeetje … welke startlijn zouden ze hier bedoelen in 
het donker… Maar we waren er al snel samen van 
overtuigd dat we rechtdoor zouden gaan naar de 
opvanger, alhoewel dat het een heeeeeeel eind 
duurde voordat die er aan kwam… Oké, gelukkig. 
Ook goed om te weten.  

De Wegwijzer                                                                                       mei 2019 

12                                                                                            A.M.C. The Skymasters 
 

5. na 3 witte pijlen, een kind en twee kinderen L 
We waren er niet van overtuigd dat je hier kon 
bepalen dat het inderdaad kinderen waren. En zijn 
daarom naar de foute V gegaan.  
 
15. na WW voor tank R 
Tsja… en wij maar denken dat het over een tank gaat die daar 
misschien ergens in de donker verscholen ligt. Mooi niet dus… 
de tank van de bromfiets! Mooi gevonden! 
 
18. Voor verkeersbord “2,4T” L 
Hiervan waren we heilig van overtuigd dat dit niet goed was en 
dus rechtdoor naar de opvanger…. Die we niet konden vinden…. 
Helaas. Dan maar doen alsof het goed was en weg vervolgen. 
 
21. bij 3e tweewieler L 
In de donkerte soms moeilijk te zien dus de weg wel een paar 
keer gereden om de juiste afslag te kunnen pakken.  
 
26. Na verkeerslichten asfaltweg L 
Hier gingen we dus de mist in met een verschil tussen BRR en 
DRR. Bij DRR moet hier een rangtelwoord bijstaan en wij dus 
rechtdoor naar …. geen opvanger…. 
Dus weer maar doen alsof het een goede opdracht was. 
 
30. na kop en schotel R 
Die schotelantenne NIET gezien dus hier fout 
en daarna kwamen we er met de volgende 
opdrachten ook niet goed uit…  
 
33. voor “7” R 
Blijkbaar ook een hooggeplaatste 7. Niet gezien dus ook hier 
zagen we er niet goed uit. 
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40. Voor “LENTEWEG” “Cornusbaan” R 
Hier kwam een verontruste automobilist naast ons rijden. 
Raampje naar beneden…. Wat zijn jullie aan het doen???? Eh… 
puzzelrit… Kijk maar… daar zie je bordjes en we lieten ook de 
routebeschrijving maar even zien. 
Daarmee was hij, ik denk een lokale ondernemer die nog nooit 
zoveel auto’s tegelijkertijd stapvoets op dat industriegedeelte had 
zien rijden, gerustgesteld. 
 
41. na “EIGENHUIS” en “KEUKENS” R 
Was duidelijk dat het losse letters waren 
en de bordjes met goede teksten gemist. 
OPLETTEN!!!!  
 
48. na vogel en vink R 
NMN… Ergens een 3-poot gemis. Had MNMN moeten zijn.  
 
52. Voor 3 identieke letters R 
Hier dus fout gezeten met de juiste betekenis van identiek. Was 
een O JA natuurlijk!! 
 
54. na lentebode R 
Hier was ik er echt van overtuigd dat lentebode 
een abstracte aanduiding was. Niet opgezocht 
ondanks het feit dat er puzzelwoordenboeken 
en Van Dale’s achterin liggen en een zwaluw is 
echt een lentebode dus.  
 
56. gevaarlijk kruispunt R. 
Onjuiste omschrijving die we dus goed hadden. Gelukkig ook nog 
wat goed gedaan    
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57. na afrit 4e weg L 
Uitleg voor mij nog steeds niet duidelijk.  
“Je komt alleen afritten tegen die met een voorwegwijzer langs 
een autosnelweg worden aangegeven”. 
Ja, dus? 
 
62. na “3” viersprong L 
De grote 3 op het wegdek gezien en dus juist hier. 
 
65. Na derde witte fiets R. 
Blijkbaar de 2e niet gevonden want die op z’n kop 
vonden we ook een goede.  
 
En zo reden we weer terug de dijk op naar de 
finish.  
Hier misschien nog een instinker??? Nee dus. 
 
Het was leuk om weer eens een puzzelrit te rijden. Het feit dat we 
laatste waren doet er niet toe. Het gaat om het plezier. Daarom 
wil ik de uitzetter(s)/controleur(s) nogmaals bedanken want we 
weten hoeveel werk er in zit….. 
Ik kon nog net zeggen dat ik op vrijdag thuis kwam; de Zeeuwen 
echter bereikten pas om 1:30 het thuisfront. 
 
Als we nog eens een puzzelrit willen doen en het komt uit ….. 
dan weten we waar we moeten zijn. 
 
Egbert Wille 
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Wanneer is een ei een ei?? 
Op de vrijdagavond van de twaalfde april kwamen Janneke en ik 
traditiegetrouw af op de Paasrit. Niet alleen de rit is dan een stuk 
ontspanning (nou ja, niet altijd.), maar ook het Rad van Avontuur 
na afloop van de rit is een gezellige bezigheid.                                                                
Bij de starttafel zagen we dat we ook moesten letten op 
aanwezige eieren bij een controle. Het aantal op te schrijven 
letters is dan 1 + het aantal aanwezige eieren. Aan de 
voorbeeldcontrole hing een ei. Goed in ons hoofd geprent hoe dit 
ei er uitzag. Met dit in het geheugen begonnen we vol goede 
moed aan de rit.                                                                                                                   
De eerste opdrachten gaven voor ons weinig aanleiding om er 
over te discussiëren. Lover, stellingmolen, slinger-a en 
warenhuis. Dat was allemaal te doen. Opdracht 10 “na brug, bij 
stap links brug over” beoordeelden we anders dan de uitzetter, 
maar toch hadden we de goede letter. Hoe dat kwam? Op het 
paaltje zagen wij de afdruk van een schoenzool en dat vonden 
we wat anders dan een stap. Ach, soms moet het geluk ook met 
de ………. zijn. (red: L brug over: brug is links oriënteringspunt) 
Eenzelfde redenering gold voor opdracht 11. Wij dachten dat van 
een oriënteringspunt in dezelfde opdracht ook een onderdeel van 
dat oriënteringspunt gebruikt mag worden. Of is dat alleen voor 
het DRR? Anders gedacht dan de uitzetter, maar toch de foute 
controle C niet opgeschreven. 
Opdrachten 18 en 22 vonden we sterk gevonden. Hier 
redeneerden we zoals de uitzetter het ook 
bedoeld had. Maar daartussenin ging het 
mis. Wij zagen mooi narcissen in bloei 
staan. Er stond wel MUG achter, maar 
Jaap kennende zou hij best al in november 
(met voorbedachten rade) de narcisbollen 
daar gepoot kunnen hebben en dan is het 
toch echt MUG…… 

Verslag Paasrit 22 maart 2019 
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Op het tweede gedeelte van de 
route waren we kennelijk minder 
scherp, zo bleek achteraf.  De 
eieren van opdracht 28 hadden we 
wel gezien, maar ze waren niet in 
overeenstemming met wat we aan 
de starttafel gezien hadden. Dus 
verder geen aandacht aan geschonken. Daarmee ook 1234L 
over het hoofd gezien.                                                                                                       
In het BRR staat dat oriënteringspunten vaste objecten of 
afbeeldingen van vaste objecten moeten zijn. APPEL, het ligt er 
maar aan waar je de klemtoon 
op legt. APPEL of APPEL.  
Is het laatste geen abstract 
begrip?  
 
 
                                                                                                                 
Bij opdracht 47 kregen we sterk de indruk dat de 
timmermansgeest van Joop Winkel ook tijdens de Paasrit 
rondwaarde. In opdracht 16 kregen we al een sergeant 
voorgeschoteld en bij opdracht 47 ging het over een duvel. Een 
duvel uit het trukendoosje van Joop? Of heeft hij geen 
voorraadkamer meer met allerlei timmermansgereedschappen?   
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De laatste fout werd door ons gemaakt bij de 
controle Y. De hersteller P stond niet in een 
cirkel, maar in een eivormig lijntje. Is dat dan 
een ei, bedoeld zoals we bij de starttafel 
konden zien? Ik betwijfel het.  
 
Red: Paasei bonus: Bij elk ei dat aanwezig is 
bij een routecontrole zet u nog een keer deze 
routecontrole op uw controlekaart. 
Ook hier dus en 2x de Y noteren! 
Het was dus geen herstelopdracht maar en 
ei. Daarna gelijk de gele vlag 
 

 
Overigens kregen we bij de start een zakje met echte eitjes. 
Ondanks dat was het een leuke rit. En natuurlijk afgesloten met 
een spetterend Rad van Avontuur.                                                                                             
Tenslotte: Complimenten aan Jaap en zijn team voor deze 
Paasrit. 
                                                                                Ad Hazenberg 
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              Uitslag Paasrit van 12 april 2019

Sportklasse strafpunten cc punten

1 Bertus van der Horst Martin den Dunnen 17 27 / 27

2 Joop Winkel Gerard van Leersum 108     23 / 23

3 Laura Rijneveld Matthijs Alderliesten 122 20 / 20

4 Adri Brundel Rob van Gijn 312 18 / ---

Toerklasse strafpunten cc punten

1 Joke Klijnjan Els van Rossen 181 27 / 27

2 Wendy du Prie Xandra du Prie 235     --- / ---

3 Ad Hazenberg Janneke Bakker 244 20 / 20

4 Hans Held Peter Franke 349     --- / ---

5 Arie van der Laan Peter van der Laarse 357     16 / 16

6 Sjirk Attema sr. Stephan Zuidam 362 15 / 15

7 Henk Schopping Clasien Schopping 387     --- / ---

8 Joop van de Gronden (solo) 424     --- / 

9 Martine de Bes Annick Kofflard 445     --- / ---

Uitzetter: Jaap Spaargaren                Controleur: Casper Bottemanne

info@skymasters.nl 

4. na stellingmolen en slinger-a L 
 
Een letter A aan een 
verjaardagslinger is geen slinger-a, 
maar het apenstaartje @ is dat 
wel. Deze was aanwezig in een 
mailadres. 

23.. na wassenaar L 
 
Het wapen van de gemeente 
Wassenaar is geen wassenaar. 
Op het wapen stonden ook een 
paar maansikkels met de 
punt omhoog. Een dergelijke 
maansikkel wordt ook wel 
wassenaar genoemd.. 

Wassenaar 
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De Achteruitkijkspiegel is een rubriek waarin ik terugblik naar 
zaken die enige aandacht verdienen. 
 
De Paasrit van 12 april (uitgezet door Jaap Spaargaren) 
 

De uitzetter had weer zijn best gedaan om ons op het verkeerde 
been te zetten. 
Bij diverse opdrachten werd je getest over woorden die meer dan 
een betekenis hebben. 
De volgend woorden kwam je tegen in de routebeschrijving: 

• Warenhuis, dat ook een broeikas bleek te zijn 

• Sergeant, dat ook een lijmklem kan zijn 

• Een moer, dat ding dat je op een bout kan doen maar ook 
een vrouwelijk konijn of een bijenkoningin kan zijn 

• Leger, dat ook een hazennest bleek te zijn 

• Appel, een groep soldaten op controle of een vrucht 

• Duvel is een duivel, satan of houten pen 

• Een, dat is een lidwoord maar ook een cijfer. 
Deze laatste was heel leuk verpakt in de volgende opdracht voor 
de Sportklasse. 
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De situatie: 

 
De opdracht: 
41. 1e weg R 
42. aanhoudend voor een weg L (MUG) 
 
De oplossing: 
Opdracht 41 uitvoeren door weg a in te rijden. 
Langs RC R 
Opdracht 42, 1e keer voor weg b links, 2e keer voor weg c links 
en weer langs RC R, 3e keer niet voor weg b (al gebruikt) maar 
langs RC T bij pijl weg d inrijden, weer langs RC T, daarna voor 
cijfer 1 de eerste de beste weg d inrijden, weer langs RC T en 
eindigen bij RC 1. (weg c en 1 had je al gebruikt) 
 
Grandioze foef!!! 
 
Gerard van Leersum 
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De Natuurrit is een lekker te rijden rit in de gemeenten Zuidplas, 
Capelle aan den IJssel en Rotterdam. De ideale route van de 
puzzelrit is ongeveer 36 km lang en leidt ook langs Moordrecht, 
de woonplaats van de uitzetters. Naast de genoemde 
reglementen is voor de sportklasse ook artikel 5 van het DRR 
(uitgave 2000, versie april 2017) van toepassing. We testen uw 
verkeersbordenkennis en u moet weten wat VADNA betekent. 
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Uit de oude doos:   Juli 1981 
AMC The Skymasters Organiseerde de  

“Bejaardenrit” 
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Red: Cock Crone en Piet van Leeuwen waren in 1981 
bestuursleden van AMC The Skymasters. 
  

Piet van Reeuwijk geeft de eerste 
equipe vrij baan om te starten 
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Sportklasse

Rit 1 2 3 4 5 Totaal

1 Bertus van der Horst 23 27 50

Martin den Dunnen 23 27 50

3 Laura Rijneveld 20 20 40

Matthijs Alderliesten 20 20 40

5 Jaap Spaargaren 27 U 27

Casper Bottemanne 27 C 27

7 Gerard van Leersum U 23 23

Joop Winkel C 23 23

9 Piet Dubbeldam 18 18

Adri Brundel 18 18

Toerklasse

Rit 1 2 3 4 5 Totaal

1 Joke Klijnjan 23 27 50

Els van Rossen 23 27 50

3 Ad Hazenberg 27 20 47

Janneke Bakker 27 20 47

5 Sjirk Attema sr. 18 15 33

Stephan Zuidam 18 15 33

7 Arie van der Laan 16 16 32

Peter van der Laarse 16 16 32

9 Arthur Hol 20 20

Constance Stuurman 20 20

 Standen Clubkampioenschap 2019 
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