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VAN HET BESTUUR 
 
Beste mede fietsliefhebbers en Rallyanen, 

Hallo allemaal, we hebben een zeer zachte oktober maand achter de rug met nog prima fietsweer. 

Eigenlijk niet normaal deze temperaturen natuurlijk en ik maak me daar ook echt wel zorgen over. 

Maar zoals een bekende Amsterdammer altijd zei: “ieder nadeel heb z’n voordeel”    

We zijn als bestuur bezig met allerlei zaken en ik wil daarvan graag twee naar voren halen: 

Ten eerste dat we op vrijdagavond 10 februari 2023 een lezing gaan organiseren in het Bolwerk te 

Sneek met als gastspreker Thijs Zonneveld.  

Thijs Zonneveld is een voormalig wielrenner. Hij werkt tegenwoordig als journalist bij het Algemeen 

Dagblad is schrijver en treedt op als co-commentator/analist. 

Zonneveld schreef, voor hij bij het Algemeen Dagblad begon, voor De Pers, vooral als 

wielerverslaggever. Hij is verder onder andere bekend als vaste tafelheer bij het tv-programma De 

Avondetappe (sinds 2011). 

In augustus 2011 schreef hij voor nieuwssite NU.nl de column Die berg komt er, wat leidde tot een 

gelijknamig initiatief om in Nederland een berg te bouwen (een hol gebouw met omvang en uiterlijk 

van een echte berg). Verscheidene bedrijven werkten eraan mee. Rond 2015 viel het initiatief stil, de 

website werd in 2016 opgeheven.  

In 2013 werd Zonneveld analist bij de NOS. Daarnaast was hij medecommentator bij wedstrijden 

voor Eurosport en van 2013 tot en met 2017 koersdirecteur van de Arnhem-Veenendaal Classic. 

Verder informatie over deze lezing volgt binnenkort we gaan er in ieder geval voor zorgen dat jullie 

als RTC Rally leden de (eerste) kans krijgen om hierbij aanwezig te zijn. We zijn nog in de volle 

voorbereiding hiervoor maar we denken de zaal met 150 stoelen makkelijk te kunnen vullen. We 

gaan buiten RTC ook andere verenigingen uit de omgeving Sneek benaderen om hierbij aanwezig te 

zijn. Er zal waarschijnlijk wel een (kleine)bijdrage worden gevraagd voor de entree en we denken 

erover om, alleen voor onze leden, consumptiebonnen beschikbaar te stellen voor die avond.  

Hoe en wat precies volgt later nog maar: noteer 10 februari 2023 maar alvast in jullie agenda’s! 
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Ten tweede: Ik hoor regelmatig in het RTC-peloton: wat hebben wij nu eigenlijk aan ons lidmaatschap 

bij de NTFU? Dat is natuurlijk een hele redelijk vraag en niet 1-2-3 te beantwoorden omdat er zoveel 

voordelen zijn. Wij als bestuur hebben bijvoorbeeld zo’n 6x per jaar overleg met de NTFU-

verenigingen van onze regio (Friesland) waarbij ook altijd een vertegenwoordiger van de NTFU 

aanwezig is. Ook onze regio vertegenwoordiger (in dit geval Lex Ringers die lid is van RTC Rally) is hier 

altijd bij. We delen tijdens deze vergaderingen allerlei zaken met de andere verenigingen waar wij 

veel van leren. Uit deze bijeenkomsten is bijvoorbeeld de Ronde van Friesland ontstaan (Sjouke zijn 

“kindje”). Deze hebben wij 9 juli jl. voor het eerst gereden met een RTC Rally peloton. Tegelijkertijd 

reden er vanuit 4 andere plekken in Friesland ook groepen hetzelfde rondje. Deze Ronde van 

Friesland gaan we volgend jaar verder uitbouwen daar gaan jullie zeker nog meer van horen. 

Maar naast bovenstaande kun je als RTC Rally lid nog veel meer profijt hebben van de NTFU. NTFU-

leden zijn bijvoorbeeld standaard verzekerd tegen schade aan de fiets. Daarnaast zijn zij ook 

verzekerd tegen ongevallen op het moment dat ze deelnemen aan een NTFU-activiteit. Dit kan een 

toertocht, maar ook een clubrit of -weekend in het buitenland zijn. Er zijn nog tal van andere 

verzekeringen waar je als RTC Lid profijt van zou  kunnen hebben. Kijk zelf maar eens op de NTFU-site 

(ntfu.nl) voor meer informatie.  

Ik zal jullie in de toekomst ook regelmatig op de hoogte houden van voordelen van ons NTFU-

lidmaatschap. 

Dat was het weer voor deze keer. Ik hoop jullie allemaal snel weer eens te zien op de fiets of ergens 

anders. 

Sportieve & stoere fietsgroet, Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 

 
 
 
 
TOCHTEN 
 

Van de toercommissie 

 

AGENDA 

De zaterdag vertrek om 9.00 uur groepen 1 en 2 vanaf Schuttersveld een toertocht van ca. 80 km. 

Groep 3 start om 10.00 vanaf Schuttersveld ca. 60 km. 

Iedere dinsdag en donderdagochtend tochten onder leiding van Henk Feenstra vertrek vanaf privé- 

adres Henk aan de Zomermeter. 

Op zondag MTB onder leiding van Mark vanuit Bremerwildernis; start 9.30 uur 

Ook in de wintermaanden 1e en 3e zondag van de maand Cycling Espresso 

 

 

 



Wegkapiteins november: 

    Groep 1  Groep 2  Groep 3 

05 november   Wouter   Henk van Ee  Age   

12 november   Heero   Gatze   René 

19 november   Yke   Wim   Geert 

26 november   Henk Poiesz  Sjouke   John 

 

Wanneer het op de betreffende datum niet in jouw agenda past neem dan zelf initiatief om te ruilen 

met één van de collega’s.      

 

EVALUATIE/FEEDBACK (herhaald verzoek!!!) 
 
Voor de evaluatie van onze activiteiten in 2022 verneemt de toercommissie graag uw opmerkingen, 
de wensen voor komend seizoen.  
Vragen die bij de TC leven en waar we in ieder geval graag reactie op willen van jullie zijn: 
 

- Starttijd van de zaterdagritten 9.00 uur of toch liever eerder starten 

- Afstand van de zaterdagritten 90 a 100 km te veel, te kort of goed 

- Is er behoefte om in clubverband (TC neemt het initiatief en faciliteert dan), een paar keer 

elders in het land een tocht te gaan doen? 

- Duurrit op avond gedurende zomerseizoen door TC te organiseren, is maandagavond goed of 

heeft andere avond de voorkeur?   

- Intervaltraining gedurende zomerseizoen 

 
 
De feedback staat op de agenda van het overleg dat de toercommissie in november heeft.  
  
 

OVERIGE INFORMATIE 
 

Training Wegkapitein 

FTC Stiens heeft het initiatief genomen om in het voorjaar van 2023 een training ‘Wegkapitein’ te 

geven in Friesland. Zij hebben ons gevraagd of er ook bij ons kapiteins zijn die deel willen nemen. De 

training duurt 1 dag. 

Op de site van NTFU valt het volgende te lezen over de training: 

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 

en in overleg met een opgeleide trainer van jouw vereniging. De wegkapitein is inmiddels een begrip 

onder wielerverenigingen en groepen: sinds 2015 zijn er meer dan 2.000 wegkapiteins en MTB-

begeleiders opgeleid. 

Ben je wegkapitein bij een van onze ritten of heb je interesse om deze rol op te pakken, meld je dan 

aan voor deze training via secretaris@rtcrally.nl  

mailto:secretaris@rtcrally.nl


 
Spatborden veel plezier voor je medefietsers en voor jezelf 

Het blijft mooi weer maar de wegen blijven vaak nat en de landbouwtrekkers zorgen voor de nodige 

klei en modder op de binnenwegen. 

Heel veel Rallyanen hebben een spatbord op de fiets en veel ook niet. Dart zorgt voor een bruine 

streep op de rug maar ook voor veel gespetter en overlast voor diegene die achter je rijdt. 

Voor een schappelijk bedrag (€ 35,-) is zo’n handig setje verkrijgbaar bij onder andere Decathlon. 

 

https://www.decathlon.nl/p/spatbord-racefiets-set-raceblade-pro-xl-zwart/_/R-p-X8515529?mc=8515529 
 

 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 

Deze maand kunnen we Chris Piersma en Adriaan Ploum als nieuw lid van RTC Rally verwelkomen en 

aan het einde van het jaar nemen we afscheid van Bart Hartzema en Fonger Ploegstra. 

 
 
 

KILOMETERREGISTRATIE 
Het blijft maar mooi weer dus er worden voldoende kilometers gemaakt. Een vriendelijk verzoek om 

zelf je kilometers op te geven. Het zoeken op Strava levert veel onnodig veel werk op. Dat kan als 

vanouds via de link in de aankondiging van de nieuwsbrief, de website of via Jan: 

jankluitenberg52@hotmail.com 

Graag de kilometers van oktober voor 6 november inleveren. 

Voor de nieuwe leden: Je kan de kilometers die je eerder dit jaar gefietst hebt er gewoon 

bijschrijven. 
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RTC Rally km stand 2022 t/m augustus september totaal 2022     
1 Andries Sijszeling 15.390 2.084 17.474   km 

2 Gatze Houben 13.378 1.341 14.719   km 

3 Folkert Hobma 11.361 1.529 12.890   km 

4 Hertzen van der Schuit 10.932 1.194 12.126   km 

5 Henk Olthuis 10.586 1.334 11.920   km 

6 Sjouke Aukema 8.988 1.039 10.027   km 

7 Bauke van der Wijk 7.987 2.022 10.009   km 

8 Jan Plantinga 8.480 1.235 9.715   km 

9 Johan Jilderts 8.200 1.160 9.360   km 

10 Heero Zwart 8.728 480 9.208   km 

11 Henk Feenstra 7.845 1.025 8.870   km 

12 Foekje Ankersmit 7.988 779 8.767   km 

13 Hylke van der Meulen 7.600 968 8.568   km 

14 Yde Flapper 6.306 2.042 8.348   km 

15 Bauke Teernstra 7.546 543 8.089   km 

16 Catrinus Zijlstra 6.875 1.085 7.960   km 

17 Harry Bron 6.857 861 7.718   km 

18 Anne Beukens 6.524 1.150 7.674   km 

19 Rikus van Veen 6.115 1.300 7.718   km 

20 Wim Jansen 7.153 493 7.516   km 

21 Yme Lautenbach 7.037 479 6.540   km 

22 Okke Adema 5.700 840 6.540   km 

23 Geeske Hospes 5.842 575 6.417   km 

24 Jan de Vries 4.363 2.010 6.373   km 

55 Henk Poiesz 5.317 658 5.975   km 

34 Yke de Jong 5.529 385 5.914   km 

25 Leo Koenen 4.920 910 5.830   km 

26 Jaap van der Veen 5.185 465 5.650   km 

27 Tjerk Douma 4.732 836 5.568   km 

28 Julius Bosma 5.038 440 5.478   km 

29 Geert de Jong 4.444 656 5.100   km 

30 Piet Gemser 4.485 422 4.907   km 

31 Theo Mestrini 4.675 144 4.819   km 

32 Akkelies Bajema 4.193 530 4.723   km 

33 Joon van der Wal 4.244 441 4.685   km 

35 Wally Hoekstra 4.266 395 4.661   km 

36 Wessel Faber 3.962 200 4.162   km 

37 Marcel van der Molen 3.568 515 4.083   km 

38 Almara Hofstra 3.894 75 3.969   km 

39 Leo Yntema 3.468 408 3.876   km 

41 Ron Sijthoff 3.432 412 3.844   km 

42 Rene Veenman 3.073 648 3.721   km 

43 Anouk de Vries 3.375   3.375   km 

44 Nanne Douwes 3.217 34 3.251   km 

45 Paul Inder Rieden 2.810 411 3.221   km 

46 Gerrit Meijer 2.842 329 3.171   km 

47 Piebe Wester 3.155   3.155   km 

48 John Harteveld 3.021 134 3.155   km 

49 Bareld Kuilman 2.457 445 2.902   km 

50 Lex Ringers 2.358 452 2.810   km 

 
 
 
 
 
 



 
 

RTC Rally km stand 2022 
vervolg t/m augustus september totaal 2022     
51 Ed Laagland 2.598 140 2.738   km 

52 Frits Harman 2.476 218 2.694   km 

53 Rink Kuipers 2.015 542 2.557   km 

54 Marcel Bangma 2.423 54 2.477   km 

55 Frits van Erkelens 2.220   2.220   km 

56 Ger Terhell 1.873 168 2.041   km 

57 Bram van Dijk 1.749 186 1.935   km 

58 Ubbo Dotinga 1.897   1.897   km 

59 Jelle Brandsma 1.825 51 1.876   km 

60 Marco Bekema 1.209 91 1.300   km 

61 Rein Mous 1.245   1.245   km 

62 Sieuwke Flapper 642 587 1.229   km 

63 Mark van der Ham 538 269 807   km 

64 Sjoerd Tigchelaar 623   623   km 

65 Henk de Vries 604   604   km 

66 Klaas Duits 481   481   km 

67 Siep Hofstede   145 145   km 

  Totaal 323.859 40.364 363.420   km 

 
 

 
 


