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VAN HET BESTUUR 
 
Beste mede fietsliefhebbers en Rallyanen, 

Zomertijd! Lekkere lange avonden om te fietsen en zelfs na het eten nog genoeg tijd om een rondje 

te doen. Ik begrijp dat er bij RTC Rally ook velen zijn die de luxe hebben om ook overdag te kunnen 

rijden maar voor degenen die, zoals ik, nog werkzaam zijn is dit een fijne tijd. Als ik op zo’n avond een 

ronde in de buurt van Sneek rijd kom ik veel mensen tegen op de racefiets en het lijkt, sinds Corona, 

wel of veel meer mensen de racefiets hebben gepakt. Sommigen fietsen alleen, anderen met een 

groepje en volgens mij zijn de meesten hiervan niet aangesloten bij een club of fietsvereniging. Ik 

vraag me dan altijd af; is dat onbekendheid of willen deze mensen niet gebonden zijn of is het 

wellicht iets anders? Met het oog op ons ledenaantal, wat de laatste jaren toch licht is gedaald, zou 

het mooi zijn wanneer we een deel van deze “nieuwe” fietsers aan ons zouden kunnen binden. Daar 

houden we ons als bestuur natuurlijk mee bezig en we willen er ook voor zorgen dat de RTC Rally wat 

meer in de bekendheid komt. Maar ook voor ons als individuele leden is hiervoor een mooie taak 

weggelegd. Ikzelf spreek bijvoorbeeld regelmatig fietsers in onze omgeving aan. Ik vertel dan vaak 

wat, volgens mij, de voordelen zijn om lid te zijn. Ik weet dat er ook anderen binnen onze vereniging 

zijn die dit actief doen en dat hebben we ook al gemerkt bij diverse nieuwe aanmeldingen. Voor 

mijzelf levert het in ieder geval leuke fiets-gesprekken op en ik probeer op deze manier wat reclame 

te maken voor onze mooie club. 

Dan zitten we allemaal natuurlijk met smart te wachten op onze nieuwe tenues. Bioracer heeft 

aangegeven dat de levertijd zo’n 8 weken zou zijn. Volgens mijn berekening hoeven we dan niet lang 

meer te wachten. Ik kijk erg uit naar onze eerste rit in het nieuwe tenue ik ben nu al trots op hoe dat 

eruit gaat zien. Zo laten we in Sneek en omgeving nog meer ons visitekaartje zien van een eigentijdse 

sportieve en actieve toerfietsclub met een stoer imago. 

Ik wil ook nog even terugkomen op 2 zaterdagritten in de maand juli. Op 3 juli werd er een ronde 

gereden ter nagedachtenis aan Marcel Rooth. We zijn voorafgaande aan deze rit even naar Marcel 

zijn huis gereden en hebben een bos bloemen aan zijn vrouw overhandigd. Op 10 juli werd voor het 

2e jaar de Harrie Rigter memorial gereden. De opkomst ook hiervoor was erg groot en met bijdragen 

van Wim en Henk werd dit een zeer gepast eerbetoon aan Harrie. Beide ritten waren bijzonder en 

ook emotioneel vooral voor diegenen die Harrie en Marcel persoonlijk hebben gekend. En wat mij 

betreft past dit bij hoe wij als vereniging willen zijn; onderling sociaal verbonden. Lid zijn van RTC 

Rally houdt meer in dan alleen maar fietsen we zijn een vereniging en daardoor met elkaar 

verbonden in goede maar ook in slechte tijden. 
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Dat brengt mij tot mijn laatste punt. Verderop in deze Trochtraper kunnen jullie het programma voor 

onze 55e verjaardag op zaterdag 25 september lezen. Zoals jullie zien is hier door onze 

feestcommissie al veel werk verzet en is er een prachtig programma neergezet. Ik zou zeggen meld je 

aan voor deze dag dan kunnen op 25 september met ons allen een prachtig feest vieren. 

Sportieve & stoere fietsgroet ,  Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 

 

Wie willen wij zijn als RTC Rally? 

• Een bij de NTFU aangesloten eigentijdse sportieve en actieve toerfietsclub in 

Sudwest-Fryslan, met een stoer imago, welke bekend staat als de organisator van de 

11-merentocht.  

• Een club met een stabiel ledenbestand en een groeiend aantal actieve leden.  

• We zijn onderling sociaal verbonden en streven naar binding met de regio en andere 

sportverenigingen.  

• We leven de gedragsregels (normen en waarden) van de NTFU na 

 

TOCHTEN 
 

➢ In verband met de zomervakantie zijn er t/m 10 augustus geen sterritten in Peize. 
 

➢ Van de toercommissie 

AGENDA RTC Rally 

Augustus 

07 augustus  Reguliere Zaterdagtocht 100 km 

08 augustus  Cycling Espresso 

14 augustus  Reguliere Zaterdagtocht 100 km 

21 augustus   Rondje Lauwersmeer 160 à 180 km 

22 augustus  Cycling Espresso  

28 augustus  Dick Bergstra Classic 

IEDERE MAANDAGAVOND IS ER EEN DUURRIT, START 18.30 UUR VANAF SCHUTTERSVELD 

Suggesties NTFU tochten 

07 augustus   Bauke Mollema Classic - Groningen 

22 augustus  Hunebed Highway Classic - Valthe 

22 augustus  Holland Venetie Tocht - Steenwijk 

29 augustus   Gooi en Vechtstreektocht - Driebergen 

 



                                                                            

4 september rijden we met RTC Rally de 11-stedentocht. 

We vertrekken om 7:00 uur van het Schuttersveld en rijden eerst via IJlst de onderste lus. In 

Bolsward (90 km) is de eerste koffie/eet-stop waarna we doorgaan naar Blija voor een koffie stop 

(160 km) en dan is het nog maar 80 km naar huis. 

Buiten deze twee stops zullen we naar bevind van zaken ergens nog een uitgebreide eet stop 

invoegen. Naar verwachting zijn we rond 18:00-18:30 uur weer in Sneek. 

Er hebben zich tot nu toe 14 deelnemers gemeld dus er kunnen er nog meer bij, met dit tijdschema 

wordt het gewoon een gezellige dag die voor iedereen goed te doen is. 

Meld je aan bij Sjouke of via de RTC Rally app. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Gebruik van de app. 

Helaas gaat het niet altijd goed, dus nogmaals het vriendelijke verzoek om de RTC Rally app alleen te 

gebruiken voor rit gerelateerde zaken zoals, aankondigingen, wijzigingen melden dat je komt of niet 

komt etc. 

Voor een kiekje onderweg, leuke verhalen, felicitaties etc. hebben we een andere app; “fietsen is 

sȗn”.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

RTC Rally is jarig! 
 
Op zaterdag 25 september 2021 vieren we ons 55-jarig jubileum!  
 
Om deze dag voor iedereen toegankelijk te maken hebben we de dag opgedeeld in drie etappes. Dit 
betekent dat leden zich kunnen opgeven voor een deel van de dag of de gehele dag. Verdere 
instructies over het opgeven voor deze feestelijke dag, vind je verderop in deze Trochtraper. 

 
Dagprogramma 
De traditionele fietsrit als start van de dag mag natuurlijk niet ontbreken. In de middag gaan we een 
workshop doen waarbij je in teamverband eerst een spel speelt om fietsonderdelen bij elkaar te 
scoren, vervolgens ga je sleutelen met je team om een fiets op te bouwen. Deze fiets komt 
uiteindelijk terecht in Afrika. Na de workshop toosten we met elkaar op onze verjaardag. 
Tot slot eindigen we de dag met een gezellige BBQ waarvoor ook je partner is uitgenodigd. 
 
Hieronder lees je het dagprogramma opgedeeld in drie etappes. Ons vertrek- en aankomstpunt van 
deze dag is Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55 Sneek. Hier is ruimte om een tasje met schone 
kleding neer te leggen, je fiets na de rit veilig weg te zetten en je om te kleden voor het vervolg van 
de dag. 



 

 
Etappe 1 
 

 

 
9:00 uur       Verzamelen bij Lokaal 55  
 
9:30 uur       Vertrek fietsrit van 55 km  
 
11:30 uur     Aankomst bij Lokaal 55  
 
12:00 uur     Lunch  Lokaal 55 
 

 
Etappe 2 
 

 

 

 
12: 00 uur    Lunch Lokaal 55  
 
13:30 uur     Start workshop Bouw een fiets voor Afrika  
 
Tussendoor thee/koffie met een taartje 
 
16:30 uur     Einde workshop  
 
16:30 uur     Toosten op de verjaardag   
 

 
Etappe 3 
 

 

 
17:30 uur    Ontvangst leden (en partners) door bestuur RTC Rally 

 
18:00 uur    Welkomstwoord voorzitter RTC Rally en start BBQ 
 
21:00 uur    Einde feestje  

 
Opgeven voor deze feestelijke dag 
Voor de organisatie is het belangrijk dat je opgeeft aan welke etappes je deelneemt. Zonder opgave, 
geen deelname! Denk dus alvast na aan welke etappes je mee wilt doen zodat je je eind augustus 
hiervoor kunt opgeven. Informatie lees je in de volgende Trochtraper.  
Als je meer wilt weten over de workshop Bouw een fiets voor Afrika kijk dan eens op  
www.bouweenfiets.nl en www.toolstowork.nl  
 
Team Feest 1966 
Voor vragen mail: teamfeest1966@rtcrally.nl 
 

 
 

KILOMETERREGISTRATIE 
Het gaat zeer goed we zijn de 50 deelnemers gepasseerd. Wil je ook meedoen, meld je aan en 

natuurlijk kun je de kilometers, die je eerder in 2021 gereden hebt, ook opgeven. 

Graag voor de 5 augustus je kilometers van juli opgeven via de website: 

https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie of mail naar Jan Kluitenberg 

jankluitenberg52@hotmail.com 

 

 

http://www.bouweenfiets.nl/
http://www.toolstowork.nl/
mailto:teamfeest1966@rtcrally.nl
https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie
mailto:jankluitenberg52@hotmail.com


RTC Rally km stand 2021 t/m mei juni totaal   

1 Andries Sijszelijng 6.850 2.725 9.575 km 

2 Gatze Houben 5.562 3.313 8.875 km 

3 Henk Olthuis 6.040 1.898 7.938 km 

4 Folkert Hobma 5.529 2.189 7.718 km 

5 Theo Mestrini 5.979 1.555 7.534 km 

6 Heero Zwart 5.715 1.703 7.418 km 

7 Sjouke Aukema 5.637 1.374 7.011 km 

8 Jan Plantinga 5.040 1.220 6.260 km 

9 Harry Bron 4.447 1.668 6.115 km 

10 Piet Gemser 5.155 568 5.723 km 

11 Foekje Ankersmit 4.261 1.309 5.570 km 

12 Hertzen van der Schuit 4.433 1.125 5.558 km 

13 Henk Feenstra 3.895 1.299 5.194 km 

14 Mark van der Ham 3.780 1.299 5.079 km 

15 Hylke van der Meulen 3.514 1.442 4.956 km 

16 Yde Flapper 4.025 875 4.900 km 

17 Bauke van der Wijk 3.580 1.114 4.694 km 

18 Bauke Teernstra 3.282 1.102 4.384 km 

19 Tjerk Douma 3.194 1.148 4.342 km 

20 Anne Beukens 2.967 1.260 4.227 km 

21 Catrinus Zijlstra 2.815 1.225 4.040 km 

22 Geert de Jong 3.348 681 4.029 km 

23 Okke Adema 2.815 1.060 3.875 km 

24 Ed Laagland 3.375 475 3.850 km 

25 Almara Hofstra 2.876 764 3.640 km 

26 Jaap van der Veen 3.030 575 3.605 km 

27 Piebe Wester 1.660 1.665 3.325 km 

28 Wim Jansen 2.017 1.212 3.229 km 

29 Marcel van der Molen 2.559 596 3.155 km 

30 Julius Bosma 2.330 776 3.106 km 

31 Yme Lautenbach 1.488 1.562 3.050 km 

32 Geeske Hospes 2.355 680 3.035 km 

33 Anouk de Vries 2.013 756 2.769 km 

34 Rink Kuipers 1.797 640 2.437 km 

35 Henk de Vries 1.259 1.141 2.400 km 

36 Rene Veenman 1.761 513 2.274 km 

37 John Harteveld 1.176 925 2.101 km 

38 Ubbo Dotinga 1.217 804 2.021 km 

39 Wessel Faber 1.989   1.989 km 

40 Paul Eimers 1.296 690 1.986 km 

41 Johan Jilderts 772 1.204 1.976 km 

42 Nanne Douwes 1.850 99 1.949 km 

43 Marcel Bangma 1.314 554 1.868 km 

44 Rein Mous 1.182 575 1.757 km 

45 Gerrit Meijer 1.397 297 1.694 km 

46 Rikus van Veen  690 940 1.630 km 

47 Ger Terhell 885 504 1.389 km 

48 Bareld Kuilman 700 390 1.090 km 

49 Bram van Dijk 285 535 820 km 

50 Paul Inder Rieden 432 372 804 km 

51 Klaas Duits 353 112 465 km 

52 Siep Hofstede   135 135 km 

  Totaal 145.921 52.643 198.564 km 

 
 
 



LEDENADMINISTRATIE 
 
Nieuwe leden: 

En weer mogen we een nieuw lid verwelkomen: 

We verwelkomen Bas Ludemann uit IJlst. 

We hopen dat je veel veilige en gezellige kilometers met en bij ons zal rijden. 

 


