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VAN HET BESTUUR 
 
 
Beste mede fietsliefhebbers en Rallyanen, 

Voorjaar 2022 en het lijkt weer als vanouds voordat de C-crisis uitbrak. We hebben de Ronde van 
Súdwest Fryslan achter de rug. Deze vond plaats op 11 april jongstleden, er waren die dag zo’n 100 
deelnemers met veel enthousiasme over de route en het mooie weer. Tijdens deze tocht is er € 750,- 
aan inschrijfgeld opgehaald voor het KWF. Door het bestuur is besloten het gehele bedrag van de 
inschrijving te doneren aan Stichting De Skulp, locatie Sneek. Dit is een laagdrempelige, geheel op 
vrijwilligers draaiende, ontmoetingsplek voor mensen die zelf of in hun naaste omgeving te maken 
hebben (gehad) met kanker. Deze donatie voor een goed doel vanuit de Ronde van Súdwest Fryslan 
wordt altijd gedaan en we vonden het gepast hiervoor een bestemming in de regio te zoeken welke 
verband heeft met het KWF. Vandaar dat we bij Stichting De Skulp uitkwamen. We zullen op korte 
termijn deze donatie overhandigen. 
 
Dan komt onze 11-Merentocht ook steeds dichterbij, inmiddels gaan we al richting de 1500 
voorinschrijvingen en zijn er op dit moment 73 vrijwilligers die zich aangemeld hebben. Van beide 
getallen word ik erg blij vooral van het aantal vrijwilligers. We gaan er een geweldige toerfiets-
promotiedag van maken met z’n allen. We zetten hiermee RTC Rally, wederom positief op de kaart. 
Na afloop van de tocht nodigen we alle vrijwilligers op het Schuttersveld uit voor de after-party (nu al 
zin in!). 
 
Ook is de 11-Meren Fyts-training in volle gang. Foekje, Hertzen, Marcel en Theo laten een aantal 
enthousiastelingen op een zeer professionele manier kennis maken met de fietssport en bouwen 
tegelijkertijd op naar 11-Merentocht. Geweldig hoe dit is opgepakt en, wat mij betreft zeg ik nu al; 
volgend jaar maar weer doen! 
 
Het aantal leden van RTC is duidelijk in een stijgende lijn, dit kunnen jullie ook weer lezen aan het 
einde van deze Trochtraper. In de vorige Trochtrapers stonden ook  al steeds weer nieuwe namen 
vermeld.  
Ik heet ieder nieuw lid van harte welkom bij onze vereniging! Hopelijk spreek ik jullie snel eens 
tijdens een van onze activiteiten. 
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Graag wil ik nog de aandacht vestigen op 2 tochten die wij in juni en juli gaan organiseren: 
 

Ten eerste: de pelotonstocht rond Friesland op 18 juni (rond de langste dag). We gaan dan 
een tocht doen van zo’n 300 km vanuit Sneek langs de grens van onze provincie. Zoals de 
naam al zegt doen we dat in pelotons vorm. Het streven is om met een snelheid van zo’n  
28 km/uur en maximaal 30 personen te gaan rijden. Wij regelen dan een volgwagen waar 
iedereen zijn eten, drinken en reservematerialen in kwijt kan, zodat tijdens de pauzes hier 
gebruik van kan worden gemaakt. 
 
Ten tweede: de Ronde van Friesland op 9 juli aanstaande. Dit is een tocht welke wij op 
initiatief van RTC Rally (een idee van Sjouke Aukema, ons ideeën-kanon) samen met de 4 
andere NTFU fiets-toerclubs in Friesland gaan organiseren. Dit zijn de clubs uit Leeuwarden, 
Stiens, Burgum en Drachten. Het is dan ook de bedoeling dat deze tocht, in deze volgorde, 
langs deze 4 plaatsen gaat. De start zal tegelijkertijd in alle 5 de plaatsen zijn om 8.00 uur. 
Ieder lid van RTC is welkom om mee te rijden. We zullen diverse snelheden in verschillende 
groepen gaan aanhouden zoals gebruikelijk op de zaterdagen.  

 
Vooral voor deze tweede tocht nodig ik ook de leden uit die normaal gesproken niet meerijden op de 
zaterdagen. Wij zullen zorgen dat er een passende groep met passend tempo voor iedereen zal zijn.  
Duidelijk is dat er genoeg is op ons op te verheugen de komende maanden. En dan heb ik het nog 
niet eens gehad over de maandagavondrit, dinsdag- en donderdagritten en de training op 
woensdagavond o.l.v. Hertzen.  
   
Zelf ga ik me nu mentaal voorbereiden op de RATN die ik vanaf zaterdag 30 april zal proberen uit te 
rijden. Voor mij de eerste echte kennismaking met een meerdaagse ultra-lange fietstocht. Ik zal jullie 
daar in de volgende Trochtraper (kort) verslag van doen. 
 
Voor nu voor iedereen: geniet van het mooie weer en alvast ook van de voorpret over de komende 
tochten. 
 
Sportieve & stoere fietsgroet ,  Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 

 
 
 
TOCHTEN 
 
Sterritten:  stempelpost It Reade Hynder in Wommels sluit de deuren. 

Na 17 jaar gastvrijheid voor onze stempelaars stoppen Henk en Adriana Metzlar er mee. 
We danken hen hartelijk voor deze jarenlange gastvrijheid. 
 
De ritten op woensdag  worden overgenomen door Anneke’s theetuin, Hoofdweg 2, Hitzum. 
De ritten op zaterdag verhuizen naar de Blauwe Tent die voor ons een uur eerder open gaan. 
 
Voor de nieuwe plaatsen en tijden: kijk op de website. 
 
 
 
 
 



Van de toercommissie 

 

Agenda 

 

Iedere maandag, een duurrit, 18.30 uur vanaf Schuttersveld  

Iedere woensdag, training onder leiding van Hertzen, start 18.30 uur op Schuttersveld. 

En natuurlijk kan je iedere dinsdag en donderdag met Henk Feenstra op pad. 

In de maand mei hebben we “slechts” 2 reguliere zaterdagtochten, de eerste, 7 mei en de laatste 

zaterdag 28 mei.  

➢ Zaterdag 14 mei vrijwilligers 11-Merentocht  

 150 km start om 7.30 uur (onder voorbehoud, definitieve starttijd volgt zsm ) 

 100 km start om 9.00 uur (onder voorbehoud) 

 Koffie in Balk bij Teerenstra, . 

In verband met de catering voor donderdag 12 mei melden of je mee gaat en welke afstand je wil 

doen.  

De 21e mei hebben zoals bij eenieder bekend onze 11-Merentocht. 

      

Wegkapitein 

Wat is de taak van de wegkapitein binnen RTC Rally? 

- De wegkapitein heeft kennisgenomen van de route, weet daardoor in principe waar extra 

alertheid geboden is,  

- De wegkapitein let op de veiligheid van en voor en door de groep 

- De wegkapitein weet waar de koffiestop is  

- De wegkapitein geeft voor vertrek instructies over in acht te nemen (veiligheid) regels, geeft 

aan welk tempo gereden gaat worden 

- De wegkapitein let er op dat alle deelnemers in de groep mee komen en zich prettig voelen 

binnen de groep. 

- De wegkapitein geeft aan wanneer en hoe er van koppositie gewisseld wordt  

- De wegkapitein zorgt voor een veilige situatie wanneer er als gevolg van bijvoorbeeld 

materiaalpech gestopt moet worden. 

Er zijn een aantal mensen die de  NTFU workshop wegkapitein gevolgd hebben en er zijn leden die 

zich gemeld hebben en voldoende ervaren zijn om de rol van wegkapitein op zich te nemen. 

Bij het overleg dat we eind maart hebben gehad met een aantal leden en wegkapiteins is 

afgesproken dat er een schema gemaakt wordt waarbij eenieder die de workshop heeft gevolgd en 

die zich gemeld heeft om de rol van wegkapitein te willen vervullen periodiek wegkapitein zal zijn. 

Voor de mensen die nog geen workshop “wegkapitein” hebben gevolgd en voor de mensen die de 

kennis nog eens willen opfrissen organiseren we binnenkort een bijeenkomst  waarin de rol van de 

“wegkapitein” wordt uitgelegd.   

 

 



 

Voor de maanden mei en juni is het schema als volgt: 

   Groep 1    Groep 2 

07 mei   Yke     Gatze    

14 mei   Vrijwilligers 11-Merentocht   

21 mei   11-Merentocht   

28 mei   Wouter     Theo 

04 juni   Heero     David 

11 juni   Wieger     Foekje 

18 juni   Ed     Henk van Ee 

25 juni   Rondje Lauwersmeer  

 

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

met één van de collega’s.      

 

 

LEDENADMINISTRATIE 
 

We verwelkomen 3 nieuwe leden:   

o Wally Hoekstra uit Hommerts 

o Grietje de Backker ook uit Hommerts 

o Bouke Wortman uit Balk  

 

We wensen ze mooie, veilige en vooral gezellige fietskilometers toe. 

 

 

KILOMETERREGISTRATIE 
 

Het gaat goed met het aantal deelnemers, wel zijn er nog wat deelnemers van vorig jaar die nog gen 

kilometers opgegeven hebben. Op de website is het systeem iets gewijzigd maar als je de uitleg volgt 

is het nog goed te doen. Kilometers kunnen doorgegeven worden aan Jan Kluitenberg: 

jankluitenberg52@hotmail.com of via de website https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie .  

Overigens is de website in een nieuw fris jasje gestoken. Kijk vooral even rond. Er komen regelmatig 

vragen binnen over starttijden etc. Alles kan je vinden op de website. Op de eerste pagina staat de 

agenda en de komende evenementen. 
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RTC Rally km stand 2022 t/m februari maart totaal 2022   

1 Heero Zwart 2.315 1.891 4.206 km 

2 Gatze Houben 1.744 1.702 3.446 km 

3 Andries Sijszelijng 1.410 1.910 3.320 km 

4 Hertzen van der Schuit 1.861 1.395 3.256 km 

5 Sjouke Aukema 1.680 1.118 2.798 km 

6 Henk Olthuis 1.141 1.457 2.598 km 

7 Geeske Hospes 1.702 749 2.451 km 

8 Anne Beukens 1.576 840 2.416 km 

9 Jan Plantinga 1.435 965 2.400 km 

10 Wim Jansen 1.298 1.029 2.327 km 

11 Harry Bron 1.374 916 2.290 km 

12 Bauke van der Wijk 1.489 799 2.288 km 

13 Okke Adema 1.220 1.025 2.245 km 

14 Hylke van der Meulen 862 1.262 2.124 km 

15 Foekje Ankersmit 1.063 1.013 2.076 km 

16 Yde Flapper 975 975 1.950 km 

17 Tjerk Douma 802 1.078 1.880 km 

18 Henk Feenstra 860 1.005 1.865 km 

19 Theo Mestrini 1.036 658 1.694 km 

20 Yke de Jong 967 685 1.652 km 

21 Geert de Jong 919 723 1.642 km 

22 Henk Poiesz 961 648 1.609 km 

23 Johan Jilderts 475 1.130 1.605 km 

24 Bauke Teernstra 531 1.028 1.559 km 

25 Catrinus Zijlstra 545 910 1.455 km 

26 Frits van Erkelens 768 758 1.526 km 

27 Almara Hofstra 572 739 1.311 km 

28 Marcel van der Molen 792 491 1.283 km 

29 Ed Laagland 731 378 1.109 km 

30 Ron Sijthoff 561 520 1.081 km 

31 Yme Lautenbach 255 814 1.069 km 

32 Rene Veenman 624 431 1.055 km 

33 John Harteveld 503 481 984 km 

34 Nanne Douwes 476 490 966 km 

35 Piet Gemser 358 530 888 km 

36 Anouk de Vries 488 289 777 km 

37 Julius Bosma 155 615 770 km 

38 Joon van der Wal 334 423 757 km 

39 Sjoerd Tigchelaar 623   623 km 

40 Wessel Faber 531   531 km 

41 Ger Terhell 261 270 531 km 

42 Jaap van der Veen   505 505 km 

43 Paul Inder Rieden 175 297 472 km 

44 Rein Mous 410   410 km 

45 Marcel Bangma   325 325 km 

46 Piebe Wester 315   315 km 

47 Bram van Dijk 77 216 293 km 

48 Henk de Vries 275   275 km 

49 Frits Harmann 135 139 274 km 

50 Jelle Brandsma   273 273 km 

51 Rink Kuipers 224 0 224 km 

52 Bareld Kuilman 145   145 km 

53 Klaas Duits 73 67 140 km 

54 Marco Bekema 120 0 120 km 

55 Mark van der Ham   119 119 km 

56 Ubbo Dotinga 102   102 km 

57 Siep Hofstede 41   41 km 

58 Rikus van Veen      0 km 

59 Paul Eimers     0 km 

60 Gerrit Nijdam     0 km 

61 Gerrit Meijer    0 km 

62 Folkert Hobma     0 km 

  Totaal 40.365 36.081 76.446 km 

 


