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VAN HET BESTUUR 
 
Beste mensen, 

Inmiddels is het eind juli, de eerste maand waarin we weer clubactiviteiten hebben kunnen 

organiseren zit er op. De reguliere zaterdagritten en dinsdag en donderdag tochten zijn weer formeel 

gestart. Zoals het nu lijkt zullen we binnenkort ook weer op een avond in de week (woensdag of 

donderdag) een training gaan organiseren. Informatie komt via de website en de RTC Rally app. 

We hebben een mooie en emotionele “seizoensopening” mogen hebben op 4 juli. Top 

georganiseerd. Fijn dat er ondanks het slechte weer zoveel mensen hebben deelgenomen en dat er 

leden waren die niet op de fiets mee wilden of konden de moeite hebben genomen om aanwezig te 

zijn bij de koffie in Burgum. De woorden die Henk heeft gesproken kwamen recht uit zijn hart en 

hebben een ieder geraakt. Dank voor jouw verhaal Henk.     

Zoals hiervoor aangegeven kunnen we weer clubactiviteiten organiseren, er zijn clubs die al weer 

tochten organiseren. Doch wanneer ik het nieuws in binnen- en buitenland volg dan zou het best 

eens zo kunnen zijn dat “de pret” van korte duur zal blijken te zijn. Mijn oproep aan jullie is dan ook 

om de maatregelen die onze overheid voorschrijft te blijven volgen. Allen met elkaar kunnen we er 

voor zorgen dat er geen tweede periode van “lock down” komt.  

Nu ik toch schrijf zaken die we met elkaar kunnen doen wil ik het volgende onder jullie aandacht 

brengen. In het Parool van 22 juli stond een lezersbrief met de volgende kop. “Stop terreur van 

hersenloze amateurwielrenners”.  

https://www.parool.nl/columns-opinie/stop-de-terreur-van-hersenloze-

amateurwielrenners~bc1f6e6c/  

De inhoud van de brief is kort geformuleerd dat wielerliefhebbers de overige (langzame) verkeers-

deelnemers op paden en binnenwegen onveilig maken en dat zij die overige verkeersdeelnemers 

met woord, gebaar en rijgedrag laten weten dat zij de paden en wegen voor hun hobby wensen te 

gebruiken. Eigenlijk een zeer vermakelijk stuk proza doch de kern is natuurlijk wel dat het beeld dat 

een deel van de weggebruikers van ons als wielerliefhebbers nog steeds zwaar negatief is. Wij 

kunnen er met elkaar voor zorgen dat dit beeld gaat wijzigen, het zal wel even duren denk ik want 

“wie eenmaal de naam heeft van vroeg opstaan kan wel laat wakker worden”. 
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Samen, dat is het woord dat de afgelopen periode op diverse manieren de revue passeert. Het 

bestuur is aan het nadenken en praten over de toekomst van onze club. Het bestuur heeft gelukkig 

niet alle wijsheid op dit vlak zelf in huis. Onze club bestaat per slot van rekening bij de gratie van 

jullie als leden van de club. Jullie als leden zijn dus ook bij uitstek de mensen die een beeld kunnen 

hebben van de toekomst van de club. Dus onze vraag is wat verwachten jullie van de club. We 

hebben inmiddels met een aantal leden van gedachten gewisseld en willen de komende tijd nog 

graag met een aantal leden van gedachten wisselen. We hebben afgelopen periode gemerkt dat jullie 

een sterke betrokkenheid voelen bij de club. Daarom beste mensen help ons door gevraagd en ook 

ongevraagd te voorzien van jullie ideeën over activiteiten die de club zou kunnen ondernemen, 

willen we de club laten groeien en zo ja, wat zou daarvoor nodig zijn? 

Wim Jansen    

 

 

Onze eerste clubrit was een bijzondere, 4 juli zijn 

we met barre weersomstandigheden naar 

Burgum gereden waar we in Brasserie om den 

Dobben gastvrij ontvangen werden in de 

zogenaamde kapschuur. 

Na koffie met appelgebak werden we vervolgens 

toegesproken door Wim en Henk. Onder de 

aanwezigen bevond zich ook Boukje Rigter die 

dit eerbetoon aan Harrie zeer waardeerde. 

Waarom naar die plek? Dit is de laatste tocht die Harrie voor ons uitgezet heeft en op de wel 

bekende Harrie wijze ter plaatse college gegeven heeft over het ontstaan van deze meertjes. 

Het bestuur heeft besloten om in de eerste van juli deze tocht ieder jaar te rijden en de naam van 

Harrie daar aan te verbinden.  

 

Kilometerregistratie 

Het gaat steeds beter met de kilometerregistratie zo zoetjes aan komen er al maar meer deelnemers 

bij. We blijven proberen om het aantal deelnemers  te verhogen, er zijn er nog een aantal mogelijk. 

Opmerkelijk is het om te zien hoeveel sommige leden rijden zonder dat je ze bij clubritten 

tegenkomt. Echte kilometervreters die solo door de provincie fietsen ze zo reclame maken voor RTC 

Rally  

Vergeet niet om aan te geven wat je als eindejaar cadeau wil hebben (petje of bandana). Zoals 

bekend kan je je km op geven via de website https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie of via de 

mail aan Jan Kluitenberg jankluitenberg52@hotmail.com 

Sjouke Aukema 
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NFTU 
 
Zoals in de vorig nieuwsbrief al is aangekondigd mogen we weer in groepen fietsen. Wel zijn  er nog 

beperkingen met betrekking tot de start en de koffiepauzes. Daar geldt de 1,5 meter maatregel nog 

wel.  

Neem alle zaken serieus, het virus is nog niet weg, sterker nog het steekt weer de kop op. Gelukkig 

vinden besmettingen alleen maar in gesloten ruimtes plaats en valt het buiten wel mee. 

 
TOCHTEN 
 
In verband met de zomervakantie: 
 

➢ zijn er van 9 t/m 16 augustus geen sterritten in Peize 
➢ is de sterritpost Havelte gesloten t/m 9 augustus. 

 
Er zijn dit jaar geen sterritten meer in Wirdum. Men kan t/m eind augustus op de dinsdag  en 

zaterdag terecht in de Blauwe Tent. Wat hierna gebeurt moet men maar even aan de beheerder 

vragen. 

 

RÛNTJSE FAN   Mark van der Ham 

Ik woon nu zo’n 20 jaar in Friesland. Ik ben geboren in de Alblasserwaard en ben via de 

Bommelerwaard en Utrecht langzaam opgeschoven naar Sneek. Ik fiets al mijn hele leven maar pas in 

Sneek ben ik lid geworden van een fietsvereniging. In mijn studententijd heb ik geleerd in 

groepsverband te fietsen door aan te haken bij de studenten fiets en schaatsvereniging en andere 

fietsgroepjes. Daarnaast fietste ik ook veel alleen en dan bij voorkeur over de schelpenpaadjes van 

de Utrechtse heuvelrug, de Hilversumse hei en de Veluwe. In die periode ging ik ‘s zomers ook vaak 

op fietsvakantie naar de Alpen. Dragers en tassen aan mijn Champion mondial en fietsen zonder 

vastomlijnd plan. Ik fiets ook nu nog steeds het liefst zonder vastomlijnd plan.  

Ik ben het fietsen in verenigingsverband pas gaan waarderen sinds ik lid ben van RTC Rally.  Ik mis de 

gezelligheid en verbondenheid als ik alleen moet fietsen. Ik vind niet alle routes even mooi. Ik heb 

een hekel aan de afsluitdijk en andere fietspaden langs een grotere weg. Ik fiets het liefste over 

rustige weggetjes en ontdek graag nieuwe paden.  Gelukkig vinden we elke tocht wel weer een 

nieuw stukje Friesland. Mijn favoriete routes gaan richting het Drents Friese Wold. Ik rij ook graag 

door de omgeving van Oranje woud. Ook de bossen van Beetsterzwaag doorkruis ik graag. ’s Winters 

stap ik graag op de mountainbike. Ik fiets dan elke zondagmorgen in de bossen van het Gaasterland.  

Ik geef de pen door aan Nanne! 

 

LEDENADMINISTRATIE 
 

➢ Nieuw lid: Ed Laagland 
We heten Ed van harte welkom en wensen hem een mooie tijd toe bij de club. 

 
 
 
 



Kilometers RTC Rally  t/m mei juni totaal     

1 Andries Sijszeling 5.875 2.075 7.950   km 

2 Jan Kluitenberg 4.900 2.300 7.200   km 

3 Henk Hellinga 4.890 1.975 6.865   km 

4 Gatze Houben 3.658 3.032 6.690   km 

5 Heero Zwart 4.518 1.993 6.511   km 

6 Folkert Hobma 4.350 1.384 5.734   km 

7 Yde Flapper 3.638 1.550 5.188   km 

8 Sjouke Aukema 3.602 1.502 5.104   km 

9 Theo Mestrini 3.488 1.574 5.062   km 

10 Henk Olthuis 3.578 1.292 4.870   km 

11 Jan Plantinga 3.310 1.465 4.775   km 

12 Geert de Jong 3.088 1.503 4.591   km 

13 Catrinus Zijlstra 3.335 1.005 4.340   km 

14 Hertzen van der Schuit 3.161 1.160 4.321   km 

15 Henk Feenstra 3.125 1.065 4.190   km 

16 Anne Beukens 2.919 860 3.779   km 

17 Almara Hofstra 2.551 949 3.500   km 

18 Tjerk Douma 2.379 876 3.255   km 

19 Johan Jilderts 2.329 879 3.208   km 

20 Wim Jansen 2.728 440 3.168   km 

21 Okke Adema 2.195 955 3.150   km 

22 Julius Bosma 2.415 650 3.065   km 

23 Hylke van der Meulen 2.045 951 2.996   km 

24 Henk de Vries 2.045 924 2.969   km 

25 Mark van der Ham 1.749 1.107 2.856   km 

26 Yme Lautenbach 2.059 505 2.564   km 

27 Wessel Faber 1.834 550 2.384   km 

28 Piet Gemser 1.659 723 2.382   km 

29 Yke de Jong 1.747 620 2.367   km 

30 Anouk de Vries 1.835 510 2.345   km 

31 Bauke Teernstra 1.342 806 2.148   km 

32 Rink Kuipers - 2.093 2.093   km 

33 Rene Veenman 1.332 695 2.027   km 

34 Rein Mous 1.017 525 1.542   km 

35 Bram van Dijk 1.024 476 1.500   km 

36 Paul In der Rieden 910 195 1.105   km 

37 Gerrit Meijer 624 388 1.012   km 

38 Marcel Bangma 635 369 1.004   km 

39 Ubbo Dotinga 878 124 1.002   km 

40 Bareld Kuilman 500 450 950   km 

41 Ger Terhell 638 100 738   km 

42 Klaas Duits - 85 85   km 

  Totaal 99.905 42.580 142.585   km 

 


