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VAN HET BESTUUR
Beste mede fietsliefhebbers en Rallyanen,
Ja, dat hoort er als nieuwe voorzitter ook bij; een openingsverhaal schrijven voor de Trochtraper.
Zoals een aantal van jullie hebben gezien mocht ik tijdens ALV de voorzittershamer overnemen van
Wim Jansen. Voordat ik verder ga wil ik mezelf, voor diegenen die niet aanwezig waren tijdens die
online ALV, even voorstellen.
Mijn naam is Heero Zwart, op het moment dat ik dit schrijf 56 jaar oud. Ik ben geboren als
Zoutkamper en zoon van, hoe kan het ook anders, een garnalenvisser. Mijn vrouw Judith en ik wonen
aan de Dr. Boumaweg in Sneek, we hebben samen 4 kinderen en inmiddels 3 kleinkinderen. Ik werk
fulltime voor een medisch bedrijf. Mijn belangrijkste hobby’s zijn: fietsen, lezen en zeilen. Wanneer
je meer over mij wilt weten kom maar eens naast me fietsen tijdens een van onze ritten of vraag het
me op een ander moment.
Ik ben lid geworden van RTC Rally in september 2016. Mijn eerste rit was op 10 september: een
rondje door de Noord Oost Polder (103,48 km en 27,7 km/uur). De reden om lid te worden van RTC
Rally was omdat ik een liefhebber ben van fietsen en dat graag samen met anderen wil doen.
En tja, dan gebeurt het dat je eens wordt gepolst over eventuele bestuurs- of andere taken. Na in
februari 2020 te zijn toegetreden tot het bestuur heb ik dus in juni 2021 de taak van voorzitter op mij
genomen. Ik heb daar heel veel zin in! We zijn met een leuke club leden en bestuurders en ik ga
ervan uit dat iedereen hetzelfde voor ogen heeft, namelijk een gezonde en leuke vereniging.
Zoals ik tijdens de laatste ALV al heb verteld, zijn we als bestuur het laatste jaar druk bezig geweest
met het formuleren van een visie. Als bestuur, met input van diverse leden, kwamen we tot het
volgende.
Wie willen wij zijn als RTC Rally?
•

•
•
•

Een bij de NTFU aangesloten eigentijdse sportieve en actieve toerfietsclub in
Sudwest-Fryslan, met een stoer imago, welke bekend staat als de organisator van de
11-merentocht.
Een club met een stabiel ledenbestand en een groeiend aantal actieve leden.
We zijn onderling sociaal verbonden en streven naar binding met de regio en andere
sportverenigingen.
We leven de gedragsregels (normen en waarden) van de NTFU na.

Dit bovenstaande kunnen jullie zien als leidraad/houvast voor de vereniging bij alles wat we
organiseren.

Als afsluiting - en dat komt elders in deze Trochtraper ook terug - op 25 september aanstaande
vieren wij de 55-jarige verjaardag van RTC Rally! Daar willen wij iets speciaals van maken. Noteer dit
dus alvast in jullie agenda’s. Dit feest willen we vieren met alle leden en eventuele partners.
En als allerlaatste: ik kijk erg uit naar de eerste rit in ons nieuwe tenue, wat door zo’n 60 Rallyanen is
besteld inmiddels. Er kan nu niet meer worden besteld, in september volgt een nieuwe bestelronde.
Heel veel fietsplezier deze komende zomerperiode en hopelijk snel tot ziens, wellicht ergens op de
fiets!
Sportieve & stoere fietsgroet,
Heero Zwart, voorzitter RTC Rally.

Zin in een feestje?
Dit jaar bestaat RTC Rally 55 jaar en dat moet uiteraard gevierd worden.
Op zaterdag 25 september willen we graag onze 55ste verjaardag vieren, gezamenlijk
met de gehele Rally familie.
Houdt deze datum vrij in je agenda!
Meer details lees je in de volgende Trochtraper.
Team Feest

LEDENADMINISTRATIE
Mooi dat er weer sprake is van aanmelding van nieuwe leden die vaak door leden van ons
enthousiast gemaakt worden.
De verwelkomen Wouter Janssen en Henk Poiesz uit Sneek en Geeske Hospes uit Joure.
We wensen ze een mooie tijd bij RTC Rally met veel veilige en gezellige kilometers.

VAN DE TOERCOMMISSIE
AGENDA RTC Rally
Juli
10 juli

Harrie Rigter Memorialtocht

28 augustus

Dick Bergstra Classic

Suggesties NTFU tochten
17 juli
Pieter Weening Classic

Surhuisterveen

1 augustus

Hel van de Heuvelrug

Driebergen

22 augustus

Hunebed Highway Classic

Valthe

Wielrennen en de beeldvorming van de wielrenner in de samenleving
De wielersport is in de afgelopen periode nog populairder geworden. De racefietsen zijn “niet aan te
slepen” volgens de vakhandel. Dat is natuurlijk goed nieuws mooi voor onze club en voor onze sport
maar dat heeft ook tot gevolg dat het (nog) drukker is geworden op de wegen. Het is dus belangrijk
om rekening te houden met alle ander weggebruikers, dat vindt iedereen toch? Laten we svp niet
andere weggebruikers de maat nemen, laten we bij onszelf blijven. Het gedrag van een ander heb je
niet in de hand.
Ik wil eenieder wijzen op het volgende “Dame of heer, de echte wielrenner gedraagt zich in het
verkeer” zie https://www.youtube.com/watch?v=HQ2FmBakNho

STERRITTEN
➢ Zaterdagsterrit Norg: café Zwaneveld heeft de openingstijd m.i.v. heden aangepast op
zaterdag. Het café is nu om 10.00 uur open i.p.v. 9.00 uur.
➢ Nieuwe locaties voor het afmelden van sterritten:
Door omstandigheden moesten we dit jaar opzoek naar nieuwe locaties voor het afmelden
van onze sterritten. Op zondag kunnen we niet meer terecht bij de Stadsherberg en de
Blauwe Tent is gesloten.
Onderstaand de nieuwe adressen en tijden:
Zondag:
Boazum van 10:00 tot 14:00 uur
Dinsdag:
café-rest. De Kajuit: Jachthaven de domp 1 Sneek van 11.00 uur tot 18.00 uur
(achter het L.S.C. terrein)
Donderdag: Hitzum van 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag:
2 gemeenten in Irnsum Grouwsterdijk 1 van 10.30 uur tot 18.00 uur
Gezien het aantal nieuwe locaties en het feit dat de restauranthouders ook een beetje aan
moeten wennen, word je vriendelijk verzocht om niet te vroeg te komen. Ook is ons gedrag
belangrijk om deze adressen te behouden.
Jan Kluitenberg

11-STEDEN STARTCODE
Jouw bestelde startcode(s) om dit jaar de Fietselfstedentocht te kunnen gaan fietsen met
behulp van onze app, kun je aanvragen bij Geert Hoekstra( ghoekstra61@gmail.com ) dan
wordt die naar u toegestuurd.
Periode 2021: van 7 juli 05:00 uur t/m 5 september 24:00 uur
Op de website van de Friesche Elfsteden Rijwieltocht vind je een stappenplan en een lijstje
met veel gestelde vragen.
Deze lettercombinatie is vanaf 1 juli in de Fietselfstedentocht-app
in te voeren om toegang te krijgen tot het scherm ‘Mijn tocht’,
nadat je bent ingelogd met je gegevens van jouw persoonlijk Fietselfstedentocht-account.
(Het scannen van de barcode is voor deze bestelling niet mogelijk).
Je kunt de lettercombinatie vanaf nu ook invoeren in jouw persoonlijk Fietselfstedentochtaccount, dan hoef je bij gebruik van de app alleen nog in te loggen met jouw gegevens.
De Fietselfstedentocht-app is vanaf 1 juli te downloaden in de AppStore voor iPhones of in de
Google Play Store voor Android smartphones.
Daar kun je, alléén op de dag dat je de Fietselfstedentocht wilt gaan fietsen, op de startknop
drukken en de timer (voor deze dag) in werking stellen.
Gebruik de startknop alleen op de dag dat je gaat fietsen!!
Controleer je juiste adresgegevens in je account vóór 7 september a.s.
zodat je de medaille/ereteken op het juiste adres ontvangt.
Maak er een mooie fietsdag van en geniet van Fryslân.

Met vriendelijke groet,
Gerie van der Beek, secretariaat
Geert Hoekstra, RTC Rally

KILOMETERREGISTRATIE
Het gaat goed met de kilometers voorzichtig komen er nieuwe deelnemers bij, maar het kunnen er
nog meer worden.
Geef je kilometers op via de website https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie of mail
naar jankluitenberg52@hotmail.com of naar kilometerregistratie@rtcrally.nl

RTC Rally km stand 2021

t/m april

mei

totaal

1

Andries Sijszelijng

4.600

2.250

6.850 km

2

Henk Olthuis

4.538

1.502

6.040 km

3

Theo Mestrini

4.707

1.272

5.979 km

4

Heero Zwart

3.878

1.837

5.715 km

5

Sjouke Aukema

4.556

1.081

5.637 km

6

Gatze Houben

3.921

1.641

5.562 km

7

Folkert Hobma

4.120

1.409

5.529 km

8

Piet Gemser

4.275

880

5.155 km

9

Jan Plantinga

4.025

1.015

5.040 km

10 Hylke van der Meulen

3.514

1.275

4.789 km

11 Harry Bron

3.292

1.155

4.447 km

12 Hertzen van der Schuit

3.117

1.316

4.433 km

13 Foekje Ankersmit

3.028

1.233

4.261 km

14 Yde Flapper

3.722

303

4.025 km

15 Catrinus Zijlstra

2.815

1.090

3.905 km

16 Henk Feenstra

2.935

960

3.895 km

17 Mark van der Ham

2.859

921

3.780 km

18 Bauke van der Wijk

2.485

1.095

3.580 km

19 Ed Laagland

2.855

520

3.375 km

20 Geert de Jong

2.664

684

3.348 km

21 Bauke Teernstra

2.267

1.015

3.282 km

22 Tjerk Douma

2.799

395

3.194 km

23 Jaap van der Veen

2.015

1.015

3.030 km

24 Anne Beukens

2.967

25 Almara Hofstra

2.269

607

2.876 km

26 Wim Jansen

2.017

855

2.872 km

27 Okke Adema

1.850

965

2.815 km

28 Marcel van der Molen

1.884

675

2.559 km

29 Julius Bosma

1.770

560

2.330 km

30 Anouk de Vries

1.353

660

2.013 km

31 Wessel Faber

1.825

164

1.989 km

32 Nanne Douwes

1.277

573

1.850 km

33 Rink Kuipers

1.179

618

1.797 km

34 Rene Veenman

1.407

354

1.761 km

35 Piebe Wester

1.660

36 Yme Lautenbach

1.488

37 Marcel Bangma

1.314

160

1.474 km

38 Johan Jilderts

2.967 km

1.660 km
1.488 km

772

589

1.361 km

39 Paul Eimers

1.063

233

1.296 km

40 Henk de Vries

1.090

169

1.259 km

41 Ubbo Dotinga

1.069

148

1.217 km

42 Rein Mous

737

445

1.182 km

43 John Harteveld

998

178

1.176 km

44 Ger Terhell

459

426

885 km

45 Gerrit Meijer

844

46 Bram van Dijk

285

47 Rikus van Veen
48 Bareld Kuilman

500

49 Paul Inder Rieden

432

50 Klaas Duits

265

Totaal

111.761

844 km
408

693 km

690

690 km

150

650 km
432 km

88

353 km

35.579 147.340 km

