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➢ MEDEDELINGEN

Van het bestuur:
AVG
Ook RTC Rally voldoet aan de nieuwe AVG wetgeving (Algemene verordening
gegevensbescherming). Dit komt door de goede samenwerking met organisaties
zoals de NTFU en Clubcollect.

11 meren
Zaterdag 5 mei hebben wij de 51ste editie van de elfmerenfietstocht gehouden.
Onder perfecte weersomstandigheden hebben circa 3900 deelnemers de 50, 100 en
150 km gefietst door het mooie Zuidwest Friesland. Wij kunnen terugkijken op een
zeer geslaagde dag.
Met dank aan onze partners;
#Poiszsupermarkten
#Lawisportswear
#Newspeed Sneek
#Sportvoedingwebshop
En uiteraard alle vrijwilligers.
Bedankt en tot volgend jaar.

Controle- en verzorgingspost Elahuizen

Controle- en verzorgingspost Oudega

Schuttersveld Sneek

Social media
Graag willen wij de leden van RTC Rally vragen om de verschillende social media van RTC
Rally (Facebook, Twitter, WhatsApp) uitsluitend te gebruiken om elkaar te informeren over
de activiteiten van RTC Rally. Het plaatsen van persoonlijke berichten is niet gewenst. Ook
geldt hier uiteraard RESPECT voor elkaar als het gaat om het gebruik van sociale media.

Tochten
Zaterdag 30 juni fietsen wij weer een rondje IJsselmeer. I.v.m. met de organisatie graag voor
25 juni melden bij Hertzen van der Schuit.
h.schuit@ziggo.nl

AGENDA/KALENDER
Idee voor toertochten in juni:
9 juni Fietsturfroute Gorredijk zie www.fietsturfroutegorredijk.nl
10 juni de WARX Classico Grupetto vanuit Meppel. Zie www.grupettomeppel.nl/classico/
16 juni Parel van de Veluwe, vanuit Harderwijk, zie www.parelvandeveluwe.nl
17 juni Retourtje Heuvelrug zie www.tfcweesp.nl
23 juni Ronde Culturele Hoofdstad zie website TFC Frisia
24 juni Sallands Beste Bulten vanuit Deventer; zie sbb.zwaluwendeventer.nl
30 juni Rondje IJsselmeer RTC Rally

De Echte Wielrenner | Veilig en vriendelijk
In het voorjaar trekken veel Nederlanders er in hun vrije tijd op uit en zo ook de wielrenner. Dit leidt
tot drukte op de fietspaden en wegen. Als wielrenners en medeweggebruikers elkaar passeren, leidt
dit soms tot onbegrip, ergernis of erger; ongelukken. De NTFU geeft daarom via onderstaande
animatie goede voorbeelden hoe voetgangers, fietsers, automobilisten en wielrenners elkaar veilig
kunnen passeren.

Gedrag op de weg
Ontmoetingen tussen wielrenners en andere weggebruikers leiden soms tot gevaarlijke situaties,
door snelheidsverschillen en omdat beide partijen van elkaar niet weten wat ze gaan doen. Uit
onderzoek van VeiligheidNL bleek dat volgens wielrenners in 51% van de (bijna-)ongevallen sprake
was van onvoldoende rekening houden met elkaar. Het is dus belangrijk om te werken aan ieders
gedrag, zodat wederzijdse irritatie, onvoorspelbare situaties en ongevallen kunnen worden
voorkomen.

Begin bij jezelf
Wil jij als wielrenner wat meer begrip van andere weggebruikers; begin dan eerst bij jezelf. Houd je
aan de verkeersregels en toon begrip voor de ander. Het delen van dit filmpje
https://www.ntfu.nl/fietsers/onze-inzet/de-echte-wielrenner is een laagdrempelige manier om
andere te informeren over de veiligste manier van elkaar passeren. Maar beter nog kun je eens in
gesprek gaan met andere weggebruikers; op een terrasje langs een drukke fietsroute of tijdens een
jaarmarkt waar je je vereniging promoot. De NTFU heeft flyers beschikbaar die je kunnen helpen om
de situaties uit te leggen.

➢

COMPETITIESTAND APRIL 2018
Groep 11.000 km en meer

1
2
3
4
5

A. Sijszeling
J. Kluitenberg
H. v.d Schuit
H. Rigter
J.R. Plantinga

punten
36
30
c
c
15

km
3.780
3.265
1.950
1.800
1.330

Groep 3.000 km tot 6.000 km
1
2
3
4

S. Haarsma
J. Jilderts
S. Stilstra
J. Bosma

Groep 6.000 km tot 11.000 km
1 R. van Veen
2 J.P. Hettinga
3 L.S. Koenen

punten
22
c
4

km
1.205
900
315

punten
c
12
c
c

km
1.000
975
500
330

Groep 0 km tot 3.000 km
1
2
3
4

T. Douma
B. van Dijk
G. Meijer
S. Hofstede

5 J. Hingst
6 D. de Jong

punten
c
c
c
6
2
1

km
1.209
673
503
285
115
90

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.➢ BESTELLING FIETSKLEDING RTC RALLY:
Ingevulde lijst sturen naar:
H.v.d. Schuit, Priorstraat 17, 8603 VN Sneek
h.schuit@ziggo.nl
Artikel
Shirt korte mouw € 45,00
Shirt lange mouw € 50,00
Korte broek € 60,00
Lange broek € 80,00
Shirt kort + lang + korte broek € 145,00
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Maat

