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MEDEDELINGEN
DE RONDE VAN SÚDWEST-FRYSLâN
We kunnen terug zien op een geslaagde Ronde van Súdwest-Fryslân
mede georganiseerd door AV Horror (hardlopen en wandelen) en De
IJsster (skeeleren) en het prachtige weer. Ongeveer 15 Rallyanen
hebben deze tocht ondersteund met vrijwilligerswerk, waarvoor dank.
Het totaal aantal deelnemers is ongeveer 775, voor RTC Rally is dat 305 – 310, van
wie er ongeveer 60 mensen de 45 km en 240 deelnemers de 90 km hebben gefietst
of gestept. Ongeveer 90 vrouwen en 210 mannen hebben deelgenomen.
De tocht heeft de KWF gesponsord en heeft alleen al via onze club zo’n 350 euro
opgehaald. Het totaal, samen met de andere clubs, zal rond 1000 euro zijn.
De NTFU heeft de tocht gecontroleerd en heeft de tocht uitgeroepen tot het
predicaat “Erkend NTFU toertocht”. Enkele kleine punten zouden verbeterd moeten
worden om het tot het predicaat ‘Extra Goed Geregeld’ te komen.
Voor volgend jaar hopen we maar natuurlijk op het zelfde weer en met de mooie
ondersteuning van de vrijwilligers en een nog groter aantal deelnemers op de vierde
editie.
Op Fietssport.nl kun je een review achterlaten over de kwaliteit van deze tocht. Het is
mooi, als daar goede, maar terechte reviews opkomen. Je kunt erbij helpen, door zelf
en anderen, die de tocht gereden hebben hierop te wijzen en te laten schrijven. Dit is
ter promotie o.a. voor volgend jaar.
Als je dat doet, bij voorbaat dank.

Het werkt als volgt:
- ga naar www.fietstocht.nl/toertochten of je logt in bij www.fietstocht.nl en ga
naar toertochten;
- selecteer de datum 8 en 9 april;
- je ziet de tocht verschijnen;
- je schrijft een review ter promotie van de tocht voor volgend jaar;
Harrie Rigter

FIETSAGENDA

5 mei 2018: 51e Elfmerentocht.
De lijst met vrijwilligers is via de mail verzonden op maandag
23 april jl. Mocht je deze niet hebben ontvangen, dan kun je
contact opnemen met Geert Hoekstra.
Tel. 06-12647605 (graag na 19.00 uur)
email: ghoekstra61@gmail.com

Op zaterdag 28 april is de alternatieve 11 Merentocht voor helpers verreden. Om 7 uur ging de
150 km van start, gevolgd door de 100 km om
half 9. In Balk kwamen de groepen bijeen voor
een kop koffie met gebak. Daarna vertrok de
totale groep van ca. 25 fietsers voor de laatste
75 km. Om kwart voor 2 arriveerden de fietsers,
na een voorspoedige tocht, weer in Sneek.

COMPETITIESTAND MAART 2018
Groep 11.000 km en meer

Groep 3.000 km tot 6.000 km

punten

km

1
2

A. Sijszeling
H. v.d Schuit

15
c

1.375
900

3
4

J. Kluitenberg
J.R. Plantinga

7
8

755
630

Groep 6.000 km tot 11.000 km
1

J.P. Hettinga

punten
c

2
3

L.S. Koenen
R. van Veen

2
3

punten

km

1 S. Haarsma
2 J. Jilderts

c
6

450
385

3 J. Bosma

c

150

Groep 0 km tot 3.000 km
km
290
135
105

1 T. Douma

punten
c

km
430

2 B. van Dijk

c

256

Is de stand in de top 75 niet
juist of sta je er niet in?
Geef dit dan door aan:
R.F. Jędrzejak
Furmerusstraat 518
8602 CE Sneek
Tel. 0515-411683
e-mail:
rudi.jedrzejak@kpnmail.nl

LEDENMUTATIES
Afzegging
Hans Homminga

Joure

