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COLOFON  
Automobiel- en Motor Club “The Skymasters” 

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

Voorzitter:                            
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De Smidse 40            
2841 XW Moordrecht         
Tel.: 0182 374 106           
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Jaap Spaargaren 
Groningenstraat 116 
2408 GN Alphen aan den Rijn  
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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 
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Verschijnt in week 50 (9 tot 15 december) 
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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 Natuurrit 

 Verslag & uitslag Zomerrit 

 De Achteruitkijkspiegel 

 Uitnodiging Wijnrit 

 Standen Clubcompetitie 2019 



De Wegwijzer                                                                                        juli 2019 

 

5                                                                                            A.M.C. The Skymasters 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Voldoende parkeerruimte naast de Brasserie 

Let op 

 START 
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Als deze Wegwijzer nummer 2 uitkomt, zitten we inmiddels al in 
de maand juli en breekt voor velen de vakantieperiode weer aan. 
Eenieder trekt er weer op uit naar zijn/haar persoonlijke 
bestemming. Hopelijk kunnen we allemaal weer 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, met de Natuurrit op 17 
mei en de Zomerrit op 14 juni. 
Deze laatstgenoemde ritten waren ritten waarbij het s ’avonds 
lang licht was en men de oriënteringspunten goed kon 
waarnemen. De deelname aan de inmiddels 4 verreden 
competitie ritten is, gezien het voortbestaan van The Skymasters, 
nog redelijk te noemen. We hebben nog geen rit gehad onder de 
10 equipes en bij alle ritten toch telkens nieuwe gezichten gezien 
en dat is positief. 
In een kleine terugblik over de laatstgenoemde ritten begin ik met 
de Natuurrit die uitgezet was door Matthijs Alderliesten en Laura 
Rijneveld. Er schreven jammer genoeg maar 12 equipes in voor 
de Natuurrit, waarvan 5 equipes in de sportklasse en 7 equipes in 
de toerklasse. Gezien de rit ook meetelde voor het 
kampioenschap van de CARGAZ-competitie, verwachte het 
bestuur van The Skymasters op ongeveer 8 a 10 equipes van 
CARGAZ. 
 

Omdat er in de CARGAZ-competitie een voorinschrijving van 
kracht is, heeft het bestuur van The Skymasters dit ook gedaan. 
Dit is op een fiasco uitgelopen er schreef zich slechts één 
CARGAZ-equipe in voor de Natuurrit. De starttijd is i.v.m. de 
extra te verwachte deelname en de lengte van de rit aangepast 
van 20.00 naar 19.45 uur. 
Ondanks een oproep aan onze eigen leden en gastrijders om 
voorin te schrijven, reageerde daar niet iedereen op en diegenen 

Voorwoord Voorzitter: 
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die dat wel hadden gedaan kregen ook een starttijd vermeld 
waarop ze moesten starten. 
Ook daar was irritatie onder de deelnemers over omdat niet 
iedereen op tijd was, om op de vermelde starttijd te vertrekken. 
Sommige vroegen nog om de starttijd aan te passen, maar dat 
werd niet gedaan en daarom vertrokken ze later dan de vermelde 
starttijd op de controlekaart. 
Als voorzitter heb ik dat mij erg aangetrokken gezien de 
onenigheid hierover. Ik heb na afloop mijn verantwoording 
hierover genomen en mijn excuus aangeboden voor dit ongemak. 
Ik heb ook gelijk de beslissing genomen dat, wat er ook gebeurt 
met eventuele deelname aan ritten met meer deelnemers, om 
geen voorinschrijving meer te doen.  
 

Dan de Natuurrit zelf was een uitstekende rit, een lekkere rij-rit 
met leuke opdrachten erin verwerkt. Na afloop was er een 
discussiepunt, dat ging over punt 12: na indiaan en Eskimo L 
(VADNA) In punt 12 bleek dat men Eskimo met een hoofdletter 
schrijft Eskimo en daarover waren de meningen verdeeld.  
Enkele vragenbriefjes over dit punt werden deze op grond van 
het groene boekje en het “Van Dale Pocketwoordenboek 
Nederlands” vijfde editie (2013) niet 
gehonoreerd. Bij twijfel geldt het Van 
Dale Pocketwoordenboek en daar staat in 
dat je Eskimo inderdaad met een 
hoofdletter schrijft. Over het Van Dale 
Pocketwoordenboek zijn al eerdere 
mededelingen gedaan in De Wegwijzer 
en het staat ook in het 
uitzetten/controleren van een rit bij AMC 
“The Skymasters” (zie een gedeelte 
daarvan onder het woordenboek). 
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Uitzetten/controleren van een rit bij AMC “The Skymasters” 

  Voor het gemak hebben we enkele punten op een rijtje gezet. 
  
• Een competitierit bij AMCS mag ongeveer 30 km zijn, maar 

mag niet meer dan 90 minuten duren. Bij een rit met rad van 

avontuur (Paasrit en Boutrit) mag de rit niet langer duren dan 

75 minuten. 

• 15 à 20 vallen in een rit is ruim voldoende met een ideale 

rijtijd van 90 minuten.  

• De controleur controleert de rit en toetst deze aan onze 

reglementen (BRR en/of DRR), het URR 

(uitzettersreglement), het Woonplaatsenregister, ons 

Bijzonder Reglement  

Zaken die in strijd zijn met bovengenoemde reglementen 

moeten zonder discussie worden aangepast.  

• De uitzetter dient wat betreft het aantal vallen waarbij de 

betekenis van een woord opgezocht moet worden op de 

mobiel (woordenboek en encyclopedie) tot een minimum te 

beperken. 

• Bij discussiepunten na afloop geldt het  “Van Dale 
Pocketwoordenboek Nederlands” vijfde editie (2013) als 

leidend. 

Gezien de 12 equipes was het rekenwerk op tijd klaar en kon de 
uitslag om 22.40 uur bekend worden gemaakt. De 
eersteprijswinnaars in zowel de sportklasse als toerklasse kregen 
natuurproducten uitgereikt in de vorm van een klein rond kaasje 
en biologische eieren. De tweede prijswinnaars in de toerklasse 
kregen een opgemaakt pakketje met diversen soorten nootjes en 
een grote reep chocolade erin als natuurproduct.  
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Ik wil Matthijs Alderliesten en 
Laura Rijneveld bedanken voor het uitzetten van de Natuurrit en 
Sjirk Attema sr. voor het controleren van de rit. 
U leest mijn verslag van de Natuurrit verderop in De Wegwijzer. 
 
Dan werd op vrijdag 14 juni de Zomerrit verreden. Deze datum 
hebben we gekozen om eens te kijken of dat meer deelnemers 
gaat opleveren omdat het ‘s avonds langer licht is.  
Deze vlieger ging niet helemaal op, maar het leverde wel weer 
nieuwe equipes op in de toerklasse. 
Er schreven 13 equipes in voor de Zomerrit, vier equipes in de 
sportklasse en 9 equipes in de toerklasse. De rit was uitgezet 
door Martin den Dunnen en gecontroleerd door Bertus van der 
Horst. De deelnemers kregen reglementaire opdrachten en 
andere leuke vallen voorgeschoteld. Het lukte niemand om de 
Zomerrit foutloos te rijden. 
Na afloop van de rit waren er nog twee neutralisaties, de eerste 
neutralisatie was punt 31: Na tweede “WEGSLEEPREGELING”, 
voor “WEGSLEEPREGELING” links 
Hier was nog een bordje verboden toegang aanwezig onder de 
tekst WEGSLEEPREGELING en daar was discussie enkele 
deelnemers vonden dat het bordje in de weg stond en je daar dus 
niet in mocht rijden. 
 

Biologische eieren en rond kaasje         Nootjes met een reep chocolade 
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Ik heb 3 dagen na de rit een foto genomen van het bord en 
inderdaad staat het bordje verboden toegang wel iets schuin 
waardoor je kan beredeneren dat het in de weg staat en je daar 
gedwongen naar links ging, vandaar de neutralisatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede neutralisatie was punt 39: Na “P2”, “P3”, “30”, “30” en 
viaduct, voor “P” en brug links 
Er schijnt op borden P2 en P3 meer tekst te hebben gestaan, ook 
daar heb ik 3 dagen na de rit een foto van genomen en inderdaad 
staan op allebei de borden nog een cijfer. Zowel de uitzetter als 
de controleur hebben dat niet gezien (een alerte deelnemer in de 
sportklasse zag dat wel) en daarom is deze opdracht ook 
neutraal gemaakt. 

De cijfers 8 en 9 linksonder op de borden P2 en P3             



De Wegwijzer                                                                                        juli 2019 

 

11                                                                                            A.M.C. The Skymasters 
 
 

De prijswinnaars in de 
sportklasse en de toerklasse 
werden met diversen 
samengestelde eetbare 
producten beloond die in 
een doorzichtige zak zaten. 
 
Ik wil Martin den Dunnen 
bedanken voor het uitzetten 
van de Zomerrit en Bertus 

van der Horst wil ik ook bedanken voor het controleren van de rit. 
U leest een verslag van de Zomerrit verderop in De Wegwijzer 
van Gerard van Leersum. 
 
Tot slot wens ik iedereen een mooie vakantie toe. 
Ik zie u graag weer terug op vrijdag 27 september bij de Wijnrit. 
Dit is de laatste rit van het jaar 2019 bij The Skymasters. Deze 
Wijnrit zet ikzelf uit. 
 
Joop Winkel 
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Op vrijdag 17 mei werd de Natuurrit verreden. Als voorzitter van The 
Skymasters vraag ik altijd, voordat ik de uitslag van een rit bekend 
maak, of er iemand een verslag wil schrijven over de verreden rit. 
Gezien wij als eerste waren geëindigd in de sportklasse (equipe Joop 
Winkel en Gerard van Leersum), heb ik het op me genomen om een 
verslag te schrijven over de Natuurrit. 
Vooraf nog met een nieuw equipe uit Moordrecht kennis gemaakt en 
inlichtingen over het reglement en over het voorbeeldbord gegeven. 
Voor de zekerheid heb ik ze ook nog een woonplaatsenregister 
overhandigd. De jongelui (5 personen) begrepen waar het over ging (ze 
hadden al wat ervaring opgedaan met de Joop Winkel Autopuzzelrit in 
Moordrecht) en gingen daarna vol goede moed met z’n vijven in één 
auto van start in de toerklasse. 
Wij hadden als starttijd 20.00 uur en na even gauw een blik op de 
routebeschrijving gedaan te hebben wat er bovenaan staat, begaven 
we ons naar de blauwe startvlag naast Brasserie Geen Idee. 
 
Opdracht 1: na aktentas L  

Op de Hitlandselaan zagen we eerst een afbeelding van 
een rugzak met spullen erin en gezien Gerard het 
groene boekje bij zich had kwam hij al gauw tot de 
ontdekking dat aktentas 
verkeerd geschreven was, het 
moet zonder n zijn, namelijk 
aktetas. Hierdoor konden we 
het tweede bord met een 
afbeelding van een aktetas ook 

negeren en gelijk door naar de opvanger. 
 
Opdracht 5: na kombord en lantaarnpaal 2e gelegenheid R  
(SO, tijdens deze opdracht dient u verkeersbord C2      te negeren) 
Dit speelde zich af op de Blaardorpseweg. Voor de sportklasse was 
artikel 5 van het DRR-reglement van toepassing en gezien een weg 
ook een gelegenheid is konden we constateren dat de eerste 
gelegenheid zichtbaar doodlopend was. Omdat men het verkeersbord 

Verslag Natuurrit 17 mei 2019 
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C2 moest negeren reden wij door en onder het verkeersbord C2 stond 
de goede opvanger. 
 

Opdracht 11: 
na “ESSEBAAN” en “ESSEBAAN” viersprong R (VADNA) 
Met deze opdracht waren we aangekomen op een bedrijventerrein in 
Capelle a/d IJssel. We hadden hier in de gaten dat na allebei de 
oriëntatiepunten “ESSEBAAN” dit geen viersprong was en reden 
rechtdoor naar de opvanger. 
Op de opvangcontrole stond HK 1L (12) (VADNA) en gezien de 
afkorting VADNA niet in het reglement voorkomt bij artikel 3 
(herstelcodes op RC’s) reden wij (na gekeerd te hebben) toch even 
rechtdoor en werden niet opgevangen, dus toch maar aannemen.  
 

Even een tip aan uitzetter(s) van een rit: in het Bijzonder Reglement 
van The Skymasters 2019 staat bij punt 5 dat hulpaanduidingen zoals 
(SO), (MUG) en (VADNA) tussen haakjes achter een routeopdracht 
geplaatst kunnen worden. Dus mag je het niet op een RC plaatsen, als 
je het toch wilt gebruiken zet het dan bovenaan in de routebeschrijving 
dat VADNA als afkorting op een RC mag staan.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situatie Essebaan, 
wat geen viersprong is              
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Opdracht 12: na indiaan en eskimo L (VADNA) 
Op dit punt mocht men over parkeervakken rijden. Als eerste zag men 
een afbeelding een indiaan en dat namen we ook aan. Even erna stond 
een afbeelding van een Rus geen eskimo zijnde en reden we door na 
de volgende afbeelding waar wel een eskimo op stond. We vonden dit 
goed omdat in het groene boekje van Gerard het ook met een kleine 
letter stond en haalden we via een ommetje over het parkeerterrein de 
foute RC, deze was fout omdat je eskimo met een hoofdletter schrijft 
(Eskimo), later bleek dat dit een oudere versie is), omdat in de het 
groene boekje van de controleur (nieuwe versie) het wel met een 
hoofdletter stond. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 20: 
na nieuw btw-percentage voor groente en fruit per 1 januari 2019 R 
Inmiddels aangekomen in de Otto van Tussenbroekstraat op een 
bedrijventerrein in Nesselande zagen we hier bordjes van 6% en 9% 
staan en deze bordjes negeerden we omdat btw geen toegestane 
afkorting is volgens artikel 7 en reden door naar de opvanger. 
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Opdracht 24: na “RTL 4” L 
Op geplaatste logo’s van RTL 4 die men zag, kwam de gevraagde tekst 
niet overeen met de tekst die tussen aanhalingstekens stond, een 
haakje ontbrak nog in de tekst. Hier had moeten staan: ”RTL 4)” en in 
het logo ernaast zag men dat de vier geen compleet cijfer was. Reden 
genoeg om door te rijden naar de opvanger. 
 

                               
                                    
 
 
                                                              
Opdracht 30: na logo van RTL 4 L 
Via een ommetje kwam men weer op de Otto van Tussenbroekstraat 
en zag men weer logo’s van RTL 4 en deze keer was RTL 4 geen 
toegestane afkorting volgens artikel 7 en reden we weer door naar de 
opvanger. 
 

Opdracht 37: na huismoeder R 
Dit was op een ander gedeelte van een bedrijventerrein even verderop 
en hier zag men op de afbeelding een moeder of huismoeder, dit was 
moeilijk te zien. 
Maar als men goed keek zag men op het keukenkasje een vlinder 
zitten en laat deze vlinder de naam huismoeder hebben. We voerden 
de opdracht uit en omzeilden zo de foute RC.  

 
       
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

logo              
geen                   
complete 4                       
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Opdracht 40: na namen van uitzetters van deze rit R 
Op de Benno Premselastraat aan het einde van het bedrijventerrein op 
de scheiding Rotterdam en Nieuwerkerk a/d IJssel, hadden de 
uitzetters onze namen op een bord weergegeven (Joop Winkel en 
Gerard van Leersum). Gezien wij wel uitzetters zijn maar niet van deze 
rit, negeerden we dat en zagen verderop bij een RC wel de goede 
namen van de uitzetters van de Natuurrit (Laura Rijneveld en Matthijs 
Alderliesten). 
Nadat ik was uitgestapt zag ik dat er een aparte tekst aanwezig was op 
het bord in de tekst ALDERLIESTEN, namelijk de letters AL uit de 
achternaam van de uitzetter stonden apart en ze waren dan tevens een 
aparte herstelcode bij een RC. Dat betekent eerst asfaltweg links 
uitvoeren en we haalden op de Onderweg een goede RC op. 

 
Opdracht 47: na naam van hoofdstad van Zwitserland L 
Om deze opdracht uit te voeren waren we inmiddels op het 
bedrijventerrein de Hooge Veenen in Nieuwerkerk a/d IJssel 

aangekomen en zagen wij op het eerst 
geplaatste bord Basel staan, na overleg en 
opzoeken bleek Basel niet de hoofdstad te 
zijn maar Bern.  

 
Verderop stond inderdaad Bern als kombord en toen hadden wij een 
meningsverschil over het kombord. Ik was van mening dat wij 
Zwitserland inreden en nadat we de kop van de routebeschrijving nog 
eens lazen, zagen we dat de rit wordt verreden in de gemeenten 
Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. 
Toen viel het kwartje en gingen wij gedwongen naar links en haalden 

we een goede RC op. Maar niet 
wetende dat Bern in een 
buurtschap bij Zaltbommel ligt. 
 

 
In de rubriek “De achteruitkijkspiegel” komt Gerard daar nog 
uitgebreid op terug. 
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Opdracht 50: na griep L 
Nadat we de voorrangsweg voorzichtig waren overgestoken, reden we 
richting de Tweede Tochtweg. En daar stonden op een afbeelding twee 
personen die volgens ons een flinke verkoudheid hadden opgelopen of 
griep hadden (maar dat ziektebeeld is moeilijk uit te beelden) en reden 
wij door naar de Derde Tochtweg.  

 
 
Daar stond een afbeelding van een mestvork en in 
ons woordenboek konden wij niets vinden over een 
griep dat het een mestvork is en reden we rechtdoor 
na de foute RC. 
Stom van mij, want ik heb ook een 
puzzelwoordenboek in de auto en daar vergeet ik in 
te kijken en achteraf staat het daar wel in. Och ja de 
uitzetters kennende kunnen we hier wel om lachen. 

 

Opdracht 52: na verkeerbord aanduidende Vooraanduiding gevaarlijk 
kruispunt viersprong R (VADNA) 

Het verkeersbord J8 stond voor de kruising 
Middelweg en Zuidelijke Dwarsweg richting 
Waddinxveen. Omdat de omschrijving van het 
verkeerbord J8 niet goed was gingen we even 
rechtdoor richting Waddinxveen en werden al gauw 
opgevangen door de goede keercontrole. Het is wel 
een vooraanduiding, maar het verkeersbord zelf 
heeft een andere benaming  

 

Na 50 m              
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Opdracht 59: voor Belgische meidengroep R 

Dit punt vonden wij op het bedrijventerrein Het Ambacht in Moordrecht. 
Hier zag men op de afbeelding een samenstelling van K3 (oude 
bezetting). Nadat ik de foto goed had bekeken had ik een ingeving dat 
Josje een Nederlandse was en toen vonden wij dat het geen Belgische 
meidengroep is en reden rechtdoor naar de opvangcontrole. 
 

 
In het midden de Nederlandse Josje Huisman van K3 

 
Via een ommetje over het bedrijventerrein kwam men weer bij K3 en 
naast de foto stond een straatnaambord K3 dat keurig onderstreept 
was. Nu is het zo dat het voor de sportklasse een foef was. Een 
straatnaam moet minimaal uit 2 letters bestaan volgens het DRR-
reglement artikel 5.h en is K3 geen goede straatnaam, even rechtdoor 
naar de goede opvangcontrole. 
Even voor de toerklasse, in het BRR-reglement wordt daar niet 
over gesproken en konden zij de opdracht wel uitvoeren. 

 
Opdracht 66: na kledingcontainer van het Leger des Heils en 
glasbak R 
De containers vonden wij langs de weg in Land voor Water. Even goed 
gekeken of de uitzetters deze containers niet aan een touwtje stiekem 
hadden vastgezet. 
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Na de overtuiging dat dit niet het geval was beschouwden we dit als 
een los oriënteringspunt en reden door naar de opvangcontrole. 

 
Opdracht 73: na brug en statiefoto L 
We reden op de Parallelweg Zuid richting Nieuwerkerk a/d IJssel en bij 
de Verbindingsweg zagen we een foto van Willem-Alexander en 
Maxima. De foto eens goed bekeken en daarop zag ik nog een 
Nederlandse vlag met een oranje wimpel, dat betekent dat het een 
onbemande stempelcontrole is geworden (zie artikel 3 BRR-reglement) 
en dat men moet stempelen. Dit deden wij dan ook (jammer dat de 
stempelcontrole al gedeeltelijk zichtbaar was). Hiermee kon je voordeel 
hebben als je door had dat je moest stempelen. 
Nadat we constateerden dat statiefoto verkeerd geschreven stond (het 
moet zijn staatsiefoto) en ook nog dat het geen staatsiefoto was omdat 
er meerdere onbekende personen op staan, reden we even rechtdoor 
naar de goede keercontrole. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 77: einde weg R 
Dit was op Kortenoord tegenover kraanbedrijf Heikoop. Hier hadden de 
uitzetters een fout gemaakt door een DLW bordje te vroeg neer te 
zetten (later bleek dat de controleur dat te vroeg had neergezet), 
gezien ik vanuit Moordrecht via de dijk naar de startlocatie rij zag ik het 
bordje al staan op de heenweg.  
Zodoende was de einde weg situatie voor ons geen probleem en 
haalden we op de ’s-Gravenweg de goede keercontrole. 

Dit had wel een staatsiefoto geweest 

              Oranje wimpel = ook een vlag             
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Opdracht 79: na 4 plaatsnamen R 
Op de dijk nabij de steenovens stond de volgende tekst: ERICA 
KREEG EEN ZERE SPIER IN DE LIES IN HET FORT OP DE HEIDE. 
Hier werd het woonplaatsenregister er even bijgehaald en keken we of 
er 4 plaatsnamen in stonden die overeenkwamen met het boekje. Wij 
vonden ERICA, SPIER, LIES en HEIDE en voerden de opdracht uit. Bij 
nader inzien was EEN ook nog een plaatsnaam dus waren er wel 5 
plaatsnamen. 

 
Nadat we de gele vlag gepasseerd waren, stapte Gerard van Leersum 
gauw uit om de controlekaart in te leveren. Dit was omdat we goed op 
tijd gereden hadden en het wel eens van belang kon zijn voor de 
tijdstrafpunten. En achteraf was het inderdaad belangrijk gezien wij 1 
foute controle en een gemiste controle hadden en Bertus van der Horst 
met Martin den Dunnen ook. De 6 tijdstrafpunten van ons waren 
doorslaggevend tegen de 9 tijdstrafpunten van Bertus en Martin. 
Wij vonden het een geslaagde rit, het reed lekker vlot en er zaten leuke 
opdrachten in verwerkt. Er kwamen ook leuke reacties van de 
deelnemers uit de zaal over de rit. 
Bij deze Laura en Matthijs een groot compliment voor het uitzetten van 
de Natuurrit. 
 
Joop Winkel  
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Sportklasse strafpunten cc punten

1 Joop Winkel Gerard van Leersum 66 27 / 27

2 Bertus van der Horst Martin den Dunnen 69     23 / 23

3 Jaap Spaargaren Casper Bottemanne 180 20 / 20

4 Piet Dubbeldam Hans Keuning 193 18 / ---

5 Frits Veringmeier Peter de Bakker 276     --- / ---

Toerklasse strafpunten cc punten

1 Ad Hazenberg Janneke Bakker 129 27 / 27

2 Joke Klijnjan Els van Rossen 165     23 / 23

3 Joop van de Gronden (solo) 293     --- / 

4 Stephan Zuidam Janka Attema 317 18 / ---

5 Matthijs Ringeling Roel Hoogeveen 331     --- / ---

6 Wendy du Prie Xandra du Prie 337     --- / ---

7 Wilmy Alderliesten Ineke Bos 402     --- / ---

            Uitslag Natuurrit  17 mei 2019                               

Uitzetters: Matthijs Alderliesten en Laura Rijneveld            Controleur : Sjirk Attema sr.
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De uitzetter had ons beloofd het eenvoudig te houden, maar het 
bleek toch iets lastiger te zijn. We gingen als laatste van start 
nadat we iedereen de nodige documenten gegeven hadden en 
de starttijd op de controlekaart was ingevuld. 
 

Opdracht 6 Na peil, rond verkeersbord, weg en 6 wegwijzers, voor 
fiets/bromfietspad rechts. Hier gingen we de mist in omdat we niet 
de tijd namen om te kijken of alle 6 de wegwijzers wel naar een 
plaatsnaam verwezen. Wat bleek DEN HAAG staat niet in het 
woonplaatsenregister. De foute letter C hadden we dus niet 
moeten hebben. 
 

Opdracht 8 Na 3e ”Tochtweg”, voor brug, rechts brug over. Hier 
hadden de meeste equipes wel door dat de opdracht niet 
uitgevoerd kon worden. Dus ga je op zoek naar de opvanger. Op 
de Rijksweg gingen we achter onze voorgangers aan, maar die 
reden de opvanger E voorbij.  
 

Opdracht 14 
lijkt simpel.           
We wisten dat 
varkensruggen 
betonblokken 
zijn. Deze lagen 
in het gras en de 
uitzetter had ons 
laten weten dat 
alle 
oriëntatiepunten 
geacht worden 
vast te zijn. Wij 

dachten dat dit de val was. Maar laten we nou helemaal niet 
doorhebben dat een muurtje geen brugleuning is. Stom!! 

Verslag Zomerrit 14 juni 2019 
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Opdracht 19.  
Bij twee straatnaamborden links. 
Lastig te beoordelen als je niet ter plaatse stil 
staat. Het bovenste bord hangt schuin en is 
dan niet achterwaarts. Je kan de opdracht 
gewoon uitvoeren. Foutje!!! 
 
Opdracht 25. Hier moest je zoveel mogelijk 
keren op het zelfde bord twee plaatsnamen 
vinden. We vonden alle plaatsnamen, maar we hadden niet door 
dat EE 4x en HEE 2x op het bord voor kwamen. We hadden maar 
5x de RC N opgeschreven en dat hadden er dus 7 moeten zijn.  
 
Opdracht 30. Voor plaatsnaambord en Leerdammer in Zuid-
Holland, asfaltweg links. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Wij waren van mening dat je niet kon vaststellen dat het stuk kaas 
een Leerdammer was, dus reden we rechtdoor naar de RC. De 
uitzetter was een andere mening toegedaan en vond de kaas uit 
zijn woonplaats wel goed. (smaken verschillen). Door het 
plaatsnaambord was de kaas te zien in Leerdam en dat ligt 
tegenwoordig in de provincie Utrecht. Daarom was de opdracht 
niet uitvoerbaar en moest je rechtdoor naar de RC. 
Ondanks onze foute redenatie hier geen strafpunten opgelopen. 
(Geluk is soms met de dommen) 
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Opdracht 43.  
Na brug en vier verkeersborden, weg rechts. 
We zagen drie borden en realiseerden ons niet dat 
je de afbeelding van het verkeersbord 
maximumsnelheid 30 km. ook nog kon gebruiken. 
(twee borden in één). Helaas niet goed gedaan. 
 

Martin en Bertus bedankt voor de leuke en 
gevarieerde rit!                       

                                                                    Gerard van Leersum. 
 

Opdracht 37. Ik had de lange tekst boven de weg al gauw in de 
smiezen. Het begin van de tekst hing boven de linker weghelft 
waarop we besloten maar rechtdoor te rijden. We hebben de 
tekst ook niet meer gecontroleerd. In de tekst ook het foute 
woord D00RRIJH00GTE (4 nullen in plaats van letters). Dit 
bracht ons wel bij de goede RC S. 
 

Sportklasse strafpunten cc punten

1 Casper Bottemanne Jaap Spaargaren 146 27 / 27

2 Laura Rijneveld Matthijs Alderliesten 150     23 / 23

3 Piet Dubbeldam Hans Keuning 160 20 / ---

4 Joop Winkel Gerard van Leersum 185 18 / 18

Toerklasse strafpunten cc punten

1 Henk Schopping Clasien Schopping 178     --- / ---

2 Sjirk Attema sr. Stephan Zuidam 180     23 / 23

3 Joke Klijnjan Els van Rossen 191 20 / 20

4 Ad Hazenberg Janneke Bakker 201 18 / 18

5 Judith van Wijk Mariska Vermeulen 311     --- / ---

6 Jantine Veenstra Raphaelle Engelsberg 345     --- / ---

7 Matthijs Ringeling Carl Schiebroek 366     --- / ---

8 Martine de Bes Cora Bos 370     --- / ---

9 Wesley van Schaik Ivo van den Berg 406     --- / ---

                         Uitslag Zomerrit  14 juni 2019                                 
          Uitzetter: Martin den Dunnen       Controleur : Bertus van der Horst
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Let op!   
De Wijnrit is onze laatste clubrit van het jaar. Na afloop  
daarom is er na afloop een gezellige  
verloting met het Rad van Avontuur. 
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De Achteruitkijkspiegel is een rubriek waarin ik terugblik 
naar zaken die enige aandacht verdienen. 
 

De Natuurrit van 17 mei (uitgezet door Matthijs Alderliesten 
en Laura Rijneveld). 
 
De uitzetters hadden er een leuke rit van gemaakt met veel 
variatie. 
Diverse opdrachten waarbij je alert moest zijn op schrijffouten en 
enige kennis van het BRR was ook gewenst. 
Bij sommige opdrachten moest je meerdere zaken te gelijk in de 
gaten houden.  

• Zwitserland 

• Plaatsnamen 

• Aanwijzing bovenaan de Routebeschrijving. 
 
Deze dingen waren heel leuk verpakt in de volgende opdracht. 
 
47. na naam van hoofdstad van Zwitserland L 
48. einde weg L 
 
Ten eerste moest je weten dat Zwitserland geen hoofdstad, maar 
een bondsstad (Bern) heeft.  
Ten tweede moest je weten dat Bern ook een buurtschap in 
Nederland is. (Red: en staat daarom dus ook in het plaatsnaam 
register, wat een must is) 
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Ten derde dat de rit verreden werd in de gemeenten Zuidplas, 
Capelle aan den IJssel en Rotterdam. 
De situatie: 
 

 
 
 
 
 
 

De Zomerrit van 14 juni (uitgezet door Martin den Dunnen). 
 
Bij sommige opdrachten is de plaats van een oriënteringspunt 
belangrijk. Vergelijk de volgende opdrachten: 

• voor kerk L  
de laatste mogelijkheid om voor de kerk links te gaan is door weg 
a in te rijden en dan naar RC 4 

De oplossing: 
Negeer de tekst BASEL 
Ga voor het kombord Bern 
links om in de gemeente 
Zuidplas te blijven. Als 
beloning RC H en afsluiter 7. 
1x of 2x langs RC O is dus 
niet correct. 
 
Grandioze foef!!! 
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• voor brug L 
Let op, hier is artikel 8f van het BRR van toepassing: 
 
f. Om een brug als oriënteringspunt te kunnen gebruiken, dient deze 
deel uit te maken van de weg waarop men rijdt of van een weg die 
uitmondt op de bereden route.  

 
De weg met de brug mondt in dit 
geval niet uit op de bereden route. 
De opdracht kan hier dus niet 
worden uitgevoerd. Rechtdoor naar 
RC M. 
 
In de Zomerrit was de opdracht 
voor de Sportklasse: 
 
 
 

20.Voor brug, ”Christa Ehrlichhof” links 
Een prachtige val, gebaseerd op de kennis van het BRR. 
 
Gerard van Leersum 
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 Sportklasse

Rit 1 2 3 4 5 Totaal

1 Jaap Spaargaren 27 U 20 27 74

Casper Bottemanne 27 C 20 27 74

3 Bertus van der Horst 23 27 23 C 73

Martin den Dunnen 23 27 23 U 73

5 Gerard van Leersum U 23 27 18 68

Joop Winkel C 23 27 18 68

7 Laura Rijneveld 20 20 U 23 63

Matthijs Alderliesten 20 20 U 23 63

9 Piet Dubbeldam 18 18 20 56

10 Adri Brundel 18 18

Toerklasse

Rit 1 2 3 4 5 Totaal

1 Joke Klijnjan 23 27 23 20 93

Els van Rossen 23 27 23 20 93

3 Ad Hazenberg 27 20 27 18 92

Janneke Bakker 27 20 27 18 92

5 Stephan Zuidam 18 15 18 23 74

6 Sjirk Attema sr. 18 15 C 23 56

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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