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VAN HET BESTUUR 
 
Beste mede fietsliefhebbers en Rallyanen, 

Zaterdag 21 mei hebben we eindelijk weer een echte 11-Merentocht kunnen organiseren. Met een 

opkomst van bijna 2500 deelnemers mogen we echt tevreden zijn. De weersverwachtingen in de 

loop van de week naar de 11-Merentocht toe waren wat wisselvallig en wellicht heeft ook de harde 

wind wat mensen thuis gehouden. Diegenen die wel hebben deelgenomen hebben allemaal genoten 

van prachtige 53e editie. Ik wil vanaf deze plek de 11-Merencommissie een enorme pluim geven; 

super geregeld mensen! De dag is perfect verlopen en we hebben ook enorm veel enthousiaste 

reacties ontvangen van de deelnemers. Ik ben er als voorzitter enorm trots op dat wij een dergelijk 

evenement op deze manier kunnen organiseren. En dat kan dus echt niet zonder vrijwilligers. Daar 

ben ik, zo mogelijk, nog trotser op! Dat wij als fietsvereniging, van zo’n 150 leden, zo’n 75 (ja ja jullie 

lezen dit goed vijfenzeventig!) vrijwilligers op de been krijgen om dit evenement te dragen. Iedereen 

die heeft meegeholpen wil ik hierbij ook heel erg bedanken. Dit evenement kan alleen maar worden 

georganiseerd wanneer we dit samen doen en zoals het afgelopen 11-Merentocht is gegaan is 

werkelijk geweldig! Reken maar dat er heel veel verenigingen jaloers zijn op zo’n grote groep 

betrokken leden. 

Vanwege de Corona perikelen hebben we onze ALV wederom uitgesteld dit jaar. Aangezien we deze 

dit jaar niet digitaal wilden houden hebben we al in een vroeg stadium besloten om de ALV op  

25 JUNI aanstaande te organiseren. We gaan dit anders doen dan andere jaren. We houden de ALV 

in lokaal 55 te Sneek. Die ochtend gaan we eerst samen een tocht fietsen en dan na afloop 

organiseren we een lunch met aansluitend de ALV. We vragen eenieder om zich hiervoor aan te 

melden zodat we weten voor hoeveel mensen we lunch moeten reserveren. Je hebt dan 2 

mogelijkheden om je op te geven:  

 

1; de ochtendrit in combinatie met lunch en ALV  

2; lunch in combinatie met de ALV.  

Verdere informatie en de mogelijkheid je hiervoor op te geven volgt laten in een separate 

uitnodiging. 

Vanwege lichamelijk ongemak (ik heb nl een oogoperatie moeten ondergaan) laat ik het hierbij voor 

deze keer.  

Ik hoop jullie allemaal te mogen verwelkomen op de aanstaande ALV, tot ziens op 25 juni aanstaande  

Sportieve & stoere fietsgroet ,  Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 
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11-Merentocht zaterdag 21 mei: Stempel- en verzorgingspost Trophorne /Elahuizen. 
 
 
 
Mijn dag als vrijwilliger, 
  
Ik heb zo’n 20 keer de 11-Merentocht mogen fietsen en iedere keer was ik weer dankbaar dat al die 
vrijwilligers de tocht wilden organiseren en o.a. voor mij klaar wilden staan, zodat ik een leuke dag 
kon hebben. Vorig jaar heb ik daarom het besluit genomen om dit om te draaien en ik moet zeggen: 
Wat heb ik een ontzettend mooie, leuke en dankbare dag gehad. 
  
De dag begon ontzettend vroeg, maar na uitleg van Hertzen en het spannen van lintjes begonnen we 
met een groep om de deelnemers met auto op hun plek te zetten. Al snel kwam ik op het kruispunt 
voor de brug te staan. Auto’s van links, van rechts en fietsers die bij de auto vandaan kwamen, 
fietsers die begonnen en alles vooral zoveel mogelijk door elkaar. Gelukkig was iedereen erg 
vriendelijk en hadden we onderling met de parkeerploeg een goede afstemming. Volgens mij is 
iedereen zonder schade en met een grote lach op het gezicht aan de tocht begonnen. 
  
Vervolgens snel naar huis om even op te frissen, de korte broek aan te trekken en de auto naar 
Oudega te pakken. Daar heb ik van Yme de kneepjes van de stempelpost geleerd. Eten verdelen, 
drinken vullen, afval opruimen en stempelen. De heren hadden de bevoorrading prima onder 
controle, dus ik heb mij bij drie tanige dames gevoegd om de rijders te begroeten, een hart onder de 
riem te steken, een lach op hun gezicht te brengen, een schouder als het nodig was en vooral een 
stempel te geven. De tijd vloog om. Wat was dat genieten. 
  
Uiteraard kwam ik ook vele bekenden tegen. Mensen met wie ik zelf veel gefietst heb en ook 
uiteraard de deelnemers van de RTC Rally 11M Fyts training. Alle vijf hebben ze de tocht met vlag en 
wimpel volbracht. Van hen mochten we ook mooie complimenten ontvangen. Dank je wel. 
  
 



 
 
Rond 16.00 uur hebben de we post gesloten, de bus ingepakt en ben ik terug gereden. Ik heb de 
route van de tocht gevolgd en onderweg vele rijders aangemoedigd. Ze gingen de finish wel halen. Ik 
ben ook nog gestopt. Er zat een man op een bankje voor zich uit te kijken, die ik nog een stempel had 
gegeven. Misschien was het beter om direct naar Sneek te fietsen zo vermoeid zag hij eruit, maar hij 
zag het nog wel zitten om naar de finish te rijden. Later bij de finish vertelde hij trots dat hij gewoon 
de route gevolgd had inclusief de Col de Folsgare. Respect. 
  
In Sneek aangekomen, heb ik een rondje over het parkeerterrein gelopen van het ROC. Allemaal 
aardige mensen met een enorme grijns op het gezicht en ontzettend trots vertelden ze over hun 
tocht. Een dame vertelde dat ze al jaren geen hamburger had gehad, maar dat de hamburger die ze 
van RTC Rally kreeg, toch welk heel erg lekker was. 
  
Teruggekomen bij de sporthal allemaal blije gezichten van Rally leden die daar als vrijwilliger stonden 
in hun mooie hoodie. Even genieten van een colaatje. Ik zou nog even helpen om de 
parkeerterreinen op te ruimen, maar anderen hadden dit klusje al geklaard. Dan maar even helpen 
om de vrachtwagen in te pakken met het overgebleven eten en dit nog naar de voedselbank 
brengen. 
  
In de kantine zaten de vele vrijwilligers te genieten en eindelijk kon ik ook even zitten. Kopje koffie, 
lekker hamburger en goed gezelschap met mooie en bijzondere verhalen sloten de dag heerlijk af. 
  
In mijn dagelijks werk heb ik veel met klachten te maken en dingen die niet goed gaan. Op een dag 
als de 11-Merentocht krijg je als vrijwilliger zoveel complimenten en is er zoveel dankbaarheid van de 
mensen. Er zijn een aantal geweest die mij heel erg bewust hebben bedankt dat ik mijn vrije tijd voor 
hen wilde opofferen. Ik deed het met heel veel plezier en heb er enorm veel energie van gekregen. 
  
Dank dat ik dit jaar onderdeel uit heb mogen maken van een prachtige organisatie en dat ik zoveel 
mensen blij hebben kunnen maken. Wat een heerlijk gevoel. 
  
Marcel van der Molen 
 
 
 
 
 
 

11-Merentocht voor de vrijwilligers zaterdag 14 mei 
 

   
      Instructies vooraf                        Koffiestop bij Café Teernstra in Balk 

 
 

 

 



 

VAN DE TOERCOMMISSIE 

 

AGENDA 

Iedere maandag, een duurrit, 18.30 uur vanaf Schuttersveld  

Iedere woensdag, training onder leiding van Hertzen, start 18.30 uur op Schuttersveld 

 

Clubtochten juni 

  4 juni  reguliere zaterdagtocht  

11 juni   reguliere zaterdagtocht 

18 juni   reguliere zaterdagtocht  

18 juni   300 km peletonstocht “ langste dag rondje Friesland” 

25 juni   aangepaste zaterdagtocht met na afloop lunch en Algemene Ledenvergadering                                 

26 juni  Rondje Lauwersmeer 

 

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 een ieder 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 

04 juni    Wouter    David 

11 juni    Wieger    Foekje 

18 juni    Ed    Henk van Ee 

25 juni    Heero    Wim 
 

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

met één van de collega’s.      

 



 

Toertochten van RTC Rally in 2022 

18 juni   Langste Dag rondje Friesland (Pelotonstocht) 

  2 juli  Harrie Rigter Memorial 

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

 
Suggesties voor toertochten elders in mei: 

  4 juni   Chouffe Classic    De Peddelaars Hoogeveen 
11 juni   Klimmetjes Toer  Tempo Soest 
12 juni   WARX Classico Grupetto  FTC Grupetto Meppel 
18 juni   Fietsturftocht   Gorredijk 
19 juni   Ronde van Nijmegen  Golazo  
26 juni   Grunnens Alternatief  Scheemda 
 
 

 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 
Nieuwe leden 

➢ Maarten Tromp uit Lemmer 

➢ Iris Reitsma (aspirant lid) uit Sneek 

➢ Remko Burgstra uit Sneek 

➢ Ilse Marinus uit Roderesch  

➢ Age Bootsma uit Sneek 

 

Natuurlijk allen van harte welkom en dat jullie nog heel wat gezellige, mooie en vooral veilige 

kilometers met RTC Rally mogen rijden 

 

 
 
KILOMETERREGISTRATIE 
 
Er zijn weer behoorlijk veel kilometers gemaakt, de bandenfabriek heeft alweer een fles champagne 

open kunnen trekken. Er zijn ook weer oude bekenden terug en nieuwe namen bij. 

Helaas zijn er ook leden die wegens gezondheidsproblemen de fiets even moeten laten staan. We 

hopen spoedig weer kilometers te kunnen bijschrijven. 

Helaas heeft de mailchimp server waar we altijd via de website de kilometers op konden geven wat 

procedures gewijzigd waardoor het moeilijker is geworden om je kilometers te registreren. Ik zet in 

de aankondiging van de nieuwsbrief een link waarmee je gelijk de kilometers in kan vullen. Mailen 

kan ook altijd naar Jan jankluitenberg52@hotmail.com 
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RTC Rally km stand 2022 t/m maart april      totaal 2022 
1 Heero Zwart 4.206 1.245 5.451   km 

2 Gatze Houben 3.446 1.862 5.308   km 

3 Andries Sijszeling 3.320 1.560 4.880   km 

4 Hertzen van der Schuit 3.256 1.411 4.667   km 

5 Folkert Hobma 2.843 1.514 4.357   km 

6 Henk Olthuis 2.598 1.415 4.013   km 

7 Sjouke Aukema 2.798 1.001 3.799   km 

8 Harry Bron 2.290 1.270 3.560   km 

9 Jan Plantinga 2.400 1.135 3.535   km 

10 Bauke van der Wijk 2.288 1.005 3.293   km 

11 Geeske Hospes 2.451 754 3.205   km 

12 Wim Jansen 2.327 865 3.192   km 

13 Okke Adema 2.245 905 3.150   km 

14 Foekje Ankersmit 2.076 1.011 3.087   km 

15 Henk Feenstra 1.865 1.085 2.950   km 

16 Johan Jilderts 1.605 1.325 2.930   km 

17 Tjerk Douma 1.880 940 2.820   km 

18 Hylke van der Meulen 2.124 521 2.645   km 

19 Yke de Jong 1.652 991 2.643   km 

20 Yde Flapper 1.950 686 2.636   km 

21 Bauke Teernstra 1.559 1.077 2.636   km 

22 Anne Beukens 2.416   2.416   km 

23 Wally Hoekstra 1.715 609 2.324   km 

24 Yme Lautenbach 1.069 1.218 2.287   km 

34 Catrinus Zijlstra 1.455 795 2.250   km 

25 Frits van Erkelens 1.526 694 2.220   km 

26 Theo Mestrini 1.694 463 2.157   km 

27 Almara Hofstra 1.311 700 2.011   km 

28 Julius Bosma 1.260 690 1.950   km 

29 Ron Sijthoff 1.081 595 1.676   km 

30 Geert de Jong 1.642 471 2.113   km 

31 Piet Gemser 888 753 1.641   km 

32 Marcel van der Molen 1.283 345 1.628   km 

33 Henk Poiesz 1.609   1.609   km 

35 John Harteveld 984 595 1.579   km 

36 Ed Laagland 1.109 392 1.501   km 

37 Nanne Douwes 966 457 1.423   km 

38 Rene Veenman 1.055 341 1.396   km 

39 Joon van der Wal 757 579 1.336   km 

40 Johan Jilders   1.301 1.301   km 

41 Gerrit Meijer 815 420 1.235   km 

42 Anouk de Vries 777 452 1.229   km 

43 Jan de Vries   1.123 1.123   km 

44 Jaap van der Veen 505 535 1.040   km 

45 Piebe Wester 315 675 990   km 

46 Ger Terhell 531 388 919   km 

47 Wessel Faber 531 385 916   km 

48 Paul Inder Rieden 472 313 785   km 

49 Rein Mous 410 265 675   km 

50 Sjoerd Tigchelaar 623   623   km 

51 Marcel Bangma 325 209 534   km 

52 Bram van Dijk 293 232 525   km 

53 Bareld Kuilman 145 360 505   km 

54 Leo Koenen   480 480   km 

55 Rikus van Veen   440 440   km 

56 Frits Harman 274 165 439   km 

57 Rink Kuipers 224 112 336   km 

58 Henk de Vries 275   275   km 

59 Jelle Brandsma 273   273   km 

60 Klaas Duits 140 65 205   km 

61 Marco Bekema 120 60 180   km 

62 Mark van der Ham 119   119   km 

63 Ubbo Dotinga 102   102   km 

64 Siep Hofstede 41   41   km 

  Totaal 82.309 41.255 123.564   km 

 


