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In Memoriam: Douwe Zwaagstra 

 

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat Douwe Zwaagstra is overleden. 

Douwe was een van de oprichters van RTC Rally en tevens erelid. 

De laatste jaren was Douwe niet meer zo betrokken bij Rally. 

Zoals hij tegen mij vaak zei: “niets persoonlijk hoor, maar ik wandel nu liever”. 

Vorige week sprak ik hem nog tijdens het winterweer, toen hij terugkwam van een wandeling. 

We kregen het nog over het schaatsen en de Elfstedentocht. 

Douwe reed 3 keer de Elfsteden per schaats. Wandelde hem 17 keer . 

En voltooide op de fiets  50 keer de Elfstedentocht. 

Wie Douwe kon wist ook dat hij zijn nukken had . Wat hij in zijn kop had, had hij niet in zijn kont. 

Dat botste ook wel eens met andere mensen. 

Met het fietsen en veel leuke dingen meegemaakt. Veel grote ritten gereden, onder andere Brussel-

Parijs-Brussel  600 km en  Amsterdam -Maastricht -Amsterdam  550 km. 

Zaterdagmorgens reden we vaak sterritten van 120 km. En Douwe had vaak een mooie route  

bedacht en op papier gezet . Zo staan wij met zijn tienen op een morgen te wachten op Douwe  

maar die kwam niet. Dus wij geen route, goede raad was nu niet duur. We wisten wel waar Douwe 

woonde, dus met zijn allen Douwe van bed roepen, onder het mom van do hoefst niet met, maar we 

mutte dien route hebbe. Dit liet Douwe niet gebeuren, de fietskleren kwamen aan en Douwe ging mee. 

Zo reed Douwe de Landschappentocht mee en had een nieuwe fietscomputer geïnstalleerd. 

Douwe was er duidelijk mee in zijn sas en kon ons telkens snelheid en gemiddeldes melden. 

Tot na de pauze Douwe weer eens op zijn computer ging kijken, en helaas de fietscomputer deed het 

niet meer. Een paar slimmeriken hadden zijn voorwiel omgedraaid, en het duurde een tijdje voor hij 

dat doorhad. Wij hebben heel hard gelachen, maar Douwe was not amused.  

Douwe is jarenlang competitieleider en ook voorzitter van Rally geweest. 

In hem verliezen we een echte Rallyaan. 

 

We wensen zijn vriendin en familie veel sterkte toe met dit verlies. 

 

Jouke de Boer 
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VAN HET BESTUUR 
 
Beste RTC Rally leden 

Onlangs zei een goede vriend (geen fietser) tegen mij dat hij overeenkomsten ziet tussen het 

coronavirus en de fietssport.  Zijn betoog ging als volgt: je hebt in de fietssport mensen met een 

competitief prestatiegerichte instelling en je hebt mensen met een prestatief recreatieve instelling. 

De meeste fietsers beginnen voorzichtig eerst maar eens proberen of ik het wel voldoende leuk vind. 

En als ze het leuk vinden dan is het hek van de dam, dan zit er geen ho meer in. Af en toe even wat 

minder fietsen zoals in de winter, doch wanneer de eerste zonnestralen er zijn dan begint het weer. 

Nou hoe duidelijk kan ik zijn, zegt mijn vriend. Het is met het coronavirus net als met dat fietsen van 

jou, het stopt niet. Dan weer lijkt het dat het aantal besmettingen afneemt, doch niet voor lang want 

wanneer er enigszins ruimte wordt gegeven of wordt genomen dan is het in no time weer in volle 

hevigheid aanwezig. Dus het houdt niet op, net als dat fietsen van jou of liever jullie. 

Gelukkig is dat zo het houdt niet op we blijven ondanks alle beperkingen gewoon lekker doorfietsen, 

een ruime week was natuurlijk wat minder, doch dat werd door de meeste gecompenseerd met 

schaatsen. Sporten en vooral duur zal doorgang moeten vinden. 

Welnu beste mensen normaliter hebben we in deze Nieuwsbrief een agenda voor de eerste maand 

van het nieuwe seizoen. De winter afsluiten en het zomerseizoen starten onze snerttocht. Maar nu 

even nog geen agenda. Wel elke week een andere “route van de week” op de website. Ik roep jullie 

op om ons te voeden met jullie routes zodat we iedere week een of twee routes kunnen publiceren. 

We streven er naar om in maart wekelijks een route van 80 à 90 km te publiceren, vanaf april ca. 100 

à 110 km en een route voor een avondtocht 50 à 60 km. Zodra we weer groepsritten kunnen 

organiseren gaan we dit weer organiseren.  

Wanneer je dit leest hebben we inmiddels een eerste “online” bijeenkomst gehad, waarin een aantal 

zaken waar het bestuur zich in de afgelopen maanden mee bezig heeft gehouden en de komende 

periode nog mee bezig zal zijn. Voor de mensen die niet hebben deelgenomen hier de onderwerpen.  

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, een wet die per 1 juli van kracht wordt en voor ons 

relatief weinig impact heeft doch die ons wel dwingt een aantal wijzigingen in de statuten door te 

voeren. We komen hier uitgebreid op terug. 

De voordracht van een nieuwe voorzitter en hoe denken we een ALV te gaan houden.  

De 11-merentocht, die zal ook in 2021 niet zijn zoals we graag zouden willen, hoe dan wel?  

Clubkleding 

De toekomst van onze club  

Was je er niet bij dan heb je wat gemist er komt wel een herkansing op de ALV en in de komende 

nieuwsbrieven. Ik sluit af met de inmiddels klassieke woorden “Hou Fol, Hou Moëd, Komt Goëd”.  

Wim Jansen        

 
 
 
 



TOCHTEN 
 
Vanwege de Coronamaatregelen zijn de horeca gelegenheden nu nog gesloten ! 

      

  
 



KILOMETERREGISTRATIE  
 

 

RTC Rally km stand  Januari totaal   

1 Sjouke Aukema 1.199 1.199 km 

2 Piet Gemser 1.151 1.151 km 

3 Anne Beukens 1.070 1.070 km 

4 Henk Olthuis 963 963 km 

5 Gatze Houben 878 878 km 

6 Jan Plantinga 850 850 km 

7 Theo Mestrini 849 849 km 

8 Heero Zwart 703 703 km 

9 Hertzen van der Schuit 665 665 km 

10 Henk Feenstra 600 600 km 

11 Henk de Vries 590 590 km 

12 Ed Laagland 554 554 km 

13 Foekje Ankersmit 509 509 km 

14 Wim Jansen 497 497 km 

15 Mark van der Ham 490 490 km 

16 Andries Sijszeling 435 435 km 

17 Julius Bosma 430 430 km 

18 Geert de Jong 419 419 km 

19 Okke Adema 415 415 km 

20 Tjeerd Douma 411 411 km 

21 Marcel van de Molen 409 409 km 

22 Hylke van der Meulen 342 342 km 

23 Yde Flapper 338 338 km 

24 Almara Hofstra 334 334 km 

25 Rink Kuipers 293 293 km 

26 Nanne Douwes 293 293 km 

27 Paul Eimers 281 281 km 

28 Bauke Teernstra 273 273 km 

29 Anouk de Vries 273 273 km 

30 Wessel Faber 245 245 km 

31 Rene Veenman 177 177 km 

32 Bareld Kuilman 105 105 km 

33 Ger Terhell 82 82 km 

34 Klaas Duits 68 68 km 

35 Yme Lautenbach 65 65 km 

  Totaal 17.256 17.256 km 

 
 


