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VAN HET BESTUUR 
 
Voorwoord van de (ex)secretaris. 

Wat nu de secretaris? Ja helaas is Heero geveld door de Covid en heeft het flink te pakken. Van harte 

beterschap. 

We hebben een mooie juli maand achter de rug met als hoogtepunt de Ronde van Friesland. De 

eerste keer met 4 collega verenigingen was een groot succes. Precies weten we het niet maar er 

hebben bij elkaar rond de 100 deelnemers de tocht gereden. De leden van Stiens hebben met een 

grote groep een week later gereden. Op de dag zelf was de uitvaart van erelid Louw Bijma die bij een 

tragisch ongeval om het leven is gekomen.  

In Sneek stond om 8:00 al een aardig grote groep te trappelen van ongeduld om van start te gaan en 

we kregen een prachtige route voorgeschoteld met mooi weer en een gunstige wind. Op alle 

stempelposten werden we hartelijk ontvangen en voorzien van koffie etc.  

De thuisblijvers hadden echt ongelijk. Volgend jaar gaan we het zeker herhalen en als het kan iets 

grootser aanpakken. 

Ook de tocht ter herinnering aan Harrie Rigter naar Burgum was weer een groot succes, veel 

deelnemers en eindelijk eens mooi weer. Goed om op deze manier even stil te staan bij Harrie maar 

ook bij allen die we al tijdens de lange Rally rit zijn verloren.  

Ik ben een positivo maar deze bijeenkomsten en ook andere geven je het gevoel dat je deel uitmaakt 

van een hechte club waar men om elkaar geeft en als het moet elkaar letterlijk en figuurlijk uit de 

wind houdt. Het echte RTC Rally familiegevoel dus.   

De laatste tijd breidt de club zich snel uit (dat is echt tegen de landelijke NTFU-trend in) en het wordt 

steeds beter. Dus het is fijn een Rallyaan te zijn.        

In juli stond ook de kledingshop weer open en gelukkig zijn we een snelgroeiende vereniging dus het 

aantal nieuwe setjes kleding vliegt de deur uit. 

Zoals je elders in de nieuwsbrief kan lezen gaan alle activiteiten tijdens de vakantie gewoon door. 

Alleen de woensdag training van Hertzen heeft een korte onderbreking. Maar op 24 augustus gaat 

het weer los. 

Voorlopig is het voor de maand augustus nog rustig een en zijn vele op vakantie maar in september 

begint het weer dan gaat Marcel van start als secretaris en komt ook de 11-meren commissie weer 

bij elkaar om de editie van 2023 voor te bereiden. 
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Heb je ideeën of wil je een bijdrage leveren schroom niet en laat het aan een van de bestuursleden 

weten 

Maak er een mooie en vellige augustusmaand van. 

Sjouke Aukema 

 
TOCHTEN 
 
Sterritten: 

• Van 7 t/m 23 augustus zijn er geen sterritten bij café Kok in Peize. 
 
 

Van de toercommissie 

Agenda 

• Iedere maandag, een duurrit, 18.30 uur vanaf Schuttersveld  

• Vanaf 24 augustus iedere woensdag, training onder leiding van Hertzen, start 18.30 uur op 

Schuttersveld  

• Iedere dinsdag en donderdagochtend tochten onder leiding van Henk Feenstra vertrek vanaf 

privéadres Henk aan de Zomermeter. 

Clubtochten augustus 

  6 augustus  reguliere zaterdagtocht 

13 augustus  reguliere zaterdagtocht 

20 augustus  Pontje meer tocht 

27 augustus   Dick Bergstra Classic  

 

Wegkapitein 

Wat is de taak van de wegkapitein binnen RTC Rally? 
- De wegkapitein heeft kennisgenomen van de route, weet daardoor in principe waar extra 

alertheid geboden is,  
- De wegkapitein let op de veiligheid van en voor en door de groep 
- De wegkapitein weet waar de koffiestop is  
- De wegkapitein geeft voor vertrek instructies over in acht te nemen (veiligheid) regels, geeft 

aan welk tempo gereden gaat worden 
- De wegkapitein let er op dat alle deelnemers in de groep mee komen en zich prettig voelen 

binnen de groep. 
- De wegkapitein geeft aan wanneer en hoe er van koppositie gewisseld wordt  
- De wegkapitein zorgt voor een veilige situatie wanneer er als gevolg van bijvoorbeeld 

materiaalpech gestopt moet worden. 
Er zijn een aantal mensen die de  NTFU-workshop wegkapitein gevolgd hebben en er zijn leden die 
zich gemeld hebben en voldoende ervaren zijn om de rol van wegkapitein op zich te nemen. 
Bij het overleg dat we eind maart hebben gehad met een aantal leden en wegkapiteins is 
afgesproken dat er een schema gemaakt wordt waarbij eenieder die de workshop heeft gevolgd en 
die zich gemeld heeft om de rol van wegkapitein te willen vervullen periodiek wegkapitein zal zijn. 

 

 



Voor de maand juni is het schema als volgt: 

    Groep 1  Groep 2  Groep 3 

06 augustus   Wouter   Gatze   René 

13 augustus   Ed   Marcel   John 

20 augustus   Pontje meer tocht nader in te vullen 

27 augustus    Dick Bergstra Classic nader in te vullen 

Wanneer het op de betreffende datum niet in jouw agenda past neem dan zelf initiatief om te ruilen 

met één van de collega’s.      

 
Suggesties voor toertochten elders in augustus (zie Fietssport kalender) 

      6 augustus  Bauke Mollema Tocht 
  7 augustus Hel van de Heuvelrug 

21 augustus Hollands-Venetië Tocht 

28 augustus  Hunebed Highway Classic 

 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 

We verwelkomen: 

➢ Peter Ypma uit Sneek   

➢ Sieuwke Flapper uit Heeg 

➢ Rudi Oppewal uit IJlst 

We wensen hen een hele goede tijd toe bij RTC Rally. 

 

Helaas heeft Ysbrandus van Popma zijn lidmaatschap opgezegd omdat hij zich gaat richten op 

landelijke wedstrijden handbiken. Veel succes daarmee gewenst. 

 

KILOMETERREGISTRATIE 
Het loopt erg goed naar er kan nog meer bij. Vergeet niet je km op te geven van juli en doe dat dan 

voor 6 augustus via de link in de aankondiging van de nieuwsbrief, de website of via Jan: 

jankluitenberg52@hotmail.com 

 

RTC Rally km stand 2022 t/m mei juni totaal 2022 
1 Andries Sijszeling 7.310 2.475 9.785 km 

2 Gatze Houben 6.983 2.521 9.504 km 

3 Folkert Hobma 6.190 1759 7.949 km 

4 Heero Zwart 7.112 780 7.892 km 

5 Hertzen van der Schuit 6.086 1.509 7.595 km 

6 Henk Olthuis 5.791 1.687 7.478 km 

7 Sjouke Aukema 5.055 1.479 6.534 km 

8 Harry Bron 4.924 1.327 6.251 km 

9 Jan Plantinga 4.665 1.390 6.055 km 

10 Bauke van der Wijk 4.422 1257 5.679 km 

11 Foekje Ankersmit 4.327 1.328 5.655 km 

12 Johan Jilderts 4.505 1.015 5.520 km 

13 Henk Feenstra 3.980 1.320 5.300 km 
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RTC Rally km stand 2022  
(vervolg) t/m mei juni totaal 2022 

14 Wim Jansen 4.362 757 5.119 km 

15 Hylke van der Meulen 3.830 1.252 5.082 km 

16 Bauke Teernstra 3.828 1.219 5.047 km 

17 Okke Adema 4.285 600 4.885 km 

18 Yde Flapper 2.636 2166 4.802 km 

19 Geeske Hospes 4.093 585 4.678 km 

20 Yme Lautenbach 3.145 1353 4.498 km 

21 Catrinus Zijlstra 3.355 1.025 4.380 km 

22 Tjerk Douma 4.039 123 4.162 km 

23 Yke de Jong 3.390 536 3.926 km 

24 Jaap van der Veen 2.535 1.245 3.780 km 

34 Theo Mestrini 2.872 784 3.656 km 

25 Wally Hoekstra 2.933 638 3.571 km 

26 Almara Hofstra 2.704 771 3.475 km 

27 Julius Bosma 2.585 826 3.411 km 

28 Geert de Jong 2.643 708 3.351 km 

29 Joon van der Wal 1.993 1302 3.295 km 

30 Anne Beukens 3.096 720 3.816 km 

31 Jan de Vries 1.973 1045 3.018 km 

32 Piet Gemser 2.205 799 3.004 km 

33 Rikus van Veen 1465 1.415 2.880 km 

35 Ron Sijthoff 2.067 571 2.638 km 

36 Marcel van der Molen 1.951 683 2.634 km 

37 Rene Veenman 2.000 621 2.621 km 

38 Piebe Wester 1810 740 2.550 km 

39 Leo Koenen 1280 1065 2.345 km 

41 Ed Laagland 1.955 295 2.250 km 

42 Frits van Erkelens 2.220   2.220 km 

43 John Harteveld 1.999 215 2.214 km 

44 Frits Harman 1372 752 2.124 km 

45 Nanne Douwes 1.854 248 2.102 km 

46 Wessel Faber 1616 393 2.009 km 

47 Paul Inder Rieden 1232 669 1.901 km 

48 Lex Ringers 1446 410 1.856 km 

49 Bareld Kuilman 1530 310 1.840 km 

50 Gerrit Meijer 1.783   1.783 km 

51 Marcel Bangma 1159 620 1.779 km 

52 Anouk de Vries 1.671   1.671 km 

53 Ger Terhell 1349 285 1.634 km 

54 Henk Poiesz 1.609   1.609 km 

55 Rink Kuipers 998 282 1.280 km 

56 Rein Mous 1245   1.245 km 

57 Bram van Dijk 786 288 1.074 km 

58 Jelle Brandsma 906 153 1.059 km 

59 Sjoerd Tigchelaar 623   623 km 

60 Ubbo Dotinga 235 338 573 km 

61 Marco Bekema 290   290 km 

62 Klaas Duits 277   277 km 

63 Henk de Vries 275   275 km 

64 Mark van der Ham 239   239 km 

65 Siep Hofstede 0   0 km 

  Totaal 173.094 48.654 221.748 km 

 


