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VAN HET BESTUUR:
➢ Clubkleding
De huidige voorraad clubkleding kan tot 1 september worden aangeschaft met een korting
van 50%. Meer informatie bij Geert Hoekstra: ghoekstra61@ziggo.nl
Bestellen kan via www.rtcrally.nl/kleding

➢ Wegkapitein
Wat is een wegkapitein? Wat doet een wegkapitein?
Fiets je in een groep van meer dan 4 personen? Dan zorg je als wegkapitein voor de
veiligheid van de groep. Jij zorgt dat de verkeersregels en gedragsregels van je vereniging
worden gevolgd en spreekt leden hierop aan als dit nodig is. Ook zet je routes uit en zie je
toe op de snelheid van de groep. Dit doe je aan de hand van afspraken die binnen je
vereniging zijn gemaakt, de gedragscode van de NTFU.
Het bestuur zou graag in samenwerking met de NTFU een workshop “wegkapitein”
organiseren.
Zie voor inhoud van deze workshop. Zie voor meer informatie
https://www.ntfu.nl/clubs/trainersopleidingen/begeleider-wegkapitein/wegkapitein
Belangstelling? Dan graag aanmelden bij Wim Jansen, wi-m.jansen@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE:
Bij de redactie komen de laatste tijd bedankjes of mededelingen m.b.t. de gezondheid van
clubleden binnen. In samenspraak met het bestuur is afgesproken dat deze berichten niet
via de Nieuwsbrief gepubliceerd gaan worden, omdat deze ook openbaar is via de website.
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), ook wel de privacywetgeving
genoemd, noodzaakt ons hier behoedzaam mee om te gaan.
Omdat het wel en wee van onze clubleden van groot belang is, zal e.e.a. daarom door Harrie
Rigter gecoördineerd gaan worden. Mededelingen m.b.t. clubleden kun je aan hem
persoonlijk doorgeven of mailen: hjrigter@home.nl

TOCHTEN / STERRITTEN
➢ Bericht voor de stempelaars:
Als men eerder van de post af gaat, dan dit graag in overleg doen met de betreffende café eigenaar. Mocht daarna nog een fietser komen, dan kan deze een stempel
van de eigenaar krijgen.
➢ I.v.m. met de zomervakantie is café Kok in Peize gesloten van 28 juli t/m 13 augustus.
Vanaf woensdag 14 augustus kun je weer terecht bij Geert en Reina.
➢ Op 14 juli is het afmelden niet in Boazum, maar in Wommels.
➢ In week 31, 32 en 33 zijn er geen sterritten in Havelte.
➢ Ingaande juni 2019 stopt de wekelijkse mail van Hertzen. Via de website en de
maandelijkse Nieuwsbrief wordt de agenda voor de zaterdag/zondag tochten
aangekondigd.
Zie voor programma en mededelingen www.rtcrally.nl of volg twitter cq facebook.

➢ Zaterdag/Zondag
Zaterdag 6, 13, 20 en 27 juli: reguliere clubtocht ca. 100 km, start 8.00 uur
Schuttersveld
Zondag 21 juli rit naar de VAM berg (Col du VAM) 180-190 km vertrek 8:00 uur vanaf
Sportcentrum Schuttersveld in Sneek. Ook toegankelijk voor niet leden (introducees),
ervaar de gezelligheid van het fietsen bij RTC Rally Sneek.
Wel graag aanmelden bij Hertzen, Yke of Sjouke.
Het GPX bestand is binnenkort te vinden op de website van RTC Rally.

➢ Dinsdag en Donderdag
Henk Feenstra en Harrie Rigter fietsen, ijs en weder dienende iedere dinsdag en
donderdag een rit van ongeveer 80-90 km. Vertrek om 9:00 uur vanaf de
Zomermeter 42 in Sneek (wijk Duinterpen). Als je mee wilt rijden graag even bellen
met Henk (0515 – 425757) of Harrie (0515 – 424729).
➢ Cycling Espresso
Zondag 14 en 28 juli, start 11.11 uur Waterpoort
➢ Agenda suggesties toertochten in Juli 2019 (NTFU Kalender)
6 juli Vuursche Valleitocht vanuit Ermelo
7 juli Haren – Haren vanuit Haren (Groningen)
14 juli Erik Dekker Classic/Drenthes Mooiste vanuit Hoogeveen
27 juli Pieter Weening Classic vanuit Surhuisterveen

➢ Terugblik op de Elfstedentocht 2019:
We hebben weer een gezellige Elfstedentocht gereden met een 10-tal Rallyanen. In de
ochtend kregen we het flink te verduren met regen en wind. Een deelnemer vond het
in Franeker genoeg en ging huiswaarts (kreeg die later natuurlijk spijt van).
Gewoontegetrouw werden we in Blija onthaald op koffie met appeltaart en slagroom
(wederom met dank aan de familie van Nanne).
We hadden al een pittig stuk achter de rug met tegenwind en regen. Tot aan Dokkum
hielden we in ieder geval de wind maar werd het wel droger en scheen er een
voorzichtig zonnetje.
Vanaf Dokkum was het voor de wind in gestrekte draf naar Leeuwarden-BolswardSneek. In Sneek werd er een voortreffelijke lunch aangeboden door meneer en
mevrouw Hermus waar een aantal mensen, waaronder ik gretig gebruik van maakte.
Ook het paar droge schoenen en sokken die ik vooraf gebracht had kwamen zeer van
pas. Na de lunch was voor mij even een dipje aangebroken maar gelukkig hadden een
aantal anderen nog wat energie in huis en tot aan Stavoren was de wind ons ook
gunstig gezind. In Stavoren nog extra voeding genomen en een verplichte rust omdat
Gert-Jan weer eens zoek was. Daarna kwam de kracht weer langzaam terug. Dat was
ook nodig omdat het laatste stuk zeer pittig was.
Maar dan is daar Bolsward en dan is het gepiept. De groep valt dan een beetje uit
elkaar omdat ieder een andere bestemming heeft. Voor Rink was dat het bier, voor
Almara een jongeman enz. Met een klein groepje ging het weer op Sneek aan en
konden we terug zien op een voortreffelijke dag.

Nog een compliment aan Harrie die, ondanks de lichamelijke beperkingen, zich de hele
dag goed staande heeft gehouden en redelijk fris de tocht volbracht heeft. Harrie
natuurlijk ook bedankt voor de organisatorische inspanningen en in 2020 zijn we er
weer bij.
Sjouke

NFTU

Geen mededelingen.

LEDENADMINISTRATIE
➢ Nieuwe leden:
•
•
•
•

Bauke Teerenstra
Nico Adema
Eddy Huizinga
Maarten de Jong

We wensen alle nieuwe leden een goede tijd bij RTC Rally.

COMPETITIESTAND

Competitie mei 2019
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H. v.d. Schuit
H. Rigter
A. Sijszeling
J. Plantinga

Groep 1
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J. Jilderts
R. van Veen
J.P. Hettinga
L.S. Koenen

Groep 2
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B. van Dijk
M. Bangma
G. Meijer
S.T. Hofstede

Groep 3
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