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VAN HET BESTUUR 
 
Beste medefietsliefhebbers en Rallyanen, 

Eindelijk lijken we weer in omstandigheden te komen waarbij we weer gewoon, zoals voor de 
Corona, met elkaar kunnen omgaan en we weer zaken kunnen organiseren zonder dat er al te veel 
restricties zijn.  
Ook gisteren konden we gelukkig weer wat organiseren. We hadden de “Snerttocht”, welke altijd de 
laatste rit van het jaar is, wat opgepimpt. Na afloop van de zaterdagrit werd er een lunch verzorgd 
voor leden van RTC in Lokaal 55 te Sneek. In de ochtend daarvoor waren er 3 groepen vanaf 
Schuttersveld vertrokken voor ritten van 75 en 90 km en bij de lunch schoven er nog wat meer 
mensen aan zodat we met zo’n 40 Rallyanen van een heerlijke lunch konden genieten. Wim heeft 
tijdens de lunch, namens de toercommissie, uitleg gegeven over de tochten en ritten die we gaan 
organiseren in 2022. Een duidelijk en helder overzicht welke jullie elders in deze of volgende 
Trochtrapers kunnen lezen.    
 
Laten we echt hopen dat alles wat we willen organiseren ook gewoon door kan gaan en we 
bijvoorbeeld ook weer veel deelnemers (mijn streef-aantal is meer dan 3.500) krijgen voor onze 11-
Merentocht.  Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat we voor het succesvol verlopen van deze 
tocht genoeg vrijwilligers nodig hebben. De 11-Merentocht is onze parel en daarvan hebben we ook 
veel profijt met z’n allen. Vandaar uit geredeneerd is het ook logisch dat we dan met z’n allen ervoor 
zorgen dat deze  eerste 11-Merentocht na Corona een groot succes wordt. Dus schroom niet en geef 
je op als vrijwilliger bij de 11-Merencommissie. Neem bijvoorbeeld je man, vrouw, broer, zus, 
buurman mee om te helpen en die hoeven echt geen lid te zijn van RTC, hoe meer zielen hoe meer 
vreugde. Wij zullen zorgen voor een goede sfeer en daarnaast een leuke afsluiting op die dag om alle 
vrijwilligers te bedanken. Dus meld je aan! 
 
Daarnaast wil ik nog 2 zaken aanstippen waarmee we bezig zijn met het bestuur: 
 

1. We willen de PR/uitstraling van onze vereniging wat verbeteren en daarvoor hebben we 
binnenkort een overleg/brainstormsessie met John, Almara en Yvonne. Dit om eens te kijken 
op welke manier we RTC wat beter onder de aandacht kunnen krijgen en wellicht op die 
manier meer leden kunnen aantrekken. 
 

2. In de aanloop naar de 11-Merentocht gaan we aan de inschrijvers een 4-tal trainingen 
aanbieden. De essentie is dat mensen zich voor € 45,- kunnen aanmelden. Dan krijgen ze:      
4 trainingen in aanloop, inschrijving voor de 11-Meren en 1 jaar lidmaatschap voor RTC 
(inclusief NTFU verzekering). Ook op deze manier hopen we meer leden te trekken. En gaan 
we ervan uit dat ná 1 jaar deze mensen lid blijven. 

 
Genoeg activiteiten en initiatieven dus en daar gaan jullie de komende tijd meer van zien, lezen en 
horen. 
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Voor nu wens ik iedereen veel fietsplezier deze komende maand en succes met de voorbereidingen 
op het nieuwe fietsseizoen voor de vele tochten die gelukkig weer georganiseerd gaan worden. 
 
Sportieve & stoere fietsgroet ,  Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 

 
VAN DE TOERCOMMISSIE 
 
 

Agenda: 

Vanaf maart wordt er 3 groepen gefietst 

- Groep 1  30 km+ gemiddeld   

- Groep 2  27/28 km gemiddeld 

- Groep 3  22/23 km gemiddeld 

De routes zijn in maart voor groep 1 nog 100 à 105 km, voor groep 2:  85 à  90 km en voor groep 3:  

45 à 50 km. 

Groep 1 en 2 starten iedere zaterdag om 9.00 vanaf Schuttersveld, groep 3 start in principe om 10.00 

uur.  

 

Suggesties voor toertochten elders in maart 

  6 maart  Ontwakingstocht Driebergen 

20 maart  Lentetocht Vorden - Posbank 

27 maart  Utrechtse Heuvelrugtocht vanuit Driebergen  

 

Toertochten van RTC Rally in 2022 

10 april  Ronde van Sudwest Fryslan  

21 mei  11-Merentocht  

24 juni   Langste Dag rondje Friesland (Pelotonstocht) 

2 juli  Harrie Rigter Memorial 

9 juli  Ronde van Friesland  (samen met de Friese NTFU verenigingen) 

 27 augustus Dick Bergstra Classic 

Een druk programma waarbij jullie hulp nodig hebben. 

 
 

 



11-Merentocht  “De Parel van RTC Rally” 

De inschrijving is op 2 januari gestart, veel enthousiaste fietsers hebben reeds ingeschreven, na 3 

weken staat de teller al op 650. Dat gaat goed dus. Zo het nu lijkt zal de samenleving langzaam maar 

zeker weer geheel open zijn en zal de tocht weer als vanouds kunnen worden georganiseerd en 

gereden. De voorbereidingen zijn in volle gang en verlopen geheel volgens schema. We zullen jullie 

de komende weken benaderen om mee te werken om de 11-merentocht 2022 weer tot een succes 

te maken voor deelnemers.  

Zoals jullie weten is de 11-meren de sponsor van bijvoorbeeld onze clubkleding, de jubileum dag, de 

reguliere jaarlijkse club dag, de bijeenkomsten zoals aan het begin van het seizoen, de snerttocht, de 

oliebollentocht, einde seizoen bijeenkomst, de nieuwjaarsborrel etc.  

Kortom dankzij de 11-merentocht kan de club diverse andere activiteiten bekostigen en is de 

contributie slechts € 55,-- per jaar. Wij verwachten dan ook dat alle leden zich willen inzetten om 

actief bij te dragen aan de organisatie van de 11-merentocht en/of één van de andere tochten die we 

organiseren. 

 

Winter 11-stedentocht geen ondersteuning vanuit RTC Rally 
 

De speciale editie van de winter-fiets 11-stedentocht die gepland stond op 4 januari is zoals bekend 

door de corona maatregelen verplaatst naar zondag 13 maart. Het bestuur en de toercommissie 

hebben gemeend om de organisatie te melden dat wij als RTC Rally geen vrijwilligers kunnen leveren 

en niet meer mee kunnen werken aan de organisatie. De motivatie hiervoor is dat wij van mening 

zijn dat we in de eerste helft van 2022 diverse activiteiten hebben waarvoor we een beroep moeten 

doen op jullie. Wij vinden het ongepast om dan ook nog een beroep op onze leden te doen voor de 

organisatie van een evenement die we zelf niet organiseren en die in de tijd dicht op onze eigen 

activiteiten is gepland.     

 
 

Zaterdagtochten en Wegkapitein 2022 
 

In het voorjaar van 2020 hebben een aantal RTC Rally leden de workshop “NTFU Wegkapitein” 

gevolgd. Nu we weer een regulier fietsseizoen tegemoet lijken te gaan, willen we graag dat alle 

groepen (1,2 en 3) de zaterdagtochten fietsen onder leiding van een wegkapitein. 

Het lijkt vanzelfsprekend dat alle mensen die de workshop hebben gevolgd hierin participeren. De 

mensen die de workshop (nog) niet hebben gevolgd en ook wel willen participeren, meld je dan even 

bij de toercommissie (Foekje, Wim of Yke) 

 

Het is de bedoeling dat er een schema/rooster wordt gemaakt waarin allen die wegkapitein kunnen 

en willen zijn worden opgenomen.    

 

Het is nog steeds de intentie de route en de koffiestop van reguliere zaterdagtochten ruim een 

maand vooruit gaan plannen en bekend maken via de website. Wordt vervolgd in de komende 

periode. 

 
 
 



Kaarten 11-stedenfietstocht 

Door onduidelijkheid over de beschikbaarheid van kaarten is er een kleine wijziging opgetreden. 

Rijd je mee met de RTC Rally groep geef je dan op bij Geert. (De mensen die het al gedaan hebben 

hoeven dat niet meer te doen). 

Het idee om de groep te koppelen bleek niet erg werkbaar. Zodra de kaarten binnen zijn worden die 

aan de deelnemers verstrekt tegen de kosten van de kaart en eventuele verzendkosten. 

Met de kaart die je al persoonlijk besteld hebt kan je dan een ander weer een plezier doen. Heb je 

zelf een kaart in groep 5/6 dan kan je dat natuurlijk aan Geert doorgeven dat je geen RTC Rally kaart 

meer nodig hebt. 

De kaarten worden de week na Pasen verstuurd dus uiterlijk 22 april zijn ze in huis. 

Kaarten die dan nog overblijven worden beschikbaar gesteld voor de leden. 

 

Mountainbiken op zondagochtend 

Voor leden die ’s winters niet op de racefiets wil rijden maar wel graag actief buiten bezig willen zijn, 

bestaat er de mogelijkheid om op zondag ochtend in groepsverband te mountainbiken in de bossen 

van het mooie Gaasterland.  Er wordt gefietst in 2 of 3 groepen al naar gelang het aantal en het 

niveau van de deelnemers.  Er wordt gefietst door jong en oud en door zowel dames als heren. Fiets 

gewoon eens mee!  

Startplaats:  Sondel, Parkeerplaats Bremer Wildernis 

Dag:  Zondag  

Starttijd:  9:30   

Koffie:   11:30 te Oudemirdum, Boschlust  

Eindtijd:  12:00 (na de koffie) 

Informatie: Mark van der Ham  

      

 

LEDENADMINISTRATIE 
 
We mogen weer twee nieuwe leden welkom heten:  

 * Ron Sijthoff uit Scharnegoutum  

 * Joon van der Wal uit Sneek 

Beide heren komen in eerste instantie om onze nieuwe groep 3 te versterken. 

We wensen ze beide mooie, veilige en vooral gezellige fietskilometers toe. 



 

Agenda sterritten RTC Rally en Frisia  2022 
       

We beginnen op maandag 28 februari 2022 en eindigen op maandag 31 oktober 2022 

      
Door de week kunnen we afmelden op de volgende plaatsen en tijden:    

      
Hitzum Anneke's theetuin  Hoofdweg  22  van april tot eind september 

      
Wolvega Snackbar 't West  - Hoofdstraat west  4-a  8471  HV maandag 11.30-20.00 uur 

Hitzum Anneke's theetuin  - Hoofdweg  22  8805  TG maandag 10.00-17.00 uur 

Norg 
Cafe Zwaneveld  - Oosteind  33  
(april-eind sept.)  9931  AG dinsdag 14.00-20.00 uur 

Sneek Royaal belegd  - Rienck Bockemakade 2  8601 AC dinsdag 09.30-17.00 uur 

Wommels  't Reade  Hynder  - 't Noard  6  8371  BB woensdag 11.00-20.00 uur 

Peize Bar/cafe Kok  - de Pol    1-a  9321  VA woensdag 09.30-20.00 uur 

Reduzum Blauwe  Tent  - Overijsselsestraatweg  6  9008  TS donderdag 10.00-20.00 uur 

Irnsum De 2 gemeenten - Grouwsterdyk 1  9011 WK vrijdag 10.30 -20.00 uur 

Norg Cafe Zwaneveld  - Oosteind  33   9931  AG zaterdag 10.00-12.00 uur 

Peize Bar/cafe Kok  - de Pol    1-a  9321  VA zondag 09.30-18.00 uur 

      

      
Door vakantie of andere verplichtingen en tochten:     
Let op nieuwe locatie Sneek Royaal Belegd  Rienck Bockemade 2 tegenover de Waterpoort  
zondag 10 april 2022 Ronde van Súdwest Friesland     
woensdag 27 april 2022  Princehoftocht      
zaterdag 21 mei 2022  Elfmerentocht     
zaterdag 18 juni 2022    Tocht van 300 km     
zaterdag 9  juli 2022    Ronde van Friesland      
zaterdag 3 sept. 2022  Slachtedijktocht      

      
Plaatsen om in het weekeinde af te melden:     
Wommels  't Reade  Hynder  - 't Noard  6  8371  BB  10.00-12.30 uur 

Gorredijk De Gulden Turf - Hoofdstraat    37  8401  BV  10.00-12.00 uur 

Boazum Boazumer Mjitte -Waltawei    22  8635  HZ  11.00-12.30 uur 

Hitzum  

Anneke's theetuin  Hoofdweg  22 
Alleen als andere locaties absent zijn    11.00-12.30 uur  

 
 

                  

  Tot zondag 3 april kan men niet terecht in Boazum,  men kan op de zondag  

  6-13-20 en 27 maart hiervoor terecht bij Royaal Belegd in Sneek vanaf 10.30 uur. 

  Daarna kan men weer terecht in Boazum.         

                  

  

  Voor de maandagen in maart kan men eventueel afstempelen in Wommels 

                  

 
 
 
 
 
 



 

za 05-03 Wommels F  za 28-05 Wommels F  za 20-08 Wommels F  
zo 06-03 Sneek F  zo 29-05 Boazum F  zo 21-08 Boazum F  
za 12-03 Wommels  R  za 04-06 Wommels  R  za 27-08 Wommels  R  
zo 13-03 Sneek  R  zo 05-06 Boazum  R  zo 28-08 Boazum  R  
za 19-03 Wommels F  za 11-06 Wommels F  za 03-09 Wommels F  
zo 20-03 Sneek F  zo 12-06 Boazum F  zo 04-09 Boazum F  
za 26-03 Wommels  R  za 18-06 Gorredijk  za 10-09 Wommels  R  
zo 27-03 Sneek  R  zo 19-06 Boazum  R  zo 11-09 Boazum  R  
za 02-04 Wommels F  za 25-06 Wommels F  za 17-09 Wommels F  
zo 03-04 Boazum F  zo 26-06 Boazum F  zo 18-09 Boazum F  
za 09-04 Gorredijk  za 02-07 Wommels  R  za 24-09 Wommels  R  
zo 10-04 Boazum  R  zo 03-07 Boazum  R  zo 25-09 Boazum  R  
za 16-04 Wommels F  za 09-07 Wommels F  za 01-10 Wommels F  
zo 17-04 Boazum F  zo 10-07 Boazum F  zo 02-10 Boazum F  
za 23-04 Wommels  R  za 16-07 Wommels  R  za 08-10 Wommels  R  
zo 24-04 Boazum  R  zo 17-07 Boazum  R  zo 09-10 Boazum  R  
za 30-04 Wommels F  za 23-07 Wommels F  za 15-10 Wommels F  
zo 01-05 Boazum F  zo 24-07 Boazum F  zo 16-10 Boazum F  
za 07-05 Gorredijk  za 30-07 Wommels  R  za 22-10 Wommels  R  
zo 08-05 Boazum  R  zo 31-07 Boazum  R  zo 23-10 Boazum  R  
za 14-05 Wommels F  za 06-08 Wommels F  za 29-10 Wommels F  
zo15-05 Boazum F  zo 07-08 Boazum F  zo 30-10 Boazum F  
za 21-05 Elfmerentocht  za 13-08 Wommels  R     

zo 22-05 Boazum  R  zo 14-08 Boazum  R     

         

Toelichting  F = Frisia en R = Rally      

Contact personen:         

         Rally:  Jan Kluitenberg 06-50651271 of 0513-415210     

         Frisia:  Paulus Hoogland 06-51829330      
 
 
 
 
 

KILOMETERREGISTRATIE 
 
Er zijn weer een aantal deelnemers bijgekomen dat is natuurlijk positief. De kilometers in januari zijn 

natuurlijk gezien de weersomstandigheden veel minder dan in andere maanden. Wat wel leuk is om 

het te vergelijken met het lijstje van vorig jaar, toen was het lijstje slechts 35 deelnemers lang. Nu 

tellen we 60 deelnemers waarvan er 48 al kilometers opgegeven hebben. Onderstaand het lijstje van 

januari, staan de kilometers niet goed? Geef het even door via de website of via Jan Kluitenberg. 

Vriendelijk verzoek om voor 6 maart de kilometers van februari door te geven. 

 

 

 

 



RTC Rally km stand 2022 januari   totaal 2022 
1 Heero Zwart 1.211   1.211 km 

2 Anne Beukens 950   950 km 

3 Sjouke Aukema 894   894 km 

4 Andries Sijszelijng 885   885 km 

5 Hertzen van der Schuit 865   865 km 

6 Harry Bron 838   838 km 

7 Jan Plantinga 805   805 km 

8 Yde Flapper 755   755 km 

9 Geeske Hospes 753   753 km 

10 Bauke van der Wijk 682   682 km 

11 Okke Adema 670   670 km 

12 Henk Olthuis 646   646 km 

13 Theo Mestrini 645   645 km 

14 Wim Jansen 640   640 km 

15 Sjoerd Tigchelaar 623   623 km 

16 Gatze Houben 623   623 km 

17 Henk Poiesz 546   546 km 

18 Marcel van der Molen 515   515 km 

19 Frits van Erkelens 470   470 km 

20 Foekje Ankersmit 470   470 km 

21 Geert de Jong 457   457 km 

22 Ed Laagland 450   450 km 

23 Tjerk Douma 419   419 km 

24 Rene Veenman 409   409 km 

25 Almara Hofstra 348   348 km 

26 Piebe Wester 315   315 km 

27 Hylke van der Meulen 312   312 km 

28 Catrinus Zijlstra 310   310 km 

29 John Harteveld 299   299 km 

30 Anouk de Vries 287   287 km 

31 Wessel Faber 253   253 km 

32 Nanne Douwes 253   253 km 

33 Henk Feenstra 240   240 km 

34 Rink Kuipers 224   224 km 

35 Joon van der Wal 199   199 km 

36 Rein Mous 175   175 km 

37 Henk de Vries 157   157 km 

38 Julius Bosma 155   155 km 

39 Paul Inder Rieden 126   126 km 

40 Piet Gemser 120   120 km 

41 Johan Jilderts 120   120 km 

42 Marco Bekema 80   80 km 

43 Ubbo Dotinga 73   73 km 

44 Frits Harmann 65   65 km 

45 Bareld Kuilman 55   55 km 

46 Siep Hofstede 41   41 km 

47 Ger Terhell 41   41 km 

48 Klaas Duits 38   38 km 

  Mark van der Ham     0 km 

  Bauke Teernstra     0 km 

  Yme Lautenbach     0 km 

  Rikus van Veen      0 km 

  Paul Eimers     0 km 

  Marcel Bangma     0 km 

  Jelle Brandsma     0 km 

  Jaap van der Veen     0 km 

  Gerrit Nijdam     0 km 

  Gerrit Meijer     0 km 

  Folkert Hobma     0 km 

  Bram van Dijk     0 km 

  Totaal 20.507   20.507 km 

 


