
  NIEUWSBRIEF TROCHTRAPER 
 

    

 
 
 
 
 
 

  

           
MEDEDELINGEN 

 
➢ Ook de Tochtraper van mei zal iets eerder verschijnen. Daarom uiterlijk 25 april de informatie 

aanleveren. 

 

➢ Binnen onze club zijn er soms mensen, die niet kunnen fietsen omdat ze ziek zijn of een 

ongeluk hebben gekregen. Het kan ook zijn, dat er iets moois bij iemand gebeurt. Daar 

besteedt de club of wil de club aandacht aan besteden. Maar dan moet het wel bekend zijn. 

Als je zo iemand kent of ben je het zelf, wil je dan contact opnemen. De persoon in kwestie 

doet dat niet altijd en we willen natuurlijk niemand vergeten. Sommigen Rallyanen doen dat 

al, waarvoor bedankt. Het bestuur heeft Harrie Rigter gevraagd om dit “lief en leed” gedeelte 

te beheren. Je kunt de namen aan hem doorgeven via hjrigter@home.nl of tel. 0515-424728 

/ mobiel 06 – 51913297. 

 

LEDENMUTATIE 
 
Nieuw lid: 

Naam: Woonplaats: 

Sjouke Aukema Sneek 

 
 

FIETSAGENDA  
  

➢ Zondag 1 april  (Paaszondag) is er geen sterrit in Boazum. 

➢ De alternatieve 11-merentocht is op zaterdag 28 april. Het vertrek is om 07.00 uur bij het 
Schuttersveld te Sneek.  Koffie met gebak in Balk wordt verzorgd door Rally. De stempel-
kaarten (gestempeld) krijgt men eveneens in Balk. 
 

Verder kunnen we nog vrijwilligers gebruiken tijdens de 
Elfmerentocht op 5 mei a.s. 
Opgeven bij Geert Hoekstra:  ghoekstra61@gmail.com 
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➢ Ronde van Súdwest-Fryslân 8 april 2018 
Zie ook: Nieuwsbrief Trochtraper van februari 2018 
 en/of:  www.rondevanswf.nl 

 

    
 

 

COMPETITIESTAND 
 

Eindstand wintercompetitie 2017-2018 

  
  

  

1 H.T. Feenstra 4.410 km 

2 H. v/d Schuit 3.950 km 

3 H. Rigter 3.500 km 

4 J. Plantinga 3.360 km 

5 L.S. Koenen 1.260 km 

6 J. Kluitenberg 1.200 km 

7 A. Sijszeling 1.165 km 

8 B. Kuilman 840 km 

9 T. Sikkes-Brandsma 817 km 

10 J. Bosma 800 km 

11 J.P. Hettinga 550 km 

12 O. Adema 420 km 

  
  

  

  Totaal wintercompetitie 22.272 km 
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