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VAN HET BESTUUR 
 
Agenda RTC Rally 

De eindejaarsbijeenkomst staat gepland op vrijdag 13 december a.s. 

- Agenda en locatie volgen in Nieuwsbrief december 

 

Zie voor fietsprogramma en mededelingen www.rtcrally.nl of volg twitter cq facebook 

 

Normen en Waarden 

Het bestuur acht het wenselijk dat haar leden tijdens clubactiviteiten of wanneer zij  

vertegenwoordiger van de club zijn zich gedragen volgens normen en waarden die in het 

maatschappelijk verkeer als gepast en aanvaardbaar worden beschouwd.  

Het bestuur heeft het volgende besloten, leden dienen zich tijdens clubactiviteiten te houden aan de 

normen en waarden die de club als passend beoordeeld. Het bestuur verwijst daarbij ook naar de  

Wanneer leden van mening zijn dat zij zich niet wensen te committeren aan die normen en waarden 

dan zijn zij niet welkom als lid of als medewerker in welke hoedanigheid dan ook.  

Het bestuur zal een aantal van de normen waarden die RTC Rally wenst in de nieuwsbrief van 

december publiceren, daarnaast verwijst het bestuur naar de website van de NTFU. Onder de 

hoofdstukken  

- De Echte Wielrenner https://www.ntfu.nl/fietsers/onze-inzet/de-echte-wielrenner 

- De Buitencode   https://www.ntfu.nl/fietsers/onze-inzet/de-buitencode 

- Sfeer binnen je club https://www.ntfu.nl/clubs/alle-themas/sfeer-binnen-je-club 

Staan ons inziens diverse zaken genoemd die ook op RTC Rally van toepassing zijn en die het bestuur 

zal verwerken in de “gedragscode” ten behoeve van RTC Rally. 
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IN MEMORIAM HANS HOMMINGA 

 
 
Afgelopen vrijdag, 25 oktober, hebben we afscheid moeten nemen van de 80-jarige Hans Homminga. 
Met een mooie delegatie van ongeveer 10 – 15 personen van RTC Rally tijdens een dienst in de kerk 
van Joure en daarna een aantal van hun nog bij de besloten crematie in Oudeschoot. 
In de club was Hans alom bekend met zijn grote, blijde lach en veel aandacht voor een ieder lid. Als 
lid van de feestcommissie en vrijwilliger bij de 11 Stedentocht in IJsbrechtum (verkeersregelaar) en 
11 Merentocht (appels en stempels uitdelen met zijn vrouw Betty en als Rallyaan heeft hij veel 
gedaan voor de club. 
Het meest bekend is hij door grappen en grollen tijdens tochten en feestavonden, meestal met zijn 
beide “grote broers” Henk Feenstra en Johannes Visser. Deze zijn minstens een kop groter (of Hans 
een kop kleiner) en daar hebben ze dankbaar gebruik van gemaakt door hem regelmatig op niveau te 
brengen door hem op te tillen. 
Tijdens het fietsen ruilde hij, tot groot vermaak van een ieder, zijn kleine fiets in voor een veel 
grotere maat van een  collega-fietser. Dat was natuurlijk geen gezicht. Hij verkleedde en gedroeg zich 
ook soms als vrouw.  
Jaren heeft hij de prijsuitreiking van de jaartrofeeën verzorgd met een persoonlijk  praatje voor elke 
winnaar op zijn heerlijke, eigen  manier. 
Charmant was hij ook bijvoorbeeld door oudere dames, die niets te maken hadden met RTC Rally, 
welkom te heten tijdens de pauze van de bekende Waterpoorttocht en weer uitgeleide te doen naar 
hun bus.  
Fietsen kon hij. In totaal heeft hij ruim 200.000 km op zijn racefiets doorgebracht. Veel alleen, maar 
ook bij de clubtochten en de al genoemde Waterpoort, andere klassieker de Landschappentocht, 
Brussel-Parijs-Brussel  en uiteraard de 11 Meren- en de 11 Stedentocht. De laatste heeft hij 48 keer 
gefietst en graag wilde hij de 50e keer volmaken. 
Een ander evenement was de beklimming van de Alpe d’Huez. Die bereidde hij voor onder leiding 
van Hennie Kuiper en de Leeuwarder Courant. 
Hans was een allround sporter: hij kaatste ook met kinderen. Hij schaatste onder meer 4 keer de 11 
Steden, die hij ook 1 keer wandelde, zodat hij het brevet heeft gehaald. Als volleybaltrainer voor zijn 
dochter Julia en trouwe supporter van zijn voetballende kleinzoons was hij actief. 
Daarnaast was een verdienstelijk schilder, zoals in zijn huis duidelijk te zien was. 
In Thialf was hij vrijwilliger. Alle groten van het internationale schaatsen kende hem. Dat gold ook 
voor de ouderen van het verzorgingshuis “De Flecke”, die hij regelmatig mee naar buiten nam op een 
duofiets. 
Hans, we zullen je missen, maar bedankt voor alles, wat je gedaan hebt voor RTC Rally. 
Harrie Rigter en Henk Feenstra 



TOCHTEN 
 
 

Inschrijving Elfstedenfietstocht 2020  Let op: voor 16 november 2019 reageren! 
 
Na de succesvolle edities van de Elfmerentochten en de Elfstedentocht in 2019 is de voorbereiding 
voor de tochten van 2020 alweer begonnen. Niet alleen voor het Elfstedenbestuur, maar ook voor RTC 
Rally met zijn vele activiteiten, en meer specifiek voor de Elfmerencommissie. Want het is onze zorg 
om ook voor de tochten van 2020 weer voldoende vrijwilligers op de been te krijgen. Dus bij deze een 
dringende oproep om op 16 mei en 1 juni 2020 behulpzaam te zijn bij de Elfmerentocht of/ 
en de Elfstedentocht.  
De inzet van Rally-vrijwilligers op Tweede Pinksterdag heeft tot gevolg dat leden van Rally via de club 
kunnen inschrijven voor de Elfstedentocht. Rally ontvangt meestal startkaarten in de startgroepen 1 
t/m 8. Als vereniging brengen wij € 2,50 per kaart in rekening ter bestrijding van de administratie 
kosten.  
Per lid kan er 1 kaart besteld worden. 
 
Voorwaarden om van deze service gebruik te maken zijn: 

•  De contributie van 2020 wordt in Januari 2020 automatisch of Ideal geïnd. Je hoeft dus deze 
keer niet zelf je contributie van 2020 over te schrijven. Indien je zo niet betaalt, verlies je het 
recht op je 11 stedenkaart; 

•  Bestelling voor een kaart dient vóór 16 november 2019 gedaan te zijn met behulp van 
onderstaand formulier; 

•  Betaling van de kaart en contributie wordt in  januari 2020 gedaan via Club Collect. DUS NIET 
ZELF 

•  Geen contant geld brengen of sturen; 

•  Iedereen moet persoonlijk, via deze strook in deze nieuwsbrief, een kaart aanvragen.  
 
Het is van groot belang om bovenstaande data strikt aan te houden.  
Bestellingen en/of betalingen die na 16 november binnen komen, kunnen niet meer in behandeling 
genomen worden, want de open inschrijvingen via de 11 stedencommissie zelf start op 25 
november! Alleen dan kunnen wij garanderen dat de kaarten kort na Pasen 2020 naar de leden 
verstuurd kunnen worden. 
Het finishcontroleformulier moet voor Pinksteren wel geprint worden via het account van de 
deelnemer via de website van de Fiets-Elfstedentocht. 
 
VOOR WAT HOORT WAT!!! 
 
Zoals bovenstaand al aangegeven, staat of valt de organisatie van een tocht met de inzet van 
vrijwilligers. Maar ook het in de toekomst kunnen bestellen van startkaarten via Rally, is mede 
afhankelijk van het beschikbaar stellen van een aantal vrijwilligers.  
Als stempelaar, verkeersregelaar, etc. kun je onderstaande strook gebruiken om je als vrijwilliger 
voor Pinkstermaandag op te geven. Inschrijfformulier volledig en duidelijk invullen en zo snel 
mogelijk opsturen naar:  
 
G.Hoekstra 
Fiem 24 
8603 DG Sneek  
e-mail: ghoekstra61@gmail.com 
 
 



 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INSCHRIJFFORMULIER 
 
NAAM + voorletter: ................................................. Geb. datum: .................. 
 
ADRES: ...................................................................................................... 
 
POSTCODE: ..................  WOONPLAATS: .................................................. 
 
TEL.: ....................................... MOBIEL: ..................................................... 
 
O  Geeft zich wel/niet* op voor hulp op Pinkstermaandag 1 juni 2020; 
O  Fietst wel/niet* op zaterdag  23 mei 2020 de alternatieve tocht met de 11 stedenorganisatie 

en krijgt dan een kaart, dus bestellen hoeft niet; 
O  Geeft zich wel/niet* op voor hulp maar hoeft geen startkaart; 
O Ik wil eventueel meerijden met de groep van RTC Rally op 2e pinksterdag. 
 
HULP VOOR RTC RALLY EN 11 MERENTOCHT 16 mei 2020 
 
O  ik wil wel/niet* helpen op 16 mei 2020 tijdens de 11 merentocht; 
O  ik wil wel/niet* iets voor RTC Rally betekenen en jullie kunnen wel/niet*; een beroep op me  

doen voor werkzaamheden en hulp bij andere activiteiten; 
 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 
 
* (doorhalen wat niet van toepassing is).  
Vul dit formulier duidelijk en volledig in. 
 
 

NFTU  

9x Tips voor fietsen in de regen 

Het is niet zo als aan de andere kant van de plas, maar in Nederland kan het ook behoorlijk regenen. 
We hebben zo'n 140 dagen regen per jaar. Natuurlijk laat jij je rit niet verpesten door een beetje 
water. Wij geven je 9x tips. 

https://www.fietssport.nl/magazine/id/302/gezondheid/9x-tips-voor-fietsen-in-de-regen 

Column: In en uit de slip 

Door Theo Heuzen, 6 september 2019 

In Luik – Bastenaken- Luik dit voorjaar ging Jacob Fuglsang bijna onderuit, terwijl hij ruim op kop lag. 
Wat ging er fout? En waarom kwam het toch nog goed? 

https://www.fietssport.nl/magazine/id/1752/actueel/column-in-en-uit-de-slip 
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COMPETITIESTAND SEPTEMBER 
Groep 1 

1 A. Sijszeling 101   11.715  km 

2 H. v.d. Schuit c     8.157  km 

3 J. Plantinga 50     7.290  km 

4 H. Rigter c     6.860  km 

5 N. Hoekstra-van Rijs 12     4.425  km 

Groep 2 

1 S. Aukema c     7.966  km 

2 J. Jilderts 78     6.940  km 

3 R. van Veen 70     3.480  km 

4 J.P. Hettinga c     3.330  km 

5 J. Bosma c     2.550  km 

6 L.S. Koenen 29     1.500  km 

Groep 3 

1 B. van Dijk c     1.986  km 

2 M. Bangma 23     1.900  km 

3 G. Meijer c     1.139  km 

4 S.T. Hofstede 20        935  km 

5 B. Kuilman 8        620  km 

 
LEDENADMINISTRATIE 
 
➢ Nieuwe leden: 

o Bart Hartzema 

o Nick Betgem 

We wensen jullie een mooie tijd bij RTC Rally. 

➢ Afmeldingen: 
o Bram van Dijk 

o Marie Steigenga 

Bedankt voor jullie bijdrage aan de club. 
 

OVERIGE 
 
Toerfietsers gezocht vanuit omgeving van Leeuwarden 

Vanuit mijn woonplaats Leeuwarden fiets ik nu een poos met leden van TFC Frisia en Friesche Leeuw. 
We starten bij het clubhuis van de Friesche Leeuw, Kalverdijkje 64, 8924 JJ Leeuwarden. 
Vertrek donderdags om 9:30 uur.  Afstand en snelheid voor iedereen comfortabel met eventueel een 
koffiestop. E.e.a. natuurlijk wel ijs en weder dienende. Op dit moment doen we dat dus alleen nog op 
de donderdagmorgen. Het zou mooi zijn dit eventueel uit te breiden verder in de week. 
Lijkt het je leuk om ook mee te doen, dan hoor ik dat graag, of kom gewoon langs op de donderdag. 

Met fietsgroeten,  

Tjerk Douma. (app: 06 526 206 20). 

 



Een leuke ontmoeting. 

Sinds kort staan er in Nieuweschoot vlakbij onze pleisterplaats “De Stal”, twee mooie beelden van 

Natasja Bennink: “De mienskip fan Nijskoat” 2 beelden voor het dorp Nieuweschoot. 

Net op onze donderdagrit was fotograaf Reyer Boxem samen met Natasja Bennink de beelden aan 

het fotograferen. Harrie en Bouke die op eigen gelegenheid naar de Stal waren gefietst reden net 

voorbij. 

De fotograaf leek het een aardig idee om ze op de achtergrond te laten fietsen, “Dan kan je beter 

even wachten op de rest, dan heb je in ieder geval een mooie groep” opperde Harrie en Bouke. 

Wat die er niet bij zei dat de rest er ook stukken beter uit zag 😀. 

Zo moesten we verschillende keren heen en weer rijden en wachten op passerende auto’s. Overigens 

is Natasja een zeer aardige dame en daar reden we met plezier voor heen en weer. 

Ze is een gerenommeerd kunstenares en is laatst nog in Friesland doc geweest met een reportage. 

Als je dat wil zien ga dan naar de documentaire over de making of van de eregalerij der Friezinnen 

op NPO 2: https://www.npostart.nl/fryslan-dok/13-04-2019/POW_04066659  

over de beelden:  

https://www.lc.nl/friesland/heerenveen/Nieuweschoot-krijgt-twee-beelden-van-Natasja-Bennink-

24841588.html 

Sjouke 
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