ACTIVITEITEN RTC RALLY 2022/2022
Trainingen
Bij de trainingen onderscheiden we het zomer- (van 1 maart tot en met 30 september) en het
winterseizoen (van 1 oktober tot en met 1 april).
We starten altijd op het Schuttersveld, Thomas Zandstrastraat 1, 8602CW, Sneek
Zomerseizoen
Maandagavond:
Dinsdagochtend:
Woensdagavond:
Donderdagochtend:
Zaterdagochtend:

18:30
09:00
18:30
09:00
09:00

Voor de sportieve fietser
Voor de sportieve fietser
Training o.l.v. Hertzen vd Schuit
Voor de sportieve fietser
Voor de sportieve fietser Groep 1 29/30 km p/u
Groep 2 27/28 km p/u
Zaterdagochtend:
10:00
Voor de recreatieve fietser 24 km p/u
Een keer per maand een lange tocht op zondag zie de agenda
Winterseizoen
Dinsdagochtend:
09:00
Voor de sportieve fietser
Dinsdagavond:
18:30
Op de verlichte wielerbaan
Donderdagochtend: 09:00
Voor de sportieve fietser
Zaterdagochtend:
09:00
Voor de sportieve fietser Groep 1 29/30 km p/u
Groep 2 27/28 km p/u
Zaterdagochtend:
10:00
Voor de recreatieve fietser 24 km p/u

Zomer
11 merentocht
Op de zaterdag voor Hemelvaart en 2 weken voor de 11 Stedentocht organiseert RTC Rally
de tocht gaat door het prachtige Zuid West Friesland, langs meren, door bossen en weidse
weilanden en dorpjes en steden.
De tocht kent de 50 km, de 100 km en de 150 km versie.
Vanaf begin januari kunt u al inschrijven via de website van RTC Rally of
www.elfmerenfietstocht.nl
Clubtochten

Sterritten Friesland
RTC organiseert, samen met tfc Frisia uit Leeuwarden, in het zomerseizoen sterritten. Dit
zijn, volgens de omschrijving van de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie)
toerfietsevenementen waarbij op een vastgestelde plaats en tussen vastgestelde tijdstippen
wordt afgemeld en waarbij de deelnemers individueel of achter voorrijders een niet
voorgeschreven route volgen vanaf een zelf gekozen vertrekplaats.
Zie de sterritten kalender elders op de site
Verder
Gezellig, kameraadschap, informatie uitwisseling, samen uit- samen thuis, individueel in
groepsverband, vrijheid om mee te fietsen, verzekerd van een mede-fietser op
trainingstijden.
Samenwerking met WvSnits, de IJsster, AVHorror, de 11 stedentocht, Friesland Beweegt,
Cycling Expresso.
NTFU
Uiteraard zijn we als vereniging lid van de landelijke fietsunie, de NTFU. Maar ook als
individueel heb je veel voordelen van je lidmaatschap:
Goed verzekerd op pad met de NTFU fietsverzekering Online voorinschrijven en snel van
start met Scan en GO
Met MijnNTFU een persoonlijk overzicht on line
Korting bij deelname aan trainingen en clinics Sportvoeding via Duursport
3 euro op toertocht
20 euro op FietsActief Overnachtingen in Stayokay
Hulp bij pech voor slechts € 15,- per seizoen GPS-pakketten voor NTFU-verenigingen en leden
12 x Nieuwsbrief
Actuele website met o.a. Facebook en Twitter 2 x ledenvergadering Diverse app-groepen
Korting 10 % bij 2 Tsjillen en New Speed Workshop Jaarlijks Korting club kleding
Verplichting 11 meren 1⁄2 dag werken
Gratis NTFU Kalender in gedrukte vorm
Goed verzekerd op reis
Algemene belangenbehartiging naar andere instanties
En vele andere voordelen: Zie verder www.ntfu.nl
Samenwerking
Wij zijn niet de enige vereniging in Sneek en in Friesland. In een aantal zaken is het handig
en goed contact met andere verenigingen te hebben. Wij werken samen met de 11 steden
organisatie te Bolsward, met WvSnits en de IJsster te Sneek, met Friesland beweegt en de
Fietsersbond.
Scan en Go
Bij steeds meer tochten kun je je laten scannen. In de kalender kom je bij tochten waar
Scan & Go wordt aangeboden het volgende symbool tegen: . Zo zie je in één oogopslag bij
welke tochten jij
je barcode kunt laten scannen.
Met Scan & Go ga je sneller van start. Je hoeft geen briefjes meer in te vullen bij de
inschrijftafel. Je laat je barcode scannen en weg ben je. Tenminste, als je van tevoren ook
betaald hebt via iDeal. Want anders moet je nog wel even afrekenen aan de inschrijftafel.

