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ALGEMEEN
➢ In verband met de naderende meivakantie zal de Nieuwsbrief van mei iets eerder verschijnen.
De aanlevering van de informatie blijft onveranderd: uiterlijk de 25e van de maand via de mail
naar het bekende adres.

VAN HET BESTUUR
➢ Geen bijzonderheden

TOCHTEN APRIL
1 april

Start maandagavondrit

Schuttersveld 18.30 uur

3 april

Start woensdagavondtraining

Schuttersveld 18.15 uur

7 april

Cycling Espresso

Royaal Belegd (Waterpoort) 11.00 uur

14 april

Ronde van Sudwest Fryslan

Schuttersveld

20 april

Revalidatietocht

20 april

Tulpen Classic Urk

Urk/Marknesse

22 april

Buitentocht

DTC Driebergen

27 april

Princenhoftocht

Eernewoude

28 april

Clubtocht 120 km

Schuttersveld

9.00 uur

8.30 uur

RONDE VAN SÚDWEST FRYSLÂN 2019
Zondag 14 april 2019 wordt weer de Ronde van Súdwest Fryslân georganiseerd door RTC Rally,
AV Horror en De IJsster. Wij verzorgen met ongeveer 15 Rallyanen (met dank aan deze mensen)
de fietstochten. Er kan ook op een step worden meegedaan.
Tevens sponsoren we met de netto opbrengsten een goed doel: dit jaar weer het KWF.
De route is volledig uitgepijld. Er kan dus volop genoten worden van de omgeving, gewoon een
kwestie van de pijlen volgen! Er is een prachtige route uitgezet door onze mooie gemeente. De 45
km route gaat langs het mooie poelengebied naar Workum en terug via Parrega, Blauwhuis en
Nijland. De 90 km route gaat ook de zuidwesthoek in via Oudemirdum, Warns en Hindeloopen.

Start en finish
Start van de fietstocht is tussen 09.00 en 10.00 uur op het Schuttersveld te Sneek.
Om ongeveer 9.15 uur, wanneer alle startperikelen voor het grootste deel achter de rug zijn, start er
een groep Rallyanen om deze tocht ook te fietsen. Je kunt je erbij aansluiten.
Wil je deze tocht aanbevelen bij familie (gezinnen kunnen 45 km fietsen), vrienden en kennissen.
Voor meer informatie en voorinschrijven kun je de website www.rondevanswf.nl bezoeken of
contact met mij opnemen.
Harrie Rigter

NFTU
NTFU verzet zich tegen stremming Afsluitdijk
https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/980/ntfu-verzet-zich-tegen-stremming-afsluitdijk
De NTFU protesteert samen met de Fietsersbond, Wandelnet en het Landelijk Fietsplatform tegen
het voornemen om de Afsluitdijk drie jaar lang af te sluiten voor fietsers en wandelaars. In een brief
aan Rijkswaterstaat vragen we om de sluiting in te korten, het fietspad open te stellen op
piekmomenten en in ieder geval te zorgen voor kwalitatief goede alternatieven.
Petitie
Naast de brief aan Rijkswaterstaat hebben de Fietsersbond, Wandelnet, Landelijk Fietsplatform en de
NTFU een petitie geopend die gericht is aan minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en
Waterstaat. Fietsers en wandelaars kunnen deze petitie ondertekenen en zo protesteren tegen de
jarenlange afsluiting.
NTFU: We zijn weer de weg op
RTC Rally maakt zich hard voor het fietsplezier van sportieve fietsers, waarbij rekening gehouden
wordt met andere weggebruikers.
Gedragscode
Hou zichtbaar rekening met anderen, gebruik een fietsbel, passeer een ander op gepaste snelheid en
gooi afval in een afvalbak zijn enkele van deze regels. Er wordt binnen de groep en met andere
weggebruikers gecommuniceerd. Dit doen we voor onze eigen veiligheid en die van andere
weggebruikers. Hierbij speelt de wegkapitein een belangrijke rol. De wegkapitein zorgt voor de
veiligheid van de groep. Hij zorgt dat de verkeersregels en gedragsregels van de vereniging worden
gevolgd en spreekt leden hierop aan als dit nodig is. Ook zet de wegkapitein routes uit en ziet hij toe
op de snelheid van de groep.
Alliantie
NTFU is in 2017 samen met ANWB, Fietsersbond, KNWU, Landelijk Fietsplatform en VeiligheidNL de
Alliantie Samen Fietsen begonnen. Samen met de alliantiepartners werkt de NTFU met haar
verenigingen aan een beter klimaat op het fietspad. Ter ondersteuning lanceert de alliantie een
filmpje met als boodschap dat sociaal fietsen ook elkaar de ruimte geven is.
https://www.youtube.com/watch?v=EI0emdqDYSw

LEDENADMINISTRATIE
➢ Geen mededelingen

