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VAN HET BESTUUR 
 
 
Beste RTC Rally leden 

Na een mooie en vooral zomerse maand staan we alweer aan het begin van de maand waarin de 

meteorologische herfst zich aandient. De “R” is weer in maand en dus gaan we alweer richting het 

einde van het reguliere fietsseizoen. Op het moment dat ik dit schrijf realiseer ik mij hoe vreemd het 

eigenlijk voelt dat juist nu één van de hoogtepunten in het fietsseizoen, de Tour de France, van start 

is gegaan. De coronapandemie heeft ons dagelijkse leven, het ritme, het beeld dat we hadden van 

een sportzomer 2020, de vakantie, de Sneekweek, enzovoort verstoord en steeds weer worden we 

geconfronteerd met die realiteit die ons dwingt om te gaan met de dreiging van het virus.         

Verheugend is om te constateren dat we nu de reguliere activiteiten weer zijn opgestart zien dat er 

bij de zaterdagtochten een goede opkomst is. Op donderdagavond is er onder leiding van Hertzen 

gestart met een training op de wielerbaan. De belangstelling voor deelname is ook hier goed te 

noemen. Als laatste van de aanvankelijk geplande wekelijkse clubactiviteiten wordt er ook op de 

maandagavond weer gefietst vanaf het Schuttersveld. 

In de afgelopen periode is het bestuur met reces geweest en is er vanuit het bestuur geen nieuws te 

melden. De komende periode zal het bestuur zich weer gaan bezighouden met het ontwikkelen van 

haar visie op de toekomst van RTC Rally. En jawel zullen we ons alweer richten op het seizoen 2021.  

Zoals gebruikelijk in september vieren we de verjaardag van RTC Rally met een clubrit. Ook dit jaar 

willen we die verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan en zullen we, met de nodige voorzorg, op 

zaterdag 19 september een clubrit met gezamenlijke afsluiting organiseren. Ik hoop jullie, met in 

achtneming van de “corona gedragsregels” bij één van de activiteiten in de komende periode te zien. 

Wim Jansen 
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Voorbereiding 2021 

We gaan binnenkort starten met de voorbereiding voor het seizoen 2021. Om alle activiteiten die we  

organiseren / ontwikkelen zijn er naast het bestuur mensen nodig die kunnen en willen meewerken 

in de organisatie van de club. Het bestuur wil graag “werkgroepen” gaan samenstellen voor onder 

meer de volgende activiteiten: 

- Clubkleding 

- PR/Marketing/Communicatie 

- 11 Merentocht, Ronde van SWF, Herfsttocht 

Kortom een oproep aan jullie om ons te helpen bij de organisatie van de diverse activiteiten.  

Meer weten over wat we verwachten van deelname in een werkgroep? Neem dan even contact op 

met één van de bestuursleden. 

 

Km registratie 
 

Het gaat nog steeds goed met de registratie alhoewel er de laatste maand een aantal waren die 

vergeten waren om de kilometers in te leveren. 

Door vakantie had ik degene die nog niet ingeleverd hadden geen herinneringsmail gestuurd. Dit 

werd door een aantal onverlaten ook gelijk als argument gebruikt. 

Natuurlijk vind ik het niet erg om een mailtje te sturen maar misschien is het een idee om in je 

agenda te zetten dat je voor de 5e van de maand even je kilometerstand bijwerkt of inlevert. 

Ik ga weer mailen naar degene die nog niet ingeleverd hebben en voor de mensen die het nog niet 

gedaan hebben; geef even aan of je een bandana of een petje wil hebben. 

 

Clubkleding 

Er kan weer kleding besteld worden via de RTC Rally website en kies daar voor kleding: 

https://www.rtcrally.nl/kleding 

Je kan daar inloggen op de site van Bioracer en eventueel een account aanmaken. 

Let op!!!! Bestellen kan t/m 20 september. 

Voor nieuwe leden (lid geworden in 2019 en 2020) geldt dat ze kleding kunnen kopen tegen een 

speciale prijs. Koop de set van € 145,- en dan krijg je € 45,- terug van de penningmeester. 

 

Prijslijst: 

 

shirt korte mouwen  € 45   
shirt lange mouwen  € 50   
korte broek   € 60 
lange broek   € 80  
windstopper   € 50  
 
Set: shirt korte- en shirt lange mouwen en korte broek € 145 (voor nieuwe leden € 100,- via cashback 

van de penningmeester) 

 

 
 



 
LEDENADMINISTRATIE 
 

Paul Eimers heeft zijn woonplaats Woudsend geruild voor Workum. 

We wensen hem veel woongenot en mooie kilometers extra toe. 

 
 
 
TOCHTEN 
 

Uitnodiging aan alle Leden van RTC Rally. 
Op zaterdag 19 september organiseert RTC Rally een club-rit ter gelegenheid van ons 
54-jarig bestaan als club.  
 
De club-rit wordt voorgereden door ervaren wegkapiteins. Het motto is: 'samen uit, samen thuis !' 
 
Vanaf het vertrekpunt Schuttersveld in Sneek starten er 2 groepen.  

Vertrektijd voor beide groepen is zaterdag 19 september om 09:00 uur.  

De diverse groepen rijden met verschillende 
gemiddelde snelheden: A-Groep< 28/29 km.  
B-Groep< 25/26 km. De totale lengte van de rit is 
voor de A groep 90 km en voor de B groep 70 km. 
Het is bij uitstek de mogelijkheid om zelf te ervaren 
hoe je in groepsverband, met alle voordelen van 
dien, lekker kunt genieten van fietsen in de natuur. 
Een ideale gelegenheid om bij te praten met 
andere clubleden. Koffie met gebak zal worden 
verzorgd in Oudemirdum en terug in Sneek zal er 
soep worden geserveerd in Lokaal 55.  

Leden wordt gevraagd in het RTC Rally clubtenue te fietsen. Op de website vindt u de actuele 
informatie over de diverse routes in GPX bestand. 

 

 

Premier Mark Rutte had goed nieuws voor sporters. Vanaf 1 juli vervalt de 1,5-meter-regel 

voor sporters. Fiets je samen, dan hoef je onderling geen afstand te houden. Fietsen in 

een groep mag dus. Je moet echter nog wel steeds 1,5 meter afstand houden tot andere 

weggebruikers. Fiets daarom verantwoordelijk: denk goed na over de groepsgrootte en 

houd rekening met je medeweggebruikers. 

 
 

Door de huidige Corona regels is aanmelden voor vrijdag 11 september noodzakelijk! 

Aanmelden club-rit via Bestuur@rtcrally.nl of via WhatsApp, RTC Rally Groep. 



 

Agenda September: 

Voor de ritten van RTC Rally: zie ook de website 

 

Ritten van anderen in de omgeving zijn er nauwelijks:  

 

• 5 september  Pieter Weenink Classic, Surhuisterveen 

• 6 september      Cycling Espresso (aanmelden op de website van CE) 

• 11 september    Bestuursvergadering  

• 12 september    Rijden we met Rally de “Juweel" georganiseerd door TCW Stiens. 

Start in Sneek 

• 13 september  Cycling Espresso (aanmelden op de website van CE) 

• 19 september  Clubrit (zie agenda website) 

• 20 september  Cycling Espresso (aanmelden op de website van CE) 

 

Het idee is om nog een lange tocht op zondag te houden, daarvan krijg je nog bericht. 

 

 
 
 

4e RÛNTJSE FAN   Nanne Douwes    

 
Een van de eerste ritten die ik met de ploeg van RTC Rally zo’n elf jaar geleden heb gemaakt blijft ook 

mijn favoriet:  

Sneek-Folsgare-Abbega- al kronkelend naar Blauwhuis (met zijn prachtige kerk)-Parrega (met zijn - 

excuses - súteriche huisjes)- kale stuk naar Workum-Hindeloopen - voorbij Molkwerum rechtsaf door 

de landerijen over het smalle fietspad naar Stavoren (even genieten van de haven, daarna ploeteren 

bij de diverse beklimmingen, onder andere bij Warns)- Rijs - (met als je geluk hebt uitzicht op de 

kitesurfers) - Oudemirdum (met de laatste beklimming voor de koffie) -Sondel-Balk-Sneek. Zo’n 90 

km. Het hoogtepunt is voor mij het gezellig zitten bij (Bosch)Lust in Oudemirdum. Deze route kan wat 

mij betreft alleen gefietst worden als de wind gunstig én stevig is: vanaf Oudemirdum windje in de 

rug naar huis.  

Geboren en getogen in Blije in het hoge noorden blijft Gaasterland voor mij een exotische omgeving. 

Ik geef de pen door aan Ger. 

 

Eerder verschenen in de  “Rûntsjes fan” 
 

1. Heero Zwart    Trochtraper mei 2020 
2. Sjouke Aukema  Trochtraper juni 2020 
3. Mark van der Ham  Trochtraper augustus 2020 

 
 
 
 
 
 



RTC Rally km stand  t/m juni juli totaal      

1 Andries Sijszeling 7.950 2.305 10.255   km  

2 Jan Kluitenberg 7.200 2.800 10.000   km  

3 Henk Hellinga 6.865 1.775 8.640   km  

4 Gatze Houben 6.690 1.715 8.405   km  

5 Heero Zwart 6.511 1.496 8.007   km  

6 Folkert Hobma 5.734 1.712 7.446   km  

7 Yde Flapper 5.188 1.506 6.694   km  

8 Henk Olthuis 4.870 1.359 6.229   km  

9 Sjouke Aukema 5.104 1.124 6.228   km  

10 Theo Mestrini 5.062 1.098 6.160   km  

11 Jan Plantinga 4.775 1.255 6.030   km  

12 Hertzen van der Schuit 4.321 1.279 5.600   km  

13 Geert de Jong 4.591 878 5.469   km  

14 Henk Feenstra 4.190 1.180 5.370   km  

15 Catrinus Zijlstra 4.340 950 5.290   km  

16 Anne Beukens 3.779 1.015 4.794   km  

17 Nanne Douwes 3.858 854 4.712   km  

18 Mark van der Ham 2.856 1.582 4.438   km  

19 Henk de Vries 2.969 1.325 4.294   km  

20 Hylke van der Meulen 2.996 1.276 4.272   km  

21 Tjerk Douma 3.255 820 4.075   km  

22 Okke Adema 3.150 920 4.070   km  

23 Almara Hofstra 3.500 564 4.064   km  

24 Wim Jansen 3.168 752 3.920   km  

25 Julius Bosma 3.065 500 3.565   km  

26 Johan Jilderts 3.208  - 3.208   km * 

27 Wessel Faber 2.384 680 3.064   km  

28 Anouk de Vries 2.345 695 3.040   km  

29 Piet Gemser 2.382 627 3.009   km  

30 Yke de Jong 2.367 620 2.987   km  

31 Bauke Teernstra 2.148 610 2.758   km  

32 Rene Veenman 2.027 570 2.597   km  

33 Yme Lautenbach 2.564  - 2.564   km * 

34 Rink Kuipers 2.093 287 2.380   km  

35 Rein Mous 1.542 560 2.102   km  

36 Bram van Dijk 1.500 476 1.976   km  

37 Gerrit Meijer 1.012 570 1.582   km  

38 Bareld Kuilman 950 560 1.510   km  

39 Ger Terhell 738 686 1.424   km  

40 Marcel Bangma 1.004 401 1.405   km  

41 Ubbo Dotinga 1.002 287 1.289   km  

42 Paul In der Rieden 1.105 150 1.255   km  

43 Rikus van Veen 0 720 720   km  

44 Siep Hofstede 0 230 230   km  

45 Klaas Duits 85 56 141   km  

  Totaal 146.443 40.825 187.268   km  

 * geen opgave       

 
 


