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VAN HET BESTUUR 
 

➢ Clubkleding. 

Er schijnt nogal wat verwarring te zijn  omtrent de clubkleding, niet nodig natuurlijk omdat het 

erg eenvoudig is. 

1. Clubkleding is te koop voor 50% van de oorspronkelijke prijs. Dit is niet om de oude 
voorraden op te maken maar om iedereen de kans te geven clubkleding te kopen voor 
een mooie prijs. Het bestuur vindt het belangrijk dat bij clubevenementen het 
Rallyshirt gedragen wordt vandaar dit gebaar. 

2. Zeker voor 2021 is er is geen sprake van nieuwe clubkleding dus nogmaals steek je 
lekker in  het nieuw en je kan er weer voor jaren tegen aan. En echt een koersbroek 
voor 30 euro of een shirt voor 22,50 is geen geld en er wordt door de club veel geld bij 
gelegd. 

3. Het bestellen is eenvoudig; via de website www.rtcrally.nl ziet je op de eerst pagina 
een bestelknop staan. Je  wordt doorgelinkt naar Bioracer alwaar je een account aan 
kan maken en de kleding bestellen. 
De keuze is nog opsturen of afhalen. Afhalen kost niets en er is altijd wel iemand die 
er langs komt. De Dinsdag en Donderdaggroep komt 9 van de 10 keer in de buurt en 
dat allemaal vriendelijke mensen die het vast wel mee willen nemen. Anders stap je 
lekker op je fiets en heb je nog een doel ook. Kortom bestel maar snel! 

 
 
TOCHTEN 
 

Tochten in Augustus meer info: https://www.fietssport.nl 

Zaterdag 3 augustus: Rabo Veluwes Mooiste 

Start:   Sportpark Molenbeek, kantine vv Heerde, Veldweg 1A, Heerde 

Afstanden tot 150 km 

Starttijd: 9:00-12:00 
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Zaterdag 10 augustus: Vecht en Vuursetocht 

Start: RTC Express, Beemsterstraat 583. Amsterdam-Noord 

Afstanden tot 100 km 

Starttijd 9:00-11;00 

Zaterdag 18 augustus: Hollands-Venetië tocht 2019  

Start: Fletcher hotel/restaurant, Woldmeentherand 15 Steenwijk 

Afstanden tot 125 km  

Let op! starttijd 10:00-12:00 uur 

Zondag 25 augustus: Bauke Mollema Tocht 2019 

Start Vismarkt, Groningen  

Afstanden tot 200km 

Starttijd 08:30-10:30 

Zaterdag 31 augustus:  Sallandse Heuvelentocht 2019 

Start: V.O.F. 't Witte Peerd - Westeinde 5, Nieuw Leusden 

Afstanden tot 120 km 

Starttijd: 9:00 tot 13:00 

 
➢ Rit naar Col du VAM 

 

11 Rallyanen waren op zondagochtend 21 juli present om de tour du VAM te rijden. De 

verwachting was dat er wat meer deelnemers zouden zijn maar door vakantie etc. bleef het 

tot dit groepje beperkt en waren er helaas geen introducés bij. Welgemoed op pad en door 

een stevige wind in de rug reden we gezwind richting Wijster. 

Een mooie route met onderweg helaas nog even oponthoud voor een lekke band. De 

bedoeling was dat we in Wijster koffie zouden drinken maar de cafeïnebehoefte van enkele 

deelnemers  was dermate groot dat besloten werd om in Ruinen aan de koffie te gaan. We 

werden vergast door muziek van een accordeonist die  duidelijk in de laagste klas van de 

muziekschool was gestrand, maar gezellig was het wel. 

Na de koffie richting de VAM-berg alwaar de ware klimgeiten van zich deden spreken en de 

anti- klimgeiten (waaronder ik) ook. We werden opgewacht door Hylke die geruime tijd had 

moeten wachten.   



Na de klimsessie waar sommige iets te veel van zichzelf hadden gevergd, werden we door 

Hylke langs een werkelijk fantastische route geleid die ook nog heerlijk beschut was.  De 

meewind van de heenweg was tegenwind op de terugweg en trok nog lekker aan. 

Toch nog maar even een colastop voor wat energie en even wat te eten in Diever.  

Daarna nog 65 km te gaan, op dat moment had de Tour nog 85 km te gaan. Wie zou het eerste 

binnen zijn? Wij dus toen ik thuis kwam ging net Yates over de finish. 

De route vanaf de colastop was nog altijd mooi en wat belangrijk was ook nog redelijk beschut. 

De mannen op kop hielden het tempo hoog wat voor sommige aan het einde iets te hoog 

bleek. Maar met wat hangen en wurgen en met behulp van een brug die open stond kwamen 

we als één groep in Sneek aan. 

Wellicht doen we het nog een keer over, ik raad je aan om mee te gaan. 

Oproep!! 

We willen op de website gpx bestanden van een aantal mooie tochten  zetten  zoals het rondje 

Lauwersmeer en de VAM-bergtour. 

Als er leden zijn die GPX bestanden hebben van mooie en uitzonderlijke tochten stuur ze dan 

(het liefst met een beschrijving) naar webmaster@rtcrally.nl 

Als de tocht begint en eindigt bij je huisadres meldt het dan. ik haal dan het begin en het einde 

van de route er af 

Sjouke  

 

COMPETITIE(STAND) 
 

Beste Rallyanen, 

Maandelijks komen we in de Nieuwsbrief en sinds kort op de website, het lijstje van de 

kilometercompetitie tegen. 

Wat opvalt is dat het maar een uitermate kort lijstje is. Waarom doen er zo weinig mensen aan 

mee? Eerlijk gezegd kijk ik zelf naar het lijstje en denk dan: “O, interessant” en laat het daar 

bij. Dat komt natuurlijk door het oude beeld van stempelboekjes die je dan bij een 

benzinestation of een café af moest laten stempelen. Dit heb ik al zeker 25 jaar geleden gelaten 

voor wat het was. Nu blijk je ook je km van Strava op te kunnen geven en dat opent 

perspectieven. 

 

In mijn vorige vereniging kreeg iedereen die zijn boekjes inleverde op de nieuwjaarsreceptie 

een presentje en werden de km kampioenen gehuldigd inclusief beker, bloemen en overladen 

met complimenten. Er waren twee categorieën; heren en dames. 

De uitslag zeker bij de dames was nooit voor iemand een verrassing en ook bij de heren ging 

het vaak om dezelfde personen. 

 

Bij RTC Rally heeft men daar iets op gevonden.  Er is een drietal competities met ieder zijn km 

range. Jan Kluitenberg weet daar alles van. 

mailto:webmaster@rtcrally.nl


Deelname is eenvoudig:  je geeft het aantal ritten en km op voor de 5e van de maand uiteraard 

van de maand daarvoor via  e-mail: competitie@rtcrally.nl  

 

Het bestuur gaat zich verdiepen in mogelijke aanpassingen  van de competitie uiteraard om 

het aantrekkelijker te maken. Uiteraard doen we dat in overleg met competitieleder Jan 

Kluitenberg.  Mocht je leuke ideeën hebben schroom niet om er mee op de proppen te komen. 

 

Sjouke 

 

Competitie juni 2019 
          

Groep 1 

1 H. v.d. Schuit c     4.602  km 

2 A. Sijszeling 45     4.380  km 

3 H. Rigter c     3.525  km 

4 N. Hoekstra-van Rijs 3     3.490  km 

5 J. Plantinga 25     2.325  km 

       

Groep 2 

1 S. Aukema c     4.427  km 

2 J. Jilderts 47     3.970  km 

3 J.P. Hettinga c     1.805  km 

4 R. van Veen 25     1.345  km 

5 L.S. Koenen 15        685  km 

6 J. Bosma c        600  km 

          

Groep 3 

1 M. Bangma 10     1.249  km 

2 B. van Dijk c        986  km 

3 S.T. Hofstede 10        490  km 

4 G. Meijer c        390  km 

5 B. Kuilman 2        160  km 

          

 
 
NFTU  
➢ Geen mededelingen. 

 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 
➢ Geen mededelingen. 
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