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VAN HET BESTUUR 
 
CLUBKLEDING 

Er is weer een voorraad clubkleding. De voorraad is opgeslagen bij de leverancier, BioRacer. U kunt 

binnenkort gaan bestellen via de website van BioRacer, https://www.bioracer.nl.  

Wat kost de clubkleding? 

Shirt korte mouw €  45,00 Shirt lange mouw € 50,00 Windstopper € 55,00   

Korte Broek € 60,00 Lange Broek € 80,00 

Bezorgen van uw bestelling kost € 10,00, zelf halen bij BioRacer in Heerenveen kan uiteraard ook en 

jawel, dan kost het u de brandstof tenzij u op de fiets gaat. En wie weet krijgt u dan zelfs wel een kop 

koffie toe. 

 
 
TOCHTEN 
 
6 oktober De Plassentocht vanuit Ouderkerk aan de Amstel 

http://www.tcdewaardrenner.nl/Plassentocht2018.jpg 

7 oktober Gelres Mooiste vanuit Ermelo;  http://www.gelresmooiste.com/#gelresmooiste 

7 oktober Eems Dollardroute vanuit Stadskanaal  (TFC De Windhappers) 

20 oktober Oktoberfestride vanuit Amsterdam;  http://www.oktoberfestride.nl/#amsterdam--20-

oktober 

28  oktober Herfstride Driebergen  http://www.herfstride.nl/ 
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NFTU 
 
Blijkbaar hebben we het goed voor elkaar op het wegennet in Friesland. Tot heden heb ik ( = Wim 

Jansen)  geen meldingen ontvangen van gevaarlijke verkeerssituaties die kunnen ontstaan door de 

manier waarop wegen/fietspaden zijn aangelegd of aansluiten.  

De Echte Wielrenner | Veilig en vriendelijk 

Veel Nederlanders trekken er in hun vrije tijd op uit en zo ook de wielrenner. Dit leidt tot drukte op de 
fietspaden en wegen. Als wielrenners en medeweggebruikers elkaar passeren, leidt dit soms tot 
onbegrip, ergernis of erger; ongelukken. De NTFU geeft daarom via onderstaande animatie goede 
voorbeelden hoe voetgangers, fietsers, automobilisten en wielrenners elkaar veilig kunnen passeren. 

Gedrag op de weg 

Ontmoetingen tussen wielrenners en andere weggebruikers leiden soms tot gevaarlijke situaties, door 
snelheidsverschillen en omdat beide partijen van elkaar niet weten wat ze gaan doen. Uit onderzoek 
van VeiligheidNL bleek dat volgens wielrenners in 51% van de (bijna-) ongevallen sprake was van 
onvoldoende rekening houden met elkaar. Het is dus belangrijk om te werken aan ieders gedrag, zodat 
wederzijdse irritatie, onvoorspelbare situaties en ongevallen kunnen worden voorkomen. 

Begin bij jezelf 

Wil jij als wielrenner wat meer begrip van andere weggebruikers; begin dan eerst bij jezelf. Houd je 
aan de verkeersregels en toon begrip voor de ander. Kijk eens naar deze filmpjes  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=Qspk5iECu70 

 

 
INLEVEREN BOEKJES FIETSSEIZOEN 2018 
 
De competitie duurt nog tot 28 oktober 2018, maar hierbij alvast enkele mededelingen over het 

inleveren van de toer-, vakantie- en letterboekjes, alsmede ook boekjes van andere verenigingen. Deze 

dienen met de juiste controle stickers ingeleverd te worden voor 3 november 2018 bij Jan Kluitenberg, 

E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH te Joure. 

Alfabet- en letterboekjes moeten tegelijk ingeleverd worden en niet apart van elkaar. Wil men voor 

deze boekjes een herinnering dan dient men € 7,-- te betalen of over te maken op:  

bankrekeningnummer nl13 rbrb 0825 2505 79 te Joure onder vermelding “alfabetboekje en/of 

letterboekje”. 

Vakantieboekjes kan men eveneens inleveren bij Jan Kluitenberg.  Wil men hiervoor een herinnering  

ontvangen, dan dient men ook hiervoor € 7,-- over te maken op: bankrekeningnummer nl13 rbrb 0825 

2505 79 te Joure, onder vermelding van  “vakantieboekje”.  

Dit geld ook voor het prestatieschema. 

Volle jaarprijskaarten kan men vanaf 3 volle kaarten inleveren bij Jan Kluitenberg, de volle 

jaarprijskaarten zijn 2 jaar geldig. 

Wil men een beloning voor het prestatieschema dan dient men hiervoor € 7,-- over te maken op  

bovengenoemd rekeningnummer. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=Qspk5iECu70


Prijs gewonnen? 

Van de competitieleider krijgt men bericht als men in de prijzen is gevallen. Deze dient men dan op 

de feestavond in ontvangst te nemen. 

Computerfietsen: de eindstanden van de computer fietsers kunnen bij de laatste sterritten 

doorgegeven worden aan Jan Kluitenberg (0513-415210). 

 

Winterboekjes 
De winterboekjes zijn te verkrijgen bij de laatste sterrit van Rally en zijn geldig vanaf de laatste sterrit 

van Frisia. De winterboekjes kosten € 3,-- en zijn ook te verkrijgen bij: 

➢ Jan Kluitenberg, E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH Joure (tel. 0513-415210) 

➢ Yke de Jong - Sneek  (tel. 0515-417029) 

De winterboekjes zijn ook te verkrijgen op de ledenvergadering/feestavond. 

 
 
 

COMPETITIESTAND AUGUSTUS 2018 

 
  Groep 11.000 km en meer    Groep   3.000 km tot 6.000 km 

    punten km        punten km   

1 J. Kluitenberg 134 16.330    1 J. Jilderts 66 6.755   

2 A. Sijszeling 137 16.165    2 S. Haarsma c 4.070   

3 J.R. Plantinga 48 7.025 #  3 J. Bosma c 3.100   

4 H. v.d. Schuit c 6.959    4 S. Tilstra c 2.140   

5 H. Rigter c 2.350              

                

           

  Groep 6.000 km tot 11.000 km  Groep 0   km tot 3.000   km 

    punten km        punten km   

1 R. van Veen 118 7.760    1 T. Douma c 3.369   

2 L.S. Koenen 28 5.190 #  2 B. van Dijk  c 1.797   

3 N. Hoekstra-van Rijs 18 5.150 #  3 S. Hofstede 29 1.760   

4 J.P. Hettinga c 5.090    4 J. Hingst 18 1.045   

           5 G. Meijer c 1.018   

      6 D. de Jong 5 695   

                

 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 
Beëindiging lidmaatschap: 

 
➢ G. Schippers 
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Foto’s gemaakt door Geert Hoekstra 

 

De vrijdag ervoor brachten de goden Jupiter (onweer), Fluvius (regen) en Aeolus (wind) de 

organisatoren en deelnemers voor de clubrit knap in de war: het was noodweer. Hoe zou het zaterdag 

worden? Komen we nat en koud op de rondvaartboot? Zelfs 1 uur voor vertrek zorgde een bui voor 

een nat wegdek, maar daar bleef het bij. Gelukkig blies Jan de Wind de fietsers in de rug, via Reduzum, 

Warga en Wartena naar Earnewoude. Een lekke band maakte dat de heentocht net iets voor tien uur 

arriveerde, het tijdstip om in droog en niet koud in te schepen. 

De groep Rallyanen, waaronder 2 dames (Henk F-Geert-Wim-Jouke-Nieske-Piebe-Gatze-Sjouke-Bruno-
Henk en zijn introducée, Henk-Jelle-Rink-Ton-Klaas en Jan), werd verwelkomd door een zestal 
geblesseerde clubgenoten Jan-Okke-Siep-Piet-Stoffel en Harrie : zij waren met auto’s naar de 
afvaartplaats bij It Wiid van WSK Friesia gereden.  
Aan boord werden we getrakteerd op koffie, de gebruikelijke appelgebak en een landschap, dat langs 

ons langzaam voorbij schoof. Eerst langs de drukte van Earnewoude, de campings en waterhuisjes/        

-villa’s om daarna over te gaan in het prachtige natuurgebied van de Nationaal Park de Alde Feanen. 

De tocht voer via de Veenhoop, de Kromme Ie over de Wijde Ie terug naar het eindpunt. In de verte 

zagen we de torens over al dat groen van Leeuwarden en de watertoren van Akkrum/Nes. 

Diverse leden kenden de streek en vertelden over het skûtsjessylen, het varen met de diverse 

pleziervaartuigen, hun ervaringen als vogelaars en het schaatsen in de Jan Durkspolder in dit rustige 

gebied. Uiteraard is er tijd genoeg om spannende en mooie herinneringen met elkaar op te halen. 

Dat ging door tijdens de voortreffelijke lunch met een arsenaal aan warme en koude gerechten, vis- 

en vleesgerechten, salades met een flink assortiment bijgerechten, waarbij de keuze soms lastig was. 

Heerlijk voldaan vertrokken de fietsers (en even later de autorijders) om via Wartena, Grou en Irnsum 

met een extra lekke band droog Sneek weer te bereiken. 

Een prachtige dag om samen het RTC Rally gevoel weer te delen, goed georganiseerd door het bestuur 

(met hartelijke dank) en gewaardeerd door de deelnemers, zeker door de oudgedienden. Ik hoop, dat 

degenen, die er voor gekozen hebben dit jaar niet mee te doen, het volgend jaar er wel bij kunnen en 

willen zijn: nu hebben ze wat gemist. 

Harrie Rigter 


