NIEUWSBRIEF TROCHTRAPER
sinds 23 september 1966

Jaargang 53
Nummer 10

www.rtcrally.nl

Oktober 2019

TOCHTEN

Clubdag 24 september 2019: Cadeautje
Wat een heerlijke clubdag 2019. Elke jaar is op de zaterdag die het dichtstbij 23 september (in 1966
was dat de oprichtingsdatum van RTC Rally), ligt een clubrit, maar dit jaar gepromoveerd tot clubdag.
Een uitgebreid programma met prima elementen: Uiteraard fietsen, gelardeerd met koffiepauze, een
museumbezoek en afgesloten met een lopend buffet. En dat met het fantastische zonnige weer.
Allemaal cadeautjes.
Een groep vertrok om 9 uur om de voor hun noodzakelijke kilometers te maken en voegde zich om
11 uur bij het peloton. Met een rustig tempo met 25 km als hoogste snelheid reed dat via Oudega,
het Brekkenpad, Workum en Makkum om bij het Waddenmuseum aan te komen. Daar was het
derde groepje, die op zijn eigen tempo reed.
Het is goed om elkaar als aparte groepen te blijven treffen. Ik ontmoette de veel-alleen-rijders, de
sterritfietsers, de oud-geblesseerden, die meefietsten of later kwamen, de zaterdagploeg, de oudleden en de Fries om Utens uit Dieren. Ik weet, dat ook een aantal (oud-)leden door verschillende
omstandigheden jammer genoeg niet aanwezig konden zijn. Dit is een goed moment om de binding
tussen Rally leden aan te halen.
Na de koffie met appelgebak (en voor de liefhebbers een ander gebak) konden we het Afsluitdijk
Wadden Center (zie ook www.afsluitdijkwaddencenter.nl). Op de kop van de afsluitdijk staat dat
moderne gebouw met daarin een interactieve tentoonstelling over de Waddenzee en dé dijk. Vooral
de VR-bril, oude foto’s en de interessante uitleg en informatie van een oud medewerker van
Rijkswaterstaat spraken mij aan. Zeker de moeite waard om te bezoeken.
Het prima verzorgde lopend buffet met live cooking was natuurlijk een heerlijk afsluiting ook een
mooie gelegenheid elkaar te treffen en je eet natuurlijk alleen wat je lekker vindt.

Natuurlijk kan niet iedereen komen door werk-, familie- of andere omstandigheden. De
teleurstellende deelname is jammer, want je hebt wat gemist. En wij hebben je ook gemist. Voor
volgend jaar kun je het wel vast in de agenda zetten:
Waarschijnlijk zaterdag 20 september 2020. Ik ben benieuwd welke doel het bestuur (na het
schaatsmuseum, het openbaar vervoermuseum, de kaasboerderij en de boottocht) dan heeft
gevonden. De formule is goed en zorgt voor een betere binding binnen de club, volgend jaar hopelijk
georganiseerd voor meer deelnemers.
Dank gaat uit naar het bestuur voor de geslaagde organisatie.
Harrie Rigter

Foto’s Geert Hoekstra /Henk Olthuis.

Inschrijving Elfstedenfietstocht 2020

Let op: voor 16 november 2019 reageren!

Na de succesvolle edities van de Elfmerentochten en de Elfstedentocht in 2019 is de voorbereiding
voor de tochten van 2020 alweer begonnen. Niet alleen voor het Elfstedenbestuur, maar ook voor RTC
Rally met zijn vele activiteiten, en meer specifiek voor de Elfmerencommissie. Want het is onze zorg
om ook voor de tochten van 2020 weer voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. Dus bij deze een
dringende oproep om op 16 mei en 1 juni 2020 behulpzaam te zijn bij de Elfmerentocht of/
en de Elfstedentocht.
De inzet van Rally-vrijwilligers op Tweede Pinksterdag heeft tot gevolg dat leden van Rally via de club
kunnen inschrijven voor de Elfstedentocht. Rally ontvangt meestal startkaarten in de startgroepen 1
t/m 8. Als vereniging brengen wij € 2,50 per kaart in rekening ter bestrijding van de administratie
kosten.
Per lid kan er 1 kaart besteld worden.
Voorwaarden om van deze service gebruik te maken zijn:
•
De contributie van 2020 wordt in Januari 2020 automatisch of Ideal geïnd. Je hoeft dus deze
keer niet zelf je contributie van 2020 over te schrijven. Indien je zo niet betaalt, verlies je het
recht op je 11 stedenkaart;
•
Bestelling voor een kaart dient vóór 16 november 2019 gedaan te zijn met behulp van
onderstaand formulier;
•
Betaling van de kaart en contributie wordt in januari 2020 gedaan via Club Collect. DUS NIET
ZELF
•
Geen contant geld brengen of sturen;
•
Iedereen moet persoonlijk, via deze strook in deze nieuwsbrief, een kaart aanvragen.
Het is van groot belang om bovenstaande data strikt aan te houden.
Bestellingen en/of betalingen die na 16 november binnen komen, kunnen niet meer in behandeling
genomen worden, want de open inschrijvingen via de 11 stedencommissie zelf start op 25
november!

Alleen dan kunnen wij garanderen dat de kaarten kort na Pasen 2020 naar de leden verstuurd
kunnen worden.
Het finishcontroleformulier moet voor Pinksteren wel geprint worden via het account van de
deelnemer via de website van de Fiets-Elfstedentocht.
VOOR WAT HOORT WAT!!!
Zoals bovenstaand al aangegeven, staat of valt de organisatie van een tocht met de inzet van
vrijwilligers. Maar ook het in de toekomst kunnen bestellen van startkaarten via Rally, is mede
afhankelijk van het beschikbaar stellen van een aantal vrijwilligers.
Als stempelaar, verkeersregelaar, etc. kun je onderstaande strook gebruiken om je als vrijwilliger
voor Pinkstermaandag op te geven. Inschrijfformulier volledig en duidelijk invullen en zo snel
mogelijk opsturen naar:
G.Hoekstra
Fiem 24
8603 DG Sneek
e-mail: ghoekstra61@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJFFORMULIER
NAAM + voorletter: ................................................. Geb. datum: ..................
ADRES: ......................................................................................................
POSTCODE: .................. WOONPLAATS: ..................................................
TEL.: ....................................... MOBIEL: .....................................................
O
O
O
O

Geeft zich wel/niet* op voor hulp op Pinkstermaandag 1 juni 2020;
Fietst wel/niet* op zaterdag 23 mei 2020 de alternatieve tocht met de 11 stedenorganisatie
en krijgt dan een kaart, dus bestellen hoeft niet;
Geeft zich wel/niet* op voor hulp maar hoeft geen startkaart;
Ik wil eventueel meerijden met de groep van RTC Rally op 2e pinksterdag.

HULP VOOR RTC RALLY EN 11 MERENTOCHT 16 mei 2020
O
O

ik wil wel/niet* helpen op 16 mei 2020 tijdens de 11 merentocht;
ik wil wel/niet* iets voor RTC Rally betekenen en jullie kunnen wel/niet*; een beroep op me
doen voor werkzaamheden en hulp bij andere activiteiten;

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
*
(doorhalen wat niet van toepassing is).
Vul dit formulier duidelijk en volledig in.

NFTU
➢ Geen mededelingen.
LEDENADMINISTRATIE
➢

Geen mededelingen.

COMPETITIE

Inleveren boekjes fietsseizoen 2019:
De competitie duurt nog tot 27 oktober 2019, maar hierbij alvast enkele mededelingen over het
inleveren van de toer-, vakantie- en letterboekjes, alsmede ook boekjes van andere verenigingen. Deze
dienen met de juiste controle stickers ingeleverd te worden voor 31 oktober 2019 bij Jan Kluitenberg,
E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH te Joure.
Alfabet- en letterboekjes moeten tegelijk ingeleverd worden en niet apart van elkaar. Wil men voor
deze boekjes een herinnering dan dient men € 7,-- te betalen of over te maken op:
bankrekeningnummer nl13 rbrb 0825 2505 79 te Joure onder vermelding “alfabetboekje en/of
letterboekje”.
Vakantieboekjes kan men eveneens inleveren bij Jan Kluitenberg. Wil men hiervoor een herinnering
ontvangen, dan dient men ook hiervoor € 7,-- over te maken op:
bankrekeningnummer nl13 rbrb 0825 2505 79 te Joure, onder vermelding van “vakantieboekje”.
Dit geldt ook voor het prestatieschema.
Jaarprijskaarten kan men vanaf 3 volle kaarten inleveren bij Jan Kluitenberg , de volle jaarprijskaarten
zijn 2 jaar geldig.
Wil men een beloning voor het prestatieschema dan dient men hiervoor € 7,-- over te maken op
bovengenoemd rekeningnummer.
Prijs gewonnen?
Van de competitieleider krijgt men bericht als men in de prijzen is gevallen. Deze dient men dan op de
feestavond in ontvangst te nemen.
Computerfietsen: de eindstanden van de computer fietsers kunnen bij de laatste sterritten
doorgegeven worden aan Jan Kluitenberg (0513-415210).

Winterboekjes
De winterboekjes zijn te verkrijgen bij de laatste sterrit van Rally en zijn geldig vanaf de laatste sterrit
van Frisia. De winterboekjes kosten € 3,-- en zijn ook te verkrijgen bij:
➢ Jan Kluitenberg, E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH Joure (tel. 0513-415210)
➢ Yke de Jong - Sneek (tel. 0515-417029)
De winterboekjes zijn ook te verkrijgen op de ledenvergadering.
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A. Sijszeling
H. v.d. Schuit
J. Plantinga
H. Rigter
N. Hoekstra-van Rijs

91
c
43
c
9

9.530
6.884
6.775
6.335
4.130

km
km
km
km
km

c
74
c
56
c
25

6.925
6.660
2.956
2.955
2.150
1.260

km
km
km
km
km
km

23
c
c
17
4

1.900
1.769
924
815
320

km
km
km
km
km

Groep 2
1
2
3
4
5
6

S. Aukema
J. Jilderts
J.P. Hettinga
R. van Veen
J. Bosma
L.S. Koenen
Groep 3
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M. Bangma
B. van Dijk
G. Meijer
S.T. Hofstede
B. Kuilman

