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VAN HET BESTUUR 
 
Beste medefietsliefhebbers en Rallyanen, 

November/december fietsdagen: laat licht en vroeg donker en als het een grijze en bewolkte dag is 
heb je soms het idee dat het maar niet licht wil worden. Dan ontkom je er niet aan om toch licht mee 
te nemen ook op je racefiets. En het gaat daarbij om dat je wordt gezien en minder of jezelf door 
verlichting beter kunt zien. De boete die je kunt krijgen voor niet verlichten van je fiets is € 60,- maar 
het risico wat je loopt om te worden aangereden is, vind ik, niet in geld uit te drukken. Het valt me 
zelf namelijk op dat er veel mensen rijden (en lopen) zonder verlichting. En echt bij elke rit die ik in 
het donker rijd heb ik wel een moment van snel moeten reageren omdat er ineens iemand opdoemt 
uit het donker. En dat terwijl je tegenwoordig kun je toch heel gemakkelijk je (race)fiets kunt 
verlichten en daarnaast zogenaamde “Hi Vis” reflecterende kleding of accessoires kunt aanschaffen 
waardoor de ritten in het donker toch een stuk veiliger aanvoelen. 
 
Ik heb toch nog even wat gegoogeld op internet en gekeken wat de NTFU en onze overheid daarover 
(voor)schrijven. 

Regels voor vaste fietsverlichting 

Als fietser moet u in het donker en bij slecht zicht een voorlicht en achterlicht aan hebben. U mag 
hiervoor ook losse lampjes gebruiken. 

Heeft u vaste fietsverlichting? Dan moeten de fietslampen voldoen aan de volgende regels: 

• wit of geel licht voor; 
• rood licht achter; 
• de lampen moeten recht vooruit of recht achteruit schijnen; 
• de lampen mogen niet knipperen. 

Gebruikt u losse lampjes op de fiets? Dan gelden andere regels: 

• wit of geel licht voor; 
• rood licht achter; 
• de lampjes moeten recht vooruit of recht achteruit schijnen; 
• de lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets voor of overheen hangen; 
• de lampjes mogen niet knipperen; 
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• u mag de losse lampjes vastmaken aan uw kleding of op uw tas; 
• u mag de lampjes vastmaken op uw bovenlichaam (alleen rug en borst). U mag dus geen 

lampjes op uw hoofd, armen of benen vastmaken; 
• u mag geen extra verlichting gebruiken zoals spaakverlichting of meer dan 1 koplamp op een 

tweewieler. 

Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. Hiervoor 
heeft de overheid de campagne ‘AAN in het donker’ opgestart. Kijk hiervoor maar eens op: 
https://www.komveiligthuis.nl/fietsverlichting 

Wist je trouwens dat: 

• Verlichting niet zozeer voor jouw eigen zicht is maar vooral zodat automobilisten je zien? 
• Jongeren en jongvolwassenen in verhouding minder vaak verlichting aan hebben dan 

ouderen? 
• Het achterlicht het belangrijkst is? Omdat je het achteropkomende verkeer niet kunt zien 

aankomen. 
• 5% van de fietsers in het donker een fietsongeluk heeft gehad? 
• 15% tijdens het fietsen in het donker bijna is aangereden 
• 80% van de fietsers beschikt over vaste verlichting voor en achter? 
• 37% van de fietsers aangeeft dat losse lampjes niet goed werken? 
• 36% van de fietsers weet niet hoe zij zelf een kapotte fietslamp kunnen repareren? 

Grote kans dat je na deze opsomming denkt van; ja ja dat weet ik heus wel hoor. Maar mijn gedachte 
is dat wanneer ik hiermee één persoon laat nadenken en (betere) verlichting laat aanschaffen mijn 
persoonlijke missie is geslaagd. 
 
Dan sluit ik af met iedereen een fijne en veilige en ook een verlichtte fietsmaand toe te wensen en 
ook alvast hele fijne feestdagen.  
 
Sportieve & stoere fietsgroet ,  Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 

 

 

 

Zomer 11-steden fietstocht. 

 

Kennelijk was de mail over de fiets 11-stedentocht niet duidelijk gezien het feit dat verschillende 

leden als reactie op de mail kaarten bestelden. 

 

Nogmaals je moet zelf kaarten bestellen bij de 11-steden Bolsward en wil je met de Rallygroep rijden 

geef dan het ordernummer aan Geert. 

 

Enquête. 

 

De aangekondigde enquête zal pas in januari 2022 komen.  

 

 



 

Kilometeropgave 

 

Het gaat nog altijd goed. Denk eraan dat je voor 6 december je kilometers van november opgeeft via 

de bekende kanalen. 

Inmiddels zijn terecht vragen gesteld over de toegezegde beloning voor 2020. Leveringsvertragingen 

en andere omstandigheden zaten ons in de weg. 

We gaan dat op korte termijn regelen. 

 

Kleding 

Er zijn nog kleding accessoires op voorraad, zie onderstaande lijst. 

Voor info: penningmeester@rtcrally.nl 
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VAN DE TOERCOMMISSIE 
 

AGENDA RTC Rally 

December 

04 dec  Reguliere zaterdagtocht 85 en 95/100 km 

11 dec   Reguliere zaterdagtocht 85 en 95/100 km 

18 dec   Reguliere Zaterdagtocht 85 en 95/100 km 

28 dec  Winter 11-steden (zie hieronder) 

31 dec  Oliebollentocht 

Start 9.00 uur vanaf Schuttersveld 

 

Winterfiets Elfstedentocht 

Dinsdag 4 januari 2022 

We hebben ons als RTC Rally gecommitteerd om vrijwilligers te leveren voor deze dag. Waarom?  

- het is een organisatie zonder winstoogmerk 
- we zijn vanaf start van dit evenement betrokken  
- RTC Rally promoten op onder meer de stempelplaatsen in Sudwest Fryslan  
- de doelstellingen van de editie 2020: 

o aandacht voor noodzaak om actie te ondernemen de klimaatverandering 
(opwarming aarde) in te perken, 

o iedereen op welke manier dan ook in beweging te krijgen om daarmee algehele 
gezondheid te versterken 

 

Er hebben zich inmiddels een aantal leden gemeld, doch nog niet genoeg. Er zijn nog met name 

mensen nodig voor de stempelposten. Totaal zijn we nog 10 mensen nodig. Je mag uiteraard ook 

met je buurman, broer, kinderen, partner, etc. ons helpen. 

Graag z.s.m. doch uiterlijk 12 december aanmelden bij Wim Jansen info@jansenfp.nl 

Geef bij je aanmelding ook even aan of je 28 december mee gaat en welke route je voorkeur dan 

heeft. 

 

Vragen bel mij dan op 0515-227026 of 06-15843507  
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Dinsdag 28 december 

De vrijwilligers die op 4 januari gaan helpen en deze 11-steden ook willen rijden en de medaille etc. 

willen ontvangen rijden op 28 december de routes. Er zijn formeel 3 routes; afhankelijk van de 

belangstelling rijden we de 200 route; de 140 route en of de 90 route. 

Doe je mee dan krijg je dus ook de medaille en alle overige zaken die reguliere deelnemers 

ontvangen.  

 

Zaterdagtochten en Wegkapitein 2022 

Vanaf 2022 zullen wij de route van reguliere zaterdagtochten ruim een maand vooruit gaan plannen 

en bekend maken via de website. 

Begin 2020 hebben 12 leden de NTFU workshop wegkapitein gevolgd, het is dan uiteraard ook de 

bedoeling dat we bij de reguliere zaterdagtochten bij elke groep een wegkapitein hebben. Het is de 

bedoeling om per maand een schema te maken voor de wegkapiteins. Het schema zullen we in de 

Nieuwsbrief publiceren. De wegkapiteins krijgen het schema uiteraard ruimschoots voor het 

verschijnen van de nieuwsbrief. 

 

Heb je de workshop in maart 2020 niet gevolgd en je wil wel meedoen in het schema van 

wegkapitein? Feel free en meld je bij mij: info@jansenfp.nl 

 

Routes 

De toercommissie vindt het plezierig om routes te ontvangen die je de graag in het zaterdagschema 

zou willen opnemen. Let er daarbij wel op er een mogelijkheid is om op ongeveer 2/3 van de route 

een koffiestop te hebben.     

 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Er zijn geen mutaties binnengekomen. 
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KILOMETERREGISTRATIE 
 

RTC Rally km stand 2021 t/m sept. oktober totaal   

1 Andries Sijszeling 17.835 2.250 20.085 km 

2 Gatze Houben 14.616 1.380 15.996 km 

3 Folkert Hobma 13.455 912 14.367 km 

4 Henk Olthuis 13.165 1.193 14.358 km 

5 Heero Zwart 11.823 890 12.713 km 

6 Theo Mestrini 11.518 1.053 12.571 km 

7 Sjouke Aukema 10.825 1.123 11.948 km 

8 Jan Plantinga 10.155 995 11.150 km 

9 Hylke van der Meulen 11.001 0 11.001 km 

10 Harry Bron 10.063 563 10.626 km 

11 Hertzen van der Schuit 9.469 1.083 10.552 km 

12 Catrinus Zijlstra 8.760 1.000 9.760 km 

13 Henk Feenstra 8.499 1.120 9.619 km 

14 Foekje Ankersmit 8.768 757 9.525 km 

15 Anne Beukens 8.347 950 9.297 km 

16 Yde Flapper 8.149 993 9.142 km 

17 Bauke van der Wijk 7.895 1.088 8.983 km 

18 Piet Gemser 8.438 426 8.864 km 

19 Tjerk Douma 7.558 1.005 8.563 km 

20 Bauke Teernstra 7.721 774 8.495 km 

21 Okke Adema 7.955   7.955 km 

22 Mark van der Ham 7.889 0 7.889 km 

23 Wim Jansen 6.328 552 6.880 km 

24 Geert de Jong 6.366 405 6.771 km 

25 Piebe Wester 5.950 640 6.590 km 

26 Yme Lautenbach 5.976 355 6.331 km 

27 Johan Jilderts 5.252 828 6.080 km 

28 Gerrit Nijdam 5.950   5.950 km 

29 Julius Bosma 5.385 545 5.930 km 

30 Ed Laagland 5.461 404 5.865 km 

31 Almara Hofstra 5.425 261 5.686 km 

32 Geeske Hospes 4.797 588 5.385 km 

33 Rikus van Veen  5.055 265 5.320 km 

34 Jaap van der Veen 4.720 385 5.105 km 

35 Frits Harmann 4.990 421 5.411 km 

36 Marcel van der Molen 4.686 300 4.986 km 

37 Rene Veenman 4.148 810 4.958 km 

38 Anouk de Vries 4.411 365 4.776 km 

39 Rink Kuipers 4.177 565 4.742 km 

40 Wessel Faber 3.980 423 4.403 km 

41 John Harteveld 3.929 417 4.346 km 

42 Ubbo Dotinga 3.465 479 3.944 km 

43 Nanne Douwes 3.663 239 3.902 km 

44 Henk de Vries 3.798 0 3.798 km 

45 Paul Eimers 3.575 206 3.781 km 

46 Gerrit Meijer 3.328 447 3.775 km 

47 Rein Mous 3.070 335 3.405 km 

48 Marcel Bangma 3.077   3.077 km 

49 Ger Terhell 2.759 285 3.044 km 

50 Paul Inder Rieden 1.993 163 2.156 km 

51 Jelle Brandsma 1.866   1.866 km 

52 Bram van Dijk 1.653 114 1.767 km 

53 Bareld Kuilman 1.355 50 1.405 km 

54 Siep Hofstede 965 45 1.010 km 

55 Klaas Duits 767 67 834 km 

  Totaal 356.224 30.514 386.738 km 

 


