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Rittenkalender 
A.M.C. The Skymasters 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 ????? Rittenkalender 2020 

 Voorwoord Voorzitter  

 Verslag & uitslag Wijnrit 

 Gezelligheidsavond leden 

 De Achteruitkijkspiegel 

 Eindstanden Clubcompetitie 2019 

 OPROEP ALV !! 

 ZwartePietenrit MAC Rijnland 

 Verslag & Uitslag Teamrit Puzzelen 

Index: 
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Voldoende parkeerruimte naast de Brasserie 

Let op 

 START 
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Met de uitgave van deze Wegwijzer nummer 3 zitten we alweer in 
de feestmaand december. Omdat er op de ALV in februari 2019  
door de leden is beslist dat er dit jaar geen Boutrit is, zijn we op 
vrijdag 27 september met de Wijnrit (de 5e competitierit) 
geëindigd met ons rittenprogramma. 
Na de zomerstop was de Wijnrit onze eerste activiteit. Op 11 
oktober was de gezelligheids activiteit Jeu de Boules. Daarvoor 
hebben wij als bestuur ons nog verdienstelijk gemaakt door een 
rit uit te zetten voor de Lions club Zevenhuizen. 
Dan nu een terugblik op de gehouden ritten na de zomerstop. Op 
zaterdag 14 september werd voor de 10e keer de Lions Zuidplas 
Rally uitgezet voor de Lionsclub Zevenhuizen door Gerard van 
Leersum met hulp van Joop Winkel. Deze unieke rally voor 
klassieke, sportieve auto’s, cabrio’s en youngtimers startte bij 'La 
Baraque' in Zevenhuizen. Het was mooi weer en 74 auto’s 
gingen onder de startpoort van start. 
De route voerde de deelnemers langs de mooiste wegen en 
plaatsen in de wijde omtrek richting de Bollestreek waar de lunch 
was bij de Golfbaan Tespelduyn in Noordwijkerhout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 
 

De start bij La Baraque              
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Na de lunchpauze 
reed men weer zover 
mogelijk via 
binnenwegen, zodat 
men opnieuw kon 
genieten van het 
mooie natuurschoon 
op weg naar de 
finishlocatie 'La 
Baraque' in 

Zevenhuizen.  
 
Voor men finishte moest men eerst nog een behendigheidsproef 
doen op het industrieterrein Nijverheidscentrum in Zevenhuizen. 
De proef behelst een korte slalom om drie pionnen, 
achteruitrijden en een bocht rechtsom waarbij elke seconde telt. 
Bij de finish moet de auto precies stoppen met de finishlijn tussen 
voor en achterbanden. Bij deze proef werden de deelnemers op 
hun stuurkunst getest. Van de proef werd een apart klassement 
opgemaakt. Er werd fanatiek gestreden om de snelste te zijn. 
 

   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finish bij golfclub Noordwijkerhout            
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Na de behendigheidsproef werd men onthaald op champagne en 
werd er van elk binnenkomende equipe een foto genomen.  
Door het mooie weer met een temperatuur rond de 23 graden 
was het goed vertoeven buiten op het parkeerterrein van 'La 
Baraque'. 
In afwachting van de prijsuitreiking was er, onder het genot van 
een drankje, een band die de deelnemers vermaakte met leuke 
muziek en een barbecue waarbij men de lekker klaargemaakte 
gerechten van de tafel kon pakken (dit was een goede formule). 
Alles smaakte nog heerlijk ook.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

Barbecue 
gebeuren en 
luisteren naar de 
prijsuitreiking met 
op de voorgrond 
Gerard van 
Leersum 
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Dit jaar aldus Cees van Mullem, voorzitter van de rally commissie 
binnen Lions Club Zevenhuizen, reizen we qua goede doelen 
over grenzen heen en steunen we drie goede doelen in Afrika: 
Kinderfonds MAMAS (ondersteunen 2.000 moeders die weer 
50.000 kinderen verzorgen), KidsCare Kenia (hulp aan 
weeskinderen) en Project 100WEEKS (door directe hulp aan de 
allerarmste vrouwen in Afrika raken deze binnen 100 dagen uit 
extreme armoede). Er is weer een mooi bedrag bijeengebracht 
door alle sponsoren en deelnemers. 
Dankzij de samenwerking met The Skymasters kan de Lions club 
Zevenhuizen weer terugzien op een geslaagde 10e editie van de 
Lions Zuidplas Rally 2019. 
 
Op vrijdagavond 27 september werd het rittenprogramma na de 
zomerstop voortgezet met de Wijnrit. Als uitzetter van de Wijnrit 
had ik op 15 equipes gerekend maar er schreven zich maar 9 
equipes in.  
Dit was voor mij een grote teleurstelling, enkele vaste rijders 
waren er niet en ook enkele nieuwe equipes toerrijders, die er 
met de zomerrit wel waren, lieten het afweten. Gaan de 
avondritten die bij donker worden verreden ons parten spelen? 
Nu werkte het weer die avond ook niet mee, het was regenachtig. 
Een rit bij daglicht rijden geeft toch meer voldoening omdat de 
oriënteringspunten beter te zien zijn. In de Wijnrit waren veel 
zelfgeplaatste bordjes geplaatst, dat is mijn manier van uitzetten. 
Dit gaf als reactie dat men veel de auto uit moest om het 
oriënteringspunt te beoordelen. In de rit zaten genoeg foefen en 
het lukte dan ook niemand om de rit foutloos te rijden.  
Na afloop waren er enkele discussiepunten wat tot één 
neutralisatie leidde: routeopdracht 41 na 5 plaatsnamen L (MUG). 
Hier had ik de volgende tekst geplaatst: 
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”BIJ DE ALBERT HEIJN WINKEL IN COCKSDORP VERKOPEN 
ZE BLAUWE DRUIVEN EN WITTE DUIVEN DIE ZIJN GEPLUKT 
IN ZENNENWIJNEN GELEGEN AAN DE WAAL IN DE BETUWE 
PROVINCIE GELDERLAND (NEDERLAND)”. De onderstreepte 
plaatsnamen zijn de goede plaatsnamen die voorkomen in het 
woonplaatsenregister en dus had u maar 4 plaatsnamen. 
Rechtdoor de RC K 
COCKSDORP had DE COCKSDORP moeten zijn en 
ZENNENWIJNEN had ZENNEWIJNEN. 
Achteraf heb ik niet goed gekeken in het woonplaatsenregister, 
DE WAAL is ook een plaatsnaam. Dus had men hier toch 5 
plaatsnamen vandaar de neutralisatie. Ondanks dat de 9 equipes 
veel moesten uitstappen heeft men genoten van de Wijnrit. 
Voordat de uitslag bekend werd gemaakt hebben we nog drie 
rondes Rad van Avontuur gedraaid waarbij men weer leuke 
prijzen kon winnen, o.a. kiprollades, varkensrollades, 
appeltaartjes, bonbons, flessen wijn, toffees, stroopwafels en 
Engelse drop. Janneke Bakker en Els van Rossen verkochten de 
plankjes en gezien het aantal deelnemers aan de rit werden er 
ook plankjes verkocht aan andere personen die aanwezig waren 
in Brasserie Geen Idee. 
Na het Rad van Avontuur werd de uitslag van de Wijnrit bekend 
gemaakt. Omdat het de laatste rit was in 2019, ging het er om 
spannen wie er kampioen zou worden in de sport- en de 
toerklasse. Zo konden Jaap Spaargaren en Casper Bottemanne 
als zij eerste zouden worden kampioen worden in de sportklasse. 
Jaap en Casper werden op tijdstrafpunten verslagen door Bertus 
van der Horst en Martin den Dunnen die hierdoor eerste werden 
in de sportklasse.  In de competitiestand eindigden Bertus en 
Martin met Jaap en Casper gelijk met 81 punten. Het 
competitiereglement geeft dan uitsluitsel en bij gelijk eindigen 
wordt er gekeken naar:  
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Hier werd het kampioenschap in de sportklasse beslist door het 
aantal behaalde tweede plaatsen (zie uitslag competitiestand) 
zijn Bertus en Martin kampioen geworden in 2019. 
In de toerklasse was het ook spannend en ging het 
kampioenschap tussen equipe Joke Klijnjan/ Els van Rossen en 
het equipe Ad Hazenberg/ Janneke Bakker.  
In de tussenstand scheelde dat maar 1 punt. Joke en Els stonden 
bovenaan. Er was ook in het kampioenschap in de toerklasse 
nog van alles mogelijk. Ad en Janneke waren iedereen te slim af. 
Ze wonnen de Wijnrit in de toerklasse. Joke en Els werden 5e en 
de 3 beste resultaten over de 5 ritten behaalden Ad Hazenberg 
en Janneke Bakker met 81 punten. Hiermee werden ze kampioen 
in de toerklasse (zie huldigingen kampioenen verslag Jeu de 
Boules). 
Zowel in de sportklasse als in de toerklasse werden de 
eersteprijswinnaars beloond met flessen wijn met een 
kleinigheidje erbij in de vorm van een zakje nootjes.  
De tweede prijswinnaars in de toerklasse kregen er een zakje 
Engelse drop bij. 
 
 
 
 
 

                        
 

Ten eerste naar het aantal behaalde eerste plaatsen als 
deelnemer. 
Ten tweede naar het aantal behaalde tweede plaatsen als 
deelnemer.  
Naar het in totaal minst behaalde aantal strafpunten in de 
gezamenlijk gereden ritten. 
Mocht dit geen uitsluitsel geven, dan is het beste resultaat in 
de laatst gezamenlijk gereden rit doorslaggevend 
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Op vrijdagavond 11 oktober was er voor de leden met aanhang 
van The Skymasters een gezelligheid activiteit met Jeu de Boules 
in Gouda.  
Het was een leuke avond waarin van alles gebeurde, 
nieuwsgierig geworden? 
U leest verderop in De Wegwijzer een verslag van de 
gezelligheid activiteit met Jeu de Boules van Joop Winkel. 
 

Op zaterdag 16 november 2019 werd de Teamrit puzzelen 
verreden in Eerbeek en Brummen (provincie Gelderland), de 
organisatie was in handen van de Automobielclub De Ellerijders 
in Elburg. The Skymasters waren vertegenwoordigd met een 
team in de sportklasse.  
De totale eindklassering ziet u verderop in De Wegwijzer.  
U leest verderop in De Wegwijzer een verslag over de 
Teamrit puzzelen van Joop Winkel. 
 

Tot slot wil ik u de aandacht vestigen op het volgende: voor het 
voortbestaan van The Skymasters (opgericht 26 februari 1947 en 
dit jaar bestaat de vereniging 72 jaar) is het van groot belang dat 
u op donderdag 20 februari 2020 naar de ALV komt in de 
Zespunt in Moordrecht. Dit i.v.m. met het aftreden en niet 
herkiesbaar zijn van onze penningmeester Gerard van Leersum 
in 2020 en onze secretaris Piet Dubbeldam die dit jaar ad interim 
is. Kunnen wij op de ALV op donderdag 20 februari 2020 de 
twee vacatures (secretaris en penningmeester) ingevuld krijgen? 
Worden deze vacatures niet ingevuld dan heeft het bestuur een 
draaiboek klaarliggen voor de opheffing van de vereniging in 
2021.  
Verder wens ik u alvast fijne feestdagen toe.    Joop Winkel 

Ondanks de geringe opkomst heb ik met plezier de Wijnrit 
uitgezet. Ik wil Gerard van Leersum bedanken voor het 
controleren van de Wijnrit. 
U leest verderop in de Wegwijzer een verslag over de 
Wijnrit van Bertus van der Horst. 
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Na een zomerperiode was het op 27 september tijd geworden 
voor de laatste rit van het seizoen bij A.M.C. “The Skymasters”. 
Toen ik kwam aangereden zag ik dat mijn navigator Martin ook 
net was gearriveerd. 
De auto geparkeerd en daar kwamen Piet Dubbeldam en Hans 
Keuning ook aangelopen. 
Samen naar binnen bij de startlocatie en er waren reeds 
meerdere deelnemers aanwezig. 
Zelfs het equipe Schopping had wederom de moeite genomen 
om van Huizen naar Nieuwerkerk aan den IJssel te komen voor 
deze Wijnrit. Even een praatje gemaakt, ingeschreven en om 
20:05 uur gingen wij van start. 
 

Meteen was de eerste opdracht al een 
opdracht met een foef: 
Na fles voorzien van een QR-code L 
(MUG). Wij troffen aan de route deze fles 
aan . 
In de rechterbenedenhoek inderdaad de 
QR-code. Maar Martin en ik zeiden tegen 
elkaar, dit is toch een afkorting die niet in 
het reglement voorkomt, dus opdracht 
niet uitgevoerd en na de opvanger (RC 
“Z”) gereden. QR is de afkorting van 
Quick Response. 
 

De volgende opdracht waarmee we de fout in zouden kunnen 
gaan was opdracht 5: 
Na gezichtbeharing L (MUG).  
Op de afbeelding genoeg beharing 
te zien, maar dient de omschrijving niet                
gezichtsbeharing te zijn? Even checken                                       
en inderdaad het is gezichtsbeharing, dus opdr. niet uitvoeren. 

VERSLAG WIJNRIT 2019 
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Opdracht 6: Na paardensprong 1e weg L. 
Dit plaatje diende de deelnemers te beoordelen 
Wij konden hier niet zo veel mee.                                                     
Dit bleek onze eerste misser te zijn. 
De uitleg was: de naam is afkomstig uit het  
schaakspel, waarin het paard op deze manier verplaatst dient te 
worden. De puzzel wordt gebruikt in het televisieprogramma 2 
voor 12 gepresenteerd door Astrid Joosten. 
 
In een rit met de naam wijnrit zou je opdrachten kunnen 
verwachten die te maken hebben met de naam van de rit. 
Zo ook de opdracht: 8. Na “4,8T” en wijnvlek R 
Eerst kwamen de deelnemers dit tegen, een doek met vlekken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
En even verder dit  , een afbeelding van Michail Gorbatsjov met 
een wijnvlek op zijn hoofd. Een wijnvlek is een aangeboren 
vaatafwijking. De huid is op die plek donker van kleur. 
 
Hierna wederom een opdracht met iets wat met  
wijn te maken heeft: Na druivendief R. 
Eerst langs de route was dit te vinden                                          
Een dief met druiven? 
Wij vonden dat, dat niet was waar te nemen.                              
Een tweede kans, met deze afbeelding . 
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Het leverde ons enige hoofdbrekers op.                                       
Bestaat druivendief, ik dacht van wel.                                     
Thuis hadden wij in het verleden 
druiven geteeld en de wildgroei in de  
oksels van een druivenplant worden dieven genoemd. Dit moest 
verwijderd worden anders gaat het ten koste van de 
druivenoogst. Maar dit stond niet op de afbeelding.  
Wel stonden er diertjes op de afbeelding, die mogelijk best 
diertjes kunnen zijn die de druivenoogst verpesten dachten wij. 
Het bleken volgens de uitleg oorwormen te zijn. 
En de opdracht was niet uitvoerbaar omdat het woord druivendief 
niet voorkomt in het 
Nederlands woordenboek hetgeen gehanteerd wordt. Deze 
opdracht heeft onze tweede misser opgeleverd. 
 

De route ging van Moordrecht nu richting Gouda.  
Waar we op een industrieterrein kwamen.  
Daar kregen we achtereenvolgens de volgende 
opdrachten (echt iets voor de Sportklasse): 

1. na “AMCS”, voor “DLW” R (SO), 
2. na 2e ritpijl weg R (SO),  
3. 2e weg R,  
4. na RC “B” 2e weg R, 
5. voor RC “A” R  

      6. einde weg L 
Goed opletten om niet hetzelfde  
oriënteringspunt te gebruiken in dezelfde  
of volgende opdracht.  
Het is ons goed afgegaan en leverde  
een combinatie van twaalf Rc’s op. 
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Dat vervolgens de straatnaam “James Watstraat” foutief in de 
routebeschrijving stond, 
had mijn navigator meteen door. Moet zijn James Wattstraat.    
 
Op naar opdracht 25. Na eenruiter R (MUG). 
Bestaat dat wel? Nazien in het woordenboek en inderdaad het 
bestaat en heeft nog diverse betekenissen ook.  
Ook nu weer zien we kort na elkaar de volgende afbeeldingen 

                                                      
 
In het woordenboek stond onder andere dat een eenruiter een 
broeiraam kon zijn en laat dat nou op de eerste afbeelding staan. 
Het is datgene wat afgebeeld staat onder het paard. 
 
Kort daarna de opdracht Na teen L. 
Dit werd door ons vlot waargenomen, zie op de afbeelding de 
knoflookteen. 
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Een leuk plaatje was voor de volgende opdracht weggezet. 

    
 
De opdracht was: Na ziel R, wij wisten dat de holte aan de 
onderkant van een wijnfles ook ziel wordt genoemd. 
 
De opdracht na paard en wagen L leverde ons strafpunten op, 
achteraf vonden wij, dat wij dit wel goed hadden kunnen doen, 
maar ja dat komt toch wel vaker voor. 

 
Bij deze opdracht moest men een oriënteringspunt hetgeen 
gebruikt was, niet meer als aanwezig beschouwen. In verband 
met de volgorde van de oriënteringspunten kwam men 
eerst het paard tegen, dus paard niet meer aanwezig, na rond te 
zijn gereden weer langs 
het verkeersbord, daarna is ook de wagen weg.  Zodoende kon 
de volgende opdracht einde weg R gewoon uitgevoerd worden 
(zie tekening), omdat nog de man op het verkeersbord was 
blijven staan en dit dat geen geldig verkeersbord meer is. 
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Wij hadden alles weggedacht en waren ervan uitgegaan dat je 
gedwongen naar rechts ging. Mooie instinker! 
 
Na ons een stukje verplaatst te hebben kwamen we in 
Moordrecht en moesten bij 5 plaatsnamen L (MUG). 
Na de tekst doorgelopen te hebben met het plaatsnamenregister 
kwamen wij inderdaad 
tot de vijf plaatsnamen, n.l. Winkel, Duiven, De Waal, Waal en 
Nederland. 
Hier had de uitzetter DE WAAL over het hoofd gezien in het 
plaatsnamenregister en is deze opdracht neutraal gemaakt. 
BIJ DE ALBERT HEIJN WINKEL IN COCKSDORP VERKOPEN 
ZE BLAUWE DRUIVEN EN WITTE DUIVEN DIE ZIJN GEPLUKT 
IN ZENNENWIJNEN GELEGEN AAN DE WAAL IN DE 
BETUWE PROVINCIE GELDERLAND (NEDERLAND) 
 
Dat opdracht 44 niet juist was (vierspong in plaats van 
viersprong) had Martin meteen door. 
 
Wij komen dichtbij de finish, maar toch nog even naar rechts om 
nog enkele opdrachten te gaan doen.  
Achtereenvolgens:  
Na naam van een Nederlandse politieke partij L (MUG). 

Eerst stond er  in plaats van , daarna Groen 
Links 
Op basis van Groen Links voerde wij de opdracht uit, echter fout, 
dient GroenLinks te zijn, 
zonder spatie dus. 
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Vervolgens na toast L. Eerst deze afbeelding , maar gaat het 
Hierom een toast, dat is niet waar te nemen. Daarna  geroosterd 
brood en dat is wel toast. 
 
 
 
 
 
 
 
Na hevel R leverde geen probleem op, 
toen wij de kurkentrekker met hevels  
onderaan de fles zagen. 
 
 
 
 
    
Dat je van de opdrachten toch wel een punt moet maken, blijkt 
wel uit opdracht 55: 
Na twee miljoen tweehonderdtwintigduizend 
tweehonderdtweeentwintig R. 
Wel het getal 2.220.222 aan de route, maar op de laatste e 
hadden twee puntjes, een zogenaamde umlaut moeten staan om 
de opdracht te gaan uitvoeren. 
 
Na de vier opdrachten die vlot na elkaar kwamen even een stukje 
rijden, dan de dijk op voor de laatste opdracht. 
Het bleek een opdracht waarmee we verrast werden met een 
eerder geplaatste gele vlag, de opdracht was:  
na “THE”, “E”, “N”, “D” en “AMCS” R (MUG). 
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We kregen de indruk dat de letters E, N en D in de verkeerde 
volgorde stonden, dus dit moesten negeren. Maar achter het bord 
met “THE” werd de rit op een verrassende manier beëindigd. 
 

           
 
Van deze rit bij A.M.C. “THE SKYMASTERS” hebben wij 
wederom genoten. 
Dank gaat uit naar de uitzetter Joop Winkel en de controleur 
Gerard van Leersum. 
De uitgebreide uitleg op papier zag er ook prima uit met de 
nodige foto’s. Hieraan kun je ook zien dat de rit met veel 
enthousiasme is uitgezet en zeker een grotere deelname had 
verdiend. 
 
Na afloop werd er gezellig nagepraat en een paar rondjes met 
het ‘rad van avontuur’ gedraaid. 
 
Bertus van het deelnemende equipe Bertus van der Horst/Martin 
den Dunnen.  
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Sportklasse strafpunten cc punten

1 Bertus van der Horst Martin den Dunnen 152 27 / 27

2 Casper Bottemanne Jaap Spaargaren 168      23 / 23

3 Piet Dubbeldam Hans Keuning 280      20 / ---

Toerklasse strafpunten cc punten

1 Ad Hazenberg Janneke Bakker 182 27 / 27

2 Henk Schopping Clasien Schopping 188      --- / ---

3 Sjirk Attema sr. Stephan Zuidam 231 20 / 20

4 Arthur Hol Constance Stuurman 242 18 / 18

5 Joke Klijnjan Els van Rossen 247      16 / 16

6 Matthijs Ringeling Carl Schiebroek 282      --- / ---

 Uitslag Wijnrit 27 september 2019                               
                               Uitzetter: Joop Winkel   Controleur: Gerard van Leersum
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Op vrijdagavond 11 oktober was er voor de leden met aanhang 
van The Skymasters een gezelligheid activiteit met Jeu de Boules 
in Gouda.  
De belangstelling was boven verwachting en 21 personen gaven 
zich daarvoor op.  
Gezien de situatie van de vereniging over het voortbestaan en 
het in kas hebbende aan geld, was deze avond gratis voor de 
leden met aanhang. 
Vanaf 17.30 uur was er de inloop met een hapje en een drankje, 
om rond 18.30 uur te beginnen met het saladebuffet met saté.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De deelnemers genoten van een heerlijk koud en warm buffet. 
 

VERSLAG GEZELLIHEIDS ACTIVITEIT  
           Jeu de Boule 11-10-2019 
 

De Wegwijzer                                                                             december 2019 

 

26                                                                                            A.M.C. The Skymasters 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezellig samenzijn in de kantine aan de tafels. 
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Na het buffet werd om 19.30 uur aan de deelnemers uitleg 
gegeven over het spel Jeu de Boules en werd er een indeling 
gemaakt in groepen van twee personen. Gezien Cokky van 
Leersum door ziekte niet aanwezig kon zijn en Jannie Hazenberg 
toeschouwer was kwam de indeling niet helemaal uit en deed 
een van de mensen die bardienst had mee. Zo hadden we 5x vier 
personen (je speelt twee tegen twee) en waren we toch 
compleet. Vanuit de kantine ging het gezelschap buitenom 
richting de overdekte binnenbaan. Daar kon men zich gaan 
uitleven met het spelen van het spel Jeu de Boules.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kijken wie er het 
dichtste bij lag en 
soms werd er 
gemeten om dat 
te bepalen 
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Gezellig onderonsje op de bank die al klaar waren met Jeu de 
Boules en werd er gekeken naar het scorebord voor de 
tussenstand. 
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Daarna werden de kampioenen gehuldigd van 2019, deze traditie 
wordt meestal op de ALV gedaan in februari en gezien de Wijnrit 
de laatste rit was dit jaar, vonden wij als bestuur dit een mooie 
aangelegenheid om het tijdens de pauze van Jeu de Boules te 
doen.  
In de sportklasse zijn kampioen geworden Bertus van der Horst 
en Martin den Dunnen met 81 behaalde punten. Bertus en Martin 
kregen beide een VVV-cadeaubon en een bos bloemen met 
daarbij een opgemaakt schildje. 
In de toerklasse zijn kampioen geworden Ad Hazenberg en 
Janneke Bakker met 81 behaalde punten. Ad en Janneke kregen 
ook beide een VVV-cadeaubon en een bos bloemen met daarbij 

een 

opgemaakt schildje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De eerste sessie duurde tot 20.45 uur, daarna was er een 
pauze van een 30 minuten en kreeg men bij binnenkomst in 
de kantine eerst nog een heerlijk toetje. 
 

Kampioenen 2019 sport en toerklasse, 
 v.l.n.r. Bertus van der Horst, Martin den Dunnen, 
Janneke Bakker en Ad Hazenberg. 
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Schildjes opgemaakt voor de kampioenen  
door Gerard van Leersum 
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Na de pauze was er om 21.15 uur nog een sessie Jeu de Boules 
van een uur en daarna konden de behaalde punten opgeteld 
worden en kon de uitslag om 22.40 uur bekend worden gemaakt. 
Er was zowel voor de beste heer en beste dame een prijs in de 
vorm van een fles wijn met toebehoren eromheen. Voor diegene 
die het niet al te best had gedaan was er een poedelprijs in de 
vorm van een beker die opgemaakt was met een afbeelding van 
een poedel erop en een plantje erin. 

Prijswinnaars Jeu de Boules,  
v.l.n.r. Janka Attema, Stephan Zuidam en Meiling Liu 
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De eerste prijs bij de dames ging naar Janka Attema met + 17 
punten en bij de heren ging deze naar Stephan Zuidam met + 18 
punten. De poedelprijs was voor Meiling Liu met – 22 punten. 
Plus of minpunten en de onderlinge beste resultaten telde mee in 
de twee gegooide rondes. Bij gelijke stand werd gekeken na het 
resultaat onderling van de eerste ronde. Er was voor de beste 
heer en dame een prijs en voor diegenen die het minste had 
gegooid was er een poedelprijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de prijsuitreiking bedankte we de twee aanwezige vrijwilligers 
van de Jeu de Boules vereniging Gouda voor hun inzet om deze 
avond te laten slagen. We kunnen terugzien op een geslaagde 
avond.  

                                                                                 Joop Winkel 
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De Achteruitkijkspiegel is een rubriek waarin ik terugblik 
naar zaken die enige aandacht verdienen. 
 

De Wijnrit van 27 september (uitgezet door Joop Winkel). 
 
De uitzetter had er een leuke rit van gemaakt met veel variatie. 
Veel opdrachten waarbij de schrijfwijze niet klopte. 
Bij opdracht 34 moest je de daar gebruikte oriënteringspunten als 
niet meer aanwezig beschouwen.  
 
34. na paard en wagen L 
35. einde weg R 
36. 1e weg L 
37. einde weg R 
 
Ten eerste moest je weten dat oriënteringspunten geheel na 
elkaar dienen te komen.   
Ten tweede moest je onthouden wat niet meer aanwezig was. 
Ten derde herstelopdrachten met voorrang opvolgen. 
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De oplossing: 
Ga na het paard op zoek naar een wagen die geheel na het 
paard komt. Dus niet gelijk naar L! 
Langs RC T, J en S  
Je komt door de DLW en de ritpijl weer bij het bord waarop geen 
paard meer staat en opdracht 34 is nu uitvoerbaar door na de 
wagen gelijk L te gaan. 
Je komt weer langs RC J en S met een herstel opdracht. 
Dacht je dat er door het niet aanwezig zijn van het paard en de 
wagen een verkeersbord C1 was ontstaan dan had je niet door 
dat de koetsier nog wel aanwezig was! 
Je komt dan bij de foute RC R. 
Opdracht 35 voer je dus uit bij a voor de ritpijl.  
Na opdracht 36 kom je bij RC 4. 
 
Je vraagt je misschien af waarom staan er 2 RC’s (J en S) achter 
elkaar aan een weg. Simpel: de uitzetter had nog een RC over. 
 
Gerard van Leersum  
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Sportklasse

Rit 1 2 3 4 5 Totaal

1 Bertus van der Horst 23 27 23 C 27 27 81

Martin den Dunnen 23 27 23 U 27 27 81

3 Jaap Spaargaren 27 U 27 20 27 23 81

Casper Bottemanne 27 C 27 20 27 23 81

5 Gerard van Leersum U 25 23 27 18 C 25 77

Joop Winkel C 25 23 27 18 U 25 77

7 Laura Rijneveld 20 20 U 21,5 23 64,5

Matthijs Alderliesten 20 20 U 21,5 23 64,5

9 Piet Dubbeldam 18 18 20 20 58

10 Adri Brundel 18 18

Toerklasse

Rit 1 2 3 4 5 Totaal

1 Ad Hazenberg 27 20 27 18 27 81

Janneke Bakker 27 20 27 18 27 81

3 Joke Klijnjan 23 27 23 20 16 73

Els van Rossen 23 27 23 20 16 73

5 Sjirk Attema sr. 18 15 C 21,5 23 20 64,5

6 Stephan Zuidam 18 15 18 23 20 61

7 Arthur Hol 20 18 38

Constance Stuurman 20 18 38

9 Arie van der Laan 16 16 32

Peter van der Laarse 16 16 32

 Eindstanden Clubkampioenschap 2019 
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AMC The Skymasters                      
(opgericht 26 februari 1947) 

zoekt dringend 2 nieuwe 
bestuursleden! 

 
Kom donderdag 20 februari 2020 naar de ALV in de Zespunt 
in Moordrecht.  
Dit i.v.m. met het aftreden en niet herkiesbaar zijn van onze 
penningmeester Gerard van Leersum in 2020 en onze secretaris 
Piet Dubbeldam die dit jaar ad interim is. Kunnen wij op de ALV 
op donderdag 20 februari 2020 de twee vacatures (secretaris 
en penningmeester) ingevuld krijgen? 
Worden deze vacatures niet ingevuld dan heeft het bestuur een 
draaiboek klaarliggen voor de opheffing van de vereniging in 
2021.  
  

Ons voortbestaan 
is in gevaar !! 
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Het was gezellig druk op de jaarlijkse ZwartePietenrit van MAC 
Rijnland. Sinds vorig jaar wordt deze rit op een zondagmiddag 
gehouden en daar hebben wij geen spijt van. 
Met 22 deelnemers aan de start en fantastisch rij-weer met een 
zonnetje erbij. Er hebben ook enkele leden van The Skymasters 
meegedaan met deze rit. Ik ben er van overtuigd dat de 
“donkere” clubritten hun langste tijd hebben gehad. 
Routebeschrijvingsritten (puzzelritten) floreren het beste bij 
daglicht.  
Na afloop hebben we een leuke mondelinge uitleg gedaan met 
behulp van een PowerPoint presentatie. 
Jammer dat de NRF op het laatste moment de Teamrit 
Routebeschrijving verplaatst had naar dezelfde datum. Anders 
hadden we zeker 26 deelnemers gehad. 
Diegene die niet geweest zijn hebben zeker wat gemist. 
 

  

ZwartePietenrit MAC Rijnland 
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Info over MAC Rijnland op Facebook: @MACRijnland 
Daar vinden jullie al onze activiteiten. Dat zijn o.a. 3 ritten in het 
jaar. (1x middagrit, 1x vroege avondrit bij licht en ook een 
avondrit in het donker)    
                                   Jaap Spaargaren (voorzitter MAC Rijnland) 
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Op zaterdag 16 november werd de Nationale Teamrit Puzzelen 
verreden in de gemeente Eerbeek en Brummen (Gld).  
De organisatie was in handen van de automobielclub “de 
Ellerijders” uit Elburg. 
Er deden 8 teams mee in de sportklasse en 5 teams in de 
toerklasse, jammer was dat de belangstelling van verenigingen 
om aan de teamrit puzzelen mee te doen elk jaar minder wordt. 
The Skymasters waren in de sportklasse vertegenwoordigd met 
een team dat zich had ingeschreven als Het Groene Hart Team 
en bestond uit Piet Dubbeldam, Jaap Spaargaren, Joop Winkel 
en Martin den Dunnen.  
Gezien dat niet iedereen in dezelfde gemeente woont, werd Jaap 
Spaargaren opgehaald in Reeuwijk door Piet Dubbeldam en 
haalde ik Martin den Dunnen op in De Meern. Om 8.45 uur 
arriveerde ons team in restaurant De Heideroos in Eerbeek en 
melden wij ons aan na ondertekening van de vrijwaringsclausule. 
Na ontvangst met koffie en cake werd er nog het een en ander 
doorgenomen met ons sportklasse team (zie foto). 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Nationale Teamrit Puzzelen  
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Om 9.25 uur nam de voorzitter van De 
Ellerijders Henk Jongman 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 in de 
sportklasse en daarna een team van de 
toerklasse. Zo werd er om en om gestart 

totdat ons team aan de beurt was met starttijd 9.47 uur.  
Het equipe Piet Dubbeldam/Jaap Spaargaren had het oneven 
nummer 51 en Joop Winkel/Martin den Dunnen had het even 
nummer 52. Het verschil van andere jaren was dat men geen 3 
trajecten reed maar twee trajecten en kon men in beide trajecten 
gelijk oprijden en overleggen. Het equipe met een oneven 
nummer kon tussendoor andere opdrachten krijgen als het 
equipe met een even nummer.  
Nadat we gestart waren bij de blauwe vlag bij de uitgang het 
parkeerterrein van De Heideroos, reden we eerst een traject via 
Eerbeek naar Brummen. Dit traject was 35 km lang met een rijtijd 
van 120 minuten. 
In dit traject waarvan Gerrit van Assen de uitzetter was, zaten 
zowel reglementaire als andere leuke opdrachten in de route 
verwerkt.  
Tijdens het rijden was het bewolkt weer maar droog en de 
buitentemperatuur was ongeveer 5 graden, ook liet de natuur 
zich van de mooie kant zien met al die mooie herfstkleuren van 
de bomen wat een schitterend gezicht was.  
 
Een van de opdrachten waar wij hoofdbrekens van kregen was 
deze: Tot opdracht 66 geldt MOD en lijdt u aan 
hexakosioihexekontahexafobie, MOD betekent 
oriënteringspunten worden na gebruik niet langer aanwezig te 
zijn, dat was nog begrijpelijk en nu het woord 
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hexakosioihexekontahexafobie typt dat maar even goed in op 
de telefoon om te zoeken via google. En jawel hoor de betekenis 
daarvan is angst voor het getal 666 en laat de uitzetter nu een 
straatnaambord met het getal 666 erin verwerkt geplaatst 
hebben, wat voor ons de rede was om maar snel 
fobisch gedwongen naar rechts te gaan. 
In de route hebben we te veel overleg gevoerd over de 
opdrachten en daarbij ging een hoop tijd aan verloren en kwam 
ons team bijna 1 uur te laat binnen bij de lunchlocatie in De 
Heideroos. Gezien de tijdsoverschrijding hadden wij daardoor 
geen 90 minuten pauze maar 30 minuten. 
De lunch was goed verzorgt en kon men kiezen uit diversen 
soorten brood, verschillende soorten beleg en kroketten. De 
kroketten vielen bij de deelnemers goed in de smaak en deze 
werden ook regelmatig bijgevuld. Om wat bij de lunch te drinken 
stonden er kannen met melk gevuld klaar. 
Tijdens de lunch werd de tussenstand opgehangen en daaraan 
kon men al zien dat de uitzetter de deelnemer goed te pakken 
had qua controles gemist of fout. Het hoogste aantal was 25 
controles van een team en het beste team had 13 controles. Ons 
team van The Skymasters zat daar tussenin met 19 controles en 
stonden wij van de 8 teams op een gedeelde 4e plaats. 
 
Na de lunchpauze werd het tweede traject verreden in Eerbeek 
en van dat traject was Bertus Kolkman de uitzetter. Dit traject 
was 30 km lang met een rijtijd van 120 minuten. Vanaf de 
parkeerplaats van De Heideroos ging men via een aanlooproute 
naar de start. In de kop van de routebeschrijving stond dat in 
tegenstelling tot het reglement kunnen herstelopdrachten nu ook 
zonder RC voorkomen. Met deze mededeling waren wij alert en 
gingen van start. In dit traject zaten meer puzzelvallen in de route 
verwerkt zoals een teamrit puzzelen ook uitgezet dient te worden. 
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Ook in dit traject leverde overleg met elkaar weer veel tijdverlies 
op en kwam ons team om 15.40 uur binnen met ruim 30 minuten 
tijdsoverschrijding.  
Bij binnenkomst van traject twee hebben we nog wat gedronken 
met elkaar en intussen werd de uitleg van het eerste traject 
uitgedeeld en algauw nadat iedereen binnen was om 16.10 uur 
werd de uitleg van het tweede traject uitgedeeld. In de 
tussenstand stond ons team nog op een 4e plaats maar toen 
uiteindelijk om 16.30 uur de uitslag bekend werd gemaakt, zijn wij 
met Het Groene Hart Team van The Skymasters uiteindelijk op 
een 5e plaats geëindigd van de 8 teams in de sportklasse. 
We hebben een leuke dag gehad met elkaar en hebben we onze 
best gedaan voor een hogere klassering wat niet is gelukt, ook 
hebben we genoten van de mooie omgeving waarin beide 
trajecten zijn verreden en van de opdrachten waarin de uitzetters 
ons (en ander medepuzzelaars) weer tuk hadden.  
 
Tot slot wil ik de automobielclub “de Ellerijders” uit Elburg en de 
uitzetters Gerrit van Assen en Bertus Kolkman bedanken voor het 
uitzetten van de Nationale Teamrit Puzzelen en ook de 
rekenkamer wil ik bedanken voor de snelle uitslag die om 16.35 
uur bekend was. Het is een hele klus om zoiets te organiseren, 
(wat ik zelf uit ervaring weet) en gezien het werk wat daaraan 
voorafgaat had de Teamrit Puzzelen meer deelname verdiend. 
Nogmaals gezien de snelle uitslag reed iedereen nog voor 17.00 
uur huiswaarts voordat het donker werd. De uitslag staat 
hiernaast. 
 
Joop Winkel 
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