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VAN HET BESTUUR 
 

➢ Wie wil de 9 uur zaterdag rit organiseren? 
Vanuit de leden van RTC Rally is de vraag gesteld over de organisatie van de zaterdag 
9 uur groep in de zomer. Er is de afgelopen maanden onvoldoende tot geen 
organisatie. Het bestuur vraagt daarom aan de leden van RTC Rally of er een of 
meerdere leden zijn die dit op willen pakken? Het gaat om het plannen van de zaterdag 
ochtend 9 uur rit (route en koffiestop). Graag reacties mailen naar bestuur@rtcrally.nl.  
 

 
TOCHTEN 
 

➢ 1 juli Haren-Haren  

➢ 7 juli Vuursche Valleitocht Ermelo 

➢ 8 juli Ronde van de Westfriese Omringdijktocht Enkhuizen/Hoorn  

➢ 15 juli Drenthe’s Mooiste (Erik Dekker Classic) Hoogeveen 
➢ 28 juli Pieter Weening Classic Surhuisterveen  

➢ 5 augustus Gouden Pijl Toertocht Emmen 

➢ 12 augustus Bauke Mollematocht  Groningen 

➢ 18 augustus Ronde van de Achterhoek Ulft 

➢ 25 augustus Germania Klimtocht Wageningen 

 

➢ In verband met de zomervakantie zijn er geen sterritten in de periode van 30 juli t/m 14 

augustus bij café Kok te Peize. 

➢ ECHOS Home “het Baken” in Havelte is vanaf vrijdag 30 juli tot en met zondag 19 

augustus wegens vakantie gesloten. Er kunnen dus in deze periode geen sterritten 

worden afgestempeld. 

 
ALGEMEEN 
 

➢ De Nieuwsbrief van augustus zal vanwege de zomervakantie iets eerder verschijnen, 

daarom de informatie graag voor 24 juli aanleveren. 

➢ Hertzen heeft de bestellingen voor clubkleding verzameld en wij gaan de bestelling 

aanvragen. Verwacht wordt dat de kleding dan over 6 tot 8 weken wordt geleverd. Wij 

houden jullie op de hoogte. 

➢ Het lijkt nog vroeg, maar de voorbereidingen voor de 11merentocht 2019 zijn al 
gestart.  
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NFTU 
 

➢ NTFU Regio Overleg 

In ons laatste overleg is aan de orde geweest het onderwerp “Gevaarlijke 

infrastructurele situaties” Ofwel gevaarlijk situaties die ontstaan of kunnen ontstaan als 

gevolg van onduidelijke wegmarkeringen, verkeersborden, “rare bochten in een 

fietspad” fietspad dat plotseling stopt of afbuigt en dan direct op de rijbaan komt. Kortom 

wegsituaties waarbij wij vinden dat je extra alert moet zijn en waarbij wij vinden dat de 

wegbeheerder niet goed heeft nagedacht over de veiligheid van fietsende 

weggebruikers.  

We vragen jullie om ons die situaties te melden in het gebied Zuidwest Friesland (onze 

gemeente maar ook in het gebied Joure/Heerenveen/Lemmer/Kuinre/Wolvega. Graag 

een foto van de situatie en een beschrijving mailen naar bestuur@rtcrally.nl Graag voor 

15 september aanleveren. 

 
COMPETITIESTAND 

 MEI 2018 
 

  Groep 11.000  km en meer    Groep   3.000  km tot  6.000  km 

    punten km        punten km   

1 A. Sijszeling 62 6.920    1 J. Jilderts 25 2.295   

2 J. Kluitenberg 55 5.885    2 S. Haarsma c 1.690   

3 H. v.d. Schuit c 3.269    3 J. Bosma c 990   

4 H. Rigter c 2.350    4 S. Tilstra c 500   

5 J.R. Plantinga 26 2.310              

                

           

  Groep  6.000  km  tot 11.000  km  Groep  0   km tot 3.000   km 

    punten km        punten km   

1 L.S. Koenen 12 4.035 #  1 T. Douma c 2.035   

2 R. van Veen 49 3.590    2 B. van Dijk  c 1.105   

3 J.P. Hettinga c 1.895    3 G. Meijer c 797   

4 N. Hoekstra-van Rijs 3 425    4 D. de Jong 5 695   

           5 S. Hofstede 12 670   

      6 J. Hingst 7 400   

                
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 

➢ Geen mededelingen. 
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