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VAN HET BESTUUR 

Op 19 november jl. is overleden Willem Rienstra. Hij was gedurende een groot aantal jaren lid 
van RTC Rally en heeft tijdens die periode vele functies binnen de club bekleed. Zo was hij 
penningmeester in het jaar van oprichting, later voorzitter en nog secretaris.  

Hieronder een “In Memoriam”, op gesteld door enkele clubleden.  

 

IN MEMORIAM WILLEM RIENSTRA (1931 – 2018) 
Een van de 13 oprichters, maar reeds lang geen RTC Rallylid meer, Willem Rienstra is op 87-

jarige leeftijd op 19 november jl. overleden. Voor de meeste clubleden is hij niet bekend, maar 

in de beginjaren was Willem zeer belangrijk voor de club. Hij begon meteen als vicevoorzitter 

en werd later voorzitter. Na zijn voorzitterschap bleef hij lange tijd in het bestuur in allerlei 

functies.  

Daarnaast was hij een belangrijk man bij de (organisatie van de) 11 Stedenfietstocht, die hij 

zelf 51 keer verreed, de 11 Merentocht en andere Rallytochten. Bij zijn kist stond een trofee 

van een fietser, omringd door 11 stedenkaarten. Hij was een prima fietser. 

Als vertrouwenspersoon en redacteur van de Trochtraper heeft hij ook het nodige werk 

moeten verrichten. Niet voor niets heeft hij als 2e Rallyaan de Andriessentrofee in 1976 

gekregen. 

Hij probeerde altijd het goede in de mens te zien en had oog voor de zwakkere mens, zoals in 

zijn werk als leider op de sociale werkplaats, zichtbaar was, een mensenmens heet dat 

tegenwoordig. Een man die wel de verschillen zag, maar de overeenkomsten benadrukte en 

daar van uit ging. 

Willem was een markante persoon, die naast het fietsen veel van de natuur, de vogels en 

wandelen hield.  De laatste tijd werd hij steeds afhankelijker.  

Zaterdag 24 november is hij - onder grote belangstelling o.a. van zijn dochter en schoonzoon, 

6 kleinkinderen en hun partner en 6 achterkleinkinderen (waar hij zo “wiis” mee was) en een 

tiental (ex-) Rallyanen - gecremeerd. We zijn hem erkentelijk voor zijn inzet voor RTC Rally. 

 

Harrie Rigter, met medewerking van Syds Haarsma. 
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Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Najaarsvergadering  

Datum : 14 december 2018 
Locatie :  Dorpshuis Scharnegoutum 
Aanvang  :  20.00 uur 

Agenda 

1. Opening 
2. Vaststellen Agenda 
3. Notulen ledenvergadering 23 februari 2018 
4. Mededelingen van het bestuur 
5. Terugblik 2018 en planning 2019 
6. Bestuurszaken en bestuursverkiezing 

Aftredend en herbenoembaar Bert Adema  
7. Rondvraag 
8. Wat hebben we aan fietsnavigatie, mobiele telefoon, Strava etc.  
9. Is fietsen wel het beste medicijn ??? 
10. Uitreiking Andriessen Trofee 
11. Afsluiting competities door Techn. Commissie 
12. Sluiting 
13. Borrel 

 
 

 



 

 
Rectificatie: 

In de vorige Nieuwsbrief is een verkeerde link verschenen voor het bestellen van kleding.  
De goede link naar de site van Bioracer is: 
https://www.bioracer.be//nl/mybioracer/?r=0wxMEZq1t4 

 
 
TOCHTEN 
 
WINTERELFSTEDENTOCHT 2019 

Op 3 februari 2019 wordt voor de 5e keer de Winter11Stedentocht verreden en wij doen als 

RTC Rally, ijs en weder dienende, voor de 5e keer mee. Dit jaar met 13 man op de 200 km en 

3 op de 90 km. 

Weer een hele uitdaging. Gelukkig is voor onze groep de start in Sneek, zodat we lekkerder 

kunnen starten. 

Diegenen, die zich bij RTC Rally groep willen voegen, kunnen contact op nemen met Harrie 

Rigter (06-51 91 32 07). 

   

RONDE VAN SÚDWEST-FRYSLÂN 

Zondag 14 april 2019 wordt wederom de Ronde van Súdwest-Fryslân verreden. De afstanden 

zijn 45 en 90 km. Schrijf de datum maar vast op in je nieuwe agenda. Helpers zijn altijd 

welkom. Als je wilt helpen en de rit zelf wilt rijden, kan dat ook. Opgave hiervoor bij Harrie 

Rigter.  

Je kunt je van tevoren opgeven als deelnemer in januari op de website. Wil je er ook 

bekendheid aan geven ? De opbrengsten gaan naar een goed doel. 

https://www.bioracer.be/nl/mybioracer/?r=0wxMEZq1t4


 
 

VAN DE COMPETITIELEIDER: 
 

 Jaaroverzicht            

sterritten   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

               

Sneek    154 143 119 73 89 

Gorredijk    20 25 11 18 21 

Wommels maandag   283 243 198 156 185 

Wommels zondag   151 122 106 92 110 

Wolvega maandag 295 246 267 243 193 140 

Wolvega vrijdags         24 15 

Akkrum  268 259 225 114 ----------- 0 

Norg dinsdag       45 46 21 

Norg zaterdag       330 239 237 

Reduzum          198 184 

Peize   woensdag         135 165 

Peize  zondag         31 20 

Totaal:   563 1113 1025 1166 1205 1187 

 
 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 
Beëindiging lidmaatschap: 

 
➢ Marijke Span 
➢ Theo Altenburg 

 
Nieuw lid: 

➢ Henk Olthuis (IJlst) 


