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VAN HET BESTUUR 
 
Beste medefietsliefhebbers en Rallyanen, 

Einde van het wederom bewogen jaar 2021 en het is altijd goed om even terug te kijken naar wat er 
allemaal is gebeurd. Nu kan ik natuurlijk van alles gaan opsommen wat wel en niet is doorgegaan 
vanwege C…… en daarnaast mooie en minder mooie momenten op een rijtje zetten.  
Dat ben ik dus eigenlijk helemaal niet van plan, we hebben inderdaad het een en ander meegemaakt 
dit jaar als club en daarnaast veel activiteiten moeten afzeggen. 
Maar ik kan het niet laten en wil toch 2 zaken noemen: ten eerste onze 55-jarige verjaardag in  
Lokaal 55. Gelukkig konden we dit zonder al te veel restricties door laten gaan en ik heb van diverse 
mensen vernomen dat dit enorm werd gewaardeerd. Dan iets kleiners: we hebben dit jaar (volgens 
mij voor het eerst) als vereniging, een feestdagen en gelukkig nieuwjaarskaart verstuurd. Dit 
bijvoorbeeld naar sponsoren van de 11 Merentocht maar ook naar NTFU verenigingen in Friesland er 
zijn in totaal zo’n 35 kaarten verstuurd. Dit hebben we gedaan om te bedanken voor de 
samenwerking in het afgelopen jaar naar natuurlijk ook om onze vereniging (nog) meer 
naamsbekendheid te geven in onze regio. Blijkbaar is dit in goede aarde gevallen want we hebben al 
een aantal reacties, met de beste wensen voor 2022, terug ontvangen. Ik denk dat dit iets is wat we 
de komende jaren vol moeten houden. 
 
Ik richt ik me nu liever op de toekomst, maar ben ook bang dat er de eerste maanden van 2022 nog 
niet zoveel kan worden georganiseerd. We hadden bijvoorbeeld een wielerlezing (samen met de  
WV Snits) in de planning op een avond in januari of februari. Deze schuiven we maar even door en 
hopen dat dit de volgende winter wel kan worden georganiseerd. Daarnaast hebben we de ALV, 
proactief, alvast verplaatst van februari naar 11 juni. Wij willen het liefste een ALV organiseren 
waarbij iedereen ook in persoon aanwezig kan zijn en we hopen er dus op dat dit op 11 juni wel door 
kan gaan. We denken daarbij aan het volgende: op deze zaterdag eerst in de ochtend een fietstocht 
(van 60/70 km) dit in verschillende tempogroepen. Dan in de middag een lunch met aansluitende de 
ALV. Je kunt je dan opgeven voor de rit en de lunch + ALV samen (lunch en ALV wordt dan gerekend  
als 1), maar je kunt je natuurlijk ook opgeven voor alleen de rit of alleen de lunch + ALV. Wij zullen 
jullie in de loop van het voorjaar hier meer over berichten maar noteer 11 juni alvast maar in jullie 
agenda’s. 
 
Dan natuurlijk de 11 Merentocht, we hebben inmiddels een vergunning hiervoor gekregen van de 
gemeente en we duimen met z’n allen dat deze dit jaar wel echt doorgang kan vinden. 
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Dan sluit ik af met jullie allemaal een sportief en gezond 2022 toe te wensen en hopelijk kunnen we 
weer snel met een groep een tocht rijden, tot ziens in 2022!  
  
Sportieve & stoere fietsgroet ,  Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 

 

            
 

 

VAN HET TOERCOMMISSIE 
  

De toercommissie heeft uiteraard geen agenda voor januari. Voorlopig gelden de maatregelen tot 14 

januari maar we gaan er van uit dat de beperkingen nog wel even gaan gelden. Zodra er weer 

clubactiviteiten mogelijk zijn zullen we weer het nodige gaan organiseren. 

Binnenkort komt er op de website een database te staan van de ritten van het afgelopen jaar. Dus als 

er een wil rijden kun je daar het GPX bestand vandaan halen. 

Voorts een oproep om de routes die men solo of in duo rijdt deze periode te delen zodat de 

toercommissie daar ook gebruik van kan maken. 

De meeste mensen weten het al maar de winter11stedentocht is verplaatst van 4 januari naar 13 

maart. Niet duidelijk is wat er van ons verwacht gaat worden maar tegen die tijd doen we weer een 

oproep voor vrijwilligers. Over vrijwilligers gesproken kijk even naar de onderstaande tochten 

waarvan we dit jaar verwachten en hopen dat ze doorgaan. 

Probeer minimaal 1 datum vrij te houden om mee te helpen met de organisatie (vooral de 11M tocht 

is van belang) 

  

10 april  De Ronde van Súd West Fryslan (± 15 mensen nodig voor uitpijlen, ophalen en  

  startbureau) 

21 mei   De 11M tocht (± 100 mensen voor uitpijlen, verkeersregelaars, start en finish, hal  

  inrichting, stempel en verzorgingsposten etc.) 

18 juni   Pelotonstocht 300 km (± 8-10 mensen voor voorrijden/wegkapitein en voor de  

  volgwagen pechhulp en foerage) 

 



9 juli  De ronde van Friesland een samenwerking tussen 5 verenigingen. Afstand 130 km 

  van club naar club (afhankelijk van de wijze van organiseren minimaal 6 uitpijlers en 

  bemensing (2 tot 3) stempelpost/startbureau) 

15 oktober  Herfsttocht RTC Rally 2022 het idee is een graveltocht / toertocht te organiseren 

  maar niets staat vast. Ook hier zal wel een startbureau voor ingericht moeten  

  worden en wellicht werken we met GPX bestanden dus minimaal 3 mensen. 

 

Een voor RTC Rally een ongekend vol programma waarvan we van harte hopen dat beperkingen dit 

keer geen roet in het eten zal gooien. 

Wil je je opgeven voor één of meer van deze evenementen, waarbij we verwachten dat dit voor de 

11M tocht massaal gebeurt. Stuur een mail naar Wim Jansen wi-m.jansen@kpnmail.nl 

 

 

LEDENADMINISTRATIE 
 

We verwelkomen een nieuw lid en tevens vrijwilliger voor de 11M tocht 

Anton Bootsma uit Sneek komt onze gelederen versterken. Anton is voor een aantal van ons geen 

onbekende. We wensen hem een gezellige tijd toe bij RTC Rally. 

Helaas ontvingen we het bericht van het overlijden van Sjors Koopmans uit Gorredijk. 

We wensen de familie, vrienden en andere nabestaanden veel sterkte. 

 

 

KILOMETERREGISTRATIE 
 

Natuurlijk loopt het aantal kilometers terug door het weer en ook omdat er een aantal leden door 

ziekte en lichamelijk ongemak niet kunnen fietsen. Natuurlijk allemaal veel sterkte gewenst. Weet je 

van een lid dat ziek is? Geef het door aan Henk Feenstra zodat er toch een berichtje van de club 

komt. Denk je zelf “van die man of vrouw heb ik al een tijdje niets gehoord”, neem dan even contact 

met diegene op. Zeker in deze tijd is het belangrijk om de onderlinge band warm te houden. 

Vorig jaar zijn we geëindigd op 374.655 km en nu zitten we al op 410.929 en dan moet december nog 

komen. Helemaal vergelijkbaar is het niet omdat we eerst met seizoenen rekende maar er is zeker 

sprake van een stijging en daar zullen Corona maatregelen niet vreemd aan zijn. 

Denk eraan voor 6 januari je kilometers via de normale kanalen door te geven. Elke maand zijn er 

aantal deelnemers die niets doorgeven en erop rekenen dat ik op Strava kijk hoeveel ze gereden 

hebben. Geen moeite maar prettiger is dat je dat zelf doet. Bij voorbaat dank. 
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RTC Rally km stand 2021 t/m okt. november totaal   
1 Andries Sijszelijng 20.085 915 21.000 km 

2 Gatze Houben 15.996 997 16.993 km 

3 Folkert Hobma 14.367 731 15.098 km 

4 Henk Olthuis 14.358 519 14.877 km 

5 Heero Zwart 12.713 1.176 13.889 km 

6 Theo Mestrini 12.571 638 13.209 km 

7 Sjouke Aukema 11.948 1.207 13.155 km 

8 Jan Plantinga 11.150 925 12.075 km 

9 Hertzen van der Schuit 10.552 1.015 11.567 km 

10 Harry Bron 10.626 410 11.036 km 

11 Hylke van der Meulen 11.001 0 11.001 km 

12 Henk Feenstra 9.619 1.235 10.854 km 

13 Catrinus Zijlstra 9.760 650 10.410 km 

14 Foekje Ankersmit 9.525 763 10.288 km 

15 Anne Beukens 9.297 880 10.177 km 

16 Bauke van der Wijk 8.983 1.108 10.091 km 

17 Tjerk Douma 8.563 863 9.426 km 

18 Yde Flapper 9.142 282 9.424 km 

19 Okke Adema 8.795 565 9.360 km 

20 Piet Gemser 8.864 0 8.864 km 

21 Bauke Teernstra 8.495 325 8.820 km 

22 Mark van der Ham 7.889 0 7.889 km 

23 Wim Jansen 6.880 621 7.501 km 

24 Geert de Jong 6.771 583 7.354 km 

25 Piebe Wester 6.590   6.590 km 

26 Yme Lautenbach 6.331 165 6.496 km 

27 Julius Bosma 5.930 513 6.443 km 

28 Johan Jilderts 6.080 320 6.400 km 

29 Geeske Hospes 5.385 994 6.379 km 

30 Ed Laagland 5.865 266 6.131 km 

31 Almara Hofstra 5.686 355 6.041 km 

32 Gerrit Nijdam 5.950   5.950 km 

33 Marcel van der Molen 4.986 427 5.413 km 

34 Frits Harmann 5.411 430 5.841 km 

35 Rikus van Veen  5.320   5.320 km 

36 Rene Veenman 4.958 222 5.180 km 

37 Jaap vdr Veen 5.105   5.105 km 

38 Rink Kuipers 4.742 303 5.045 km 

39 Anouk de Vries 4.776 150 4.926 km 

40 John Harteveld 4.346 436 4.782 km 

41 Wessel Faber 4.403 220 4.623 km 

42 Nanne Douwes 3.902 567 4.469 km 

43 Paul Eimers 3.781 223 4.004 km 

44 Ubbo Dotinga 3.944 49 3.993 km 

45 Henk de Vries 3.798 114 3.912 km 

46 Gerrit Meijer 3.775   3.775 km 

47 Rein Mous 3.405 233 3.638 km 

48 Ger Terhell 3.044 242 3.286 km 

49 Marcel Bangma 3.077   3.077 km 

50 Paul Inder Rieden 2.156 93 2.249 km 

51 Bram van Dijk 2.175 48 2.223 km 

52 Jelle Brandsma 1.866   1.866 km 

53 Bareld Kuilman 1.405 165 1.570 km 

54 Siep Hofstede 1.010   1.010 km 

55 Klaas Duits 834 0 834 km 

  Totaal 387.986 22.943 410.929 km 

 
 


