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VAN HET BESTUUR 
 

Voorwoord 

De grens tussen afzien en genieten is niet altijd even duidelijk schreef Hayo Apotheker in het 

voorwoord van ons jubileumboek. We weten allemaal dat afzien tijdens het fietsen meestal leidt tot 

genieten aan het eind van de tocht. In het dagelijkse leven anno 2020 is het niet veel anders, het 

relatief geïsoleerde leven dat we anno 2020 moeten leiden is voor velen afzien. Geen gezamenlijke 

tochten, geen gezellige koffiestop, niet of nauwelijks bezoek van en aan familie en vrienden, een 

decembermaand die heel andere invulling zal krijgen dan we zouden willen, dat is ook toch bij vlagen 

echt afzien. Wanneer ik de berichten mag geloven gloort er licht aan de horizon, we zijn er nog niet 

doch het lijkt alsof de helling of tegenwind iets afvlakt. Wanneer naar ik hoop ergens in 2021 het 

sociale leven weer in volle omvang kan terugkeren, wij elkaar op een reguliere wijze weer kunnen 

ontmoeten, een koffiestop kunnen maken waar we dat plezierig vinden dan is het straks voor allen 

ook Genieten. 

Als bestuur van een toerfietsclub laten we ons niet afstoppen door deze pandemie en de 

bijbehorende maatregelen. We gaan gewoon door met de opdracht die jullie ons hebben gegeven, 

het besturen van de club. Welke onderwerpen hebben steeds onze aandacht; de 11-merentocht 

2021; programma 2021, (zodra we weer met grotere groepen kunnen fietsen wat gaan we dan 

doen?) Communicatie met de leden; competitie; bezetting van de diverse bestuursfuncties, NTFU en 

normen en waarden.  

Op 17 december hebben we weer een bestuursvergadering heb je zaken die je aan bestuur wilt 

voorleggen of vragen over zaken die spelen binnen de club meldt dit dan bij secretaris@rtcrally.nl of 

bel één van de bestuursleden. 

Afsluitend merk ik op dat wij (het bestuur) een sterke betrokkenheid en saamhorigheid voelen  

binnen onze club. Laten we die betrokkenheid bij de club hier en nu ook vooral naar elkaar laten 

gelden. En daarmee bedoel ik niet alleen jegens leden van de club. Een mooi voorbeeld mag zijn het 

gegeven dat onlangs enkele leden van WVS een lid van onze club na zijn valpartij hebben geholpen. 

Zij hadden echter geen naam adres etc. en ze wilden toch wel weten hoe het met de man was 

afgelopen? Via diverse kanalen hebben we kunnen achterhalen wie dit Rally lid is en is er contact 

gelegd tussen hulpverleners en “slachtoffer”.  

Aandacht geven en ontvangen kan heel waardevol zijn en leiden tot groei.  

Wim Jansen   
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VAN HET BESTUUR (vervolg) 
 
Onze vereniging RTC Rally bestaat, zoals jullie allemaal wel weten, al sinds 1966 en is een 

langbestaande club waar we erg trots op zijn. Momenteel schommelt ons ledenbestand zo rond de 

150 waarvan er zo’n 60 zogenaamde actieve leden zijn (bijvoorbeeld als vrijwilliger, deelnemers aan 

de clubritten, sterritten en trainingen). Nu heeft onze voorzitter (a.i.) Wim Jansen, in de Trochtraper 

van oktober jongsleden, al aangegeven dat we als bestuur bezig zijn met de toekomst van onze 

vereniging; wie willen wij zijn in de toekomst? Als voorbeeld valt het op dat RTC Rally niet door 

iedereen wordt herkend als organisator van de 11-Merentocht. 

Met het oog op de toekomst zijn we als bestuur bij elkaar gaan zitten om na te denken over de vraag: 

“wie zijn wij” en “wat willen wij zijn”? Ons idee is dat je alleen van hieruit verder kunt gaan en 

heldere doelen en acties kunt plannen voor de toekomst. 

We hebben dit als volgt geformuleerd: 

Wie zijn wij? 

Een sportieve bij de NTFU aangesloten toerfietsclub in Sudwest-Fryslan welke de 11-merentocht 

organiseert. We hebben 150 leden met een gemiddelde leeftijd >60 jaar waarvan er zo’n 60 actief 

deelnemen aan clubactiviteiten. We zijn sociaal verbonden, één van onze motto’s is “samen uit, 

samen thuis”. We leven de gedragsregels (normen en waarden) van de NTFU na. 

 

Wie willen we zijn? 

Een bij de NTFU aangesloten eigentijdse sportieve en actieve toerfietsclub in Sudwest-Fryslan, 

met een stoer imago, welke bekend staat als de organisator van de 11-merentocht. Een club met een 

stabiel ledenbestand en een groeiend aantal actieve leden. We zijn onderling sociaal verbonden en 

streven naar binding met de regio en andere sportverenigingen. We leven de gedragsregels (normen 

en waarden) van de NTFU na. 

   

Wellicht op papier een klein verschil maar we willen als vereniging vanuit ons geformuleerd “wie 

willen we zijn” actiepunten voor de toekomst opstellen. 

Deze visie is slechts door 6 RTC Rally leden opgesteld; denk mee en laat je horen! Wat wil jij als Rally 

lid?  

Graag reageren naar: bestuur@rtcrally.nl , en natuurlijk gaan we dit ook bespreken tijdens de 

eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. 

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze vereniging gezond blijft. 

Sportieve fietsgroet; Heero Zwart (algemeen bestuurslid) 
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Competitie en Boekjes 

Zoals dit seizoen / jaar al voor velen is ingezet hebben we besloten om geen separate winter en 

zomercompetities meer te organiseren. Hoe dan wel en hoe gaat het seizoen 2020 verlopen? 

Vanaf 2021 gaat de competitie over een volledig kalenderjaar. Voor de registratie van de kilometers 

zijn er twee opties. 

1. Via de website van RTC Rally kan je zelf de in betreffende maand gereden kilometers 

invullen.  

2. De bekende weg opgave aan Jan Kluitenberg. 

Hoe dan met de boekjes?  

- Vanaf 2021 is er voor de stempelaars nog één boekje die het gehele jaar gebruikt. Dus geen 

aparte zomer- winter- en vakantieboekjes meer. De boekjes blijven via Jan te verkrijgen. 

Dus alle kilometers blijven gewoon geregistreerd worden. 

Sterritten 

De sterritten blijven voorlopig ook komend jaar voor zover mogelijk georganiseerd. We houden jullie 

hiervoor via de Nieuwsbrief en de website op de hoogte. 

Seizoen 2020 

Het  zomerseizoen is natuurlijk in oktober afgesloten, normaal zou dan het winterseizoen beginnen. 

Doch omdat we geen competities meer voeren is er dus ook geen wintercompetitie. De kilometers 

van november en december kan je als gebruikelijk bij Jan of op de website opgeven. Deze worden 

dan verwerkt in een soort tussen stand van twee maanden, voor de mensen die mee doen  met de 

zgn. top 110/60 worden die verwerkt in het totaal gereden kilometers. Vanaf januari start dan een 

nieuw fietsjaar en is er zoals hiervoor geschreven geen verschil meer in winter en zomer kilometers. 

Nog een opmerking over de lijst van 2020 die in deze Trochtraper afgedrukt wordt daar ziet u zoals 

gebruikelijk Jan Kluitenberg bovenaan staan met 20.900 km. Weer een heel mooie prestatie. 

Maar nummer twee is meer dan het vermelden waard; Andries Sijszeling onze senior van 80!! Jaar 

heeft 20.840 km bij elkaar gefietst. Hij heeft daarmee 3499 km meer gefietst dan nummer 3 Gatze 

een jongeman van slechts 67 jaar. 

Dus als je de leeftijd er op los laat dan heeft Andries een prestatie van formaat neer gezet waarmee 

het bestuur en alle leden hem van harte feliciteren. 

We bedanken natuurlijk alle leden die mee hebben gedaan met de kilometerregistratie. In 

vergelijking met het aantal van vorig jaar zijn hebben we nu met 53 deelnemers echte een grote stap 

vooruit gezet. Zoals in de vorige Trochtraper al is vermeld komen de petjes en de bandana’s er begin 

volgend jaar aan. 

 

 

 

 



 

RTC Rally km stand  
t/m 

september oktober 

vakantie-/    
winterkm's totaal     

1 Jan Kluitenberg 15.350 2.800 2.750 20.900   km 

2 Andries Sijszeling 15.300 2.725 2.815 20.840   km 

3 Gatze Houben 11.639 1.517 4.223 17.379   km 

4 Heero Zwart 10.437 889 3.221 14.547   km 

5 Henk Hellinga 12.832 1.170   14.002   km 

6 Sjouke Aukema 9.202 1.206 2.956 13.364   km 

7 Jan Plantinga 8.890 920 3.540 13.350   km 

8 Hertzen van der Schuit 7.971 876 3.689 12.536   km 

9 Henk Feenstra 7.745 1.080 3.555 12.380   km 

10 Folkert Hobma 10.663 1.001   11.664   km 

11 Theo Mestrini 8.155 771 2.323 11.249   km 

12 Yde Flapper 9.157 1.167   10.324   km 

13 Henk Olthuis 9.001 1.230   10.231   km 

14 Anne Beukens 5.684 923 2955 9.562   km 

15 Wim Jansen 5.981 667 1.672 8.320   km 

16 Okke Adema 6.075 1.000 1.240 8.315   km 

17 Mark van der Ham 7.196 1.035   8.231   km 

18 Hylke van der Meulen 6.841 1.248   8.089   km 

19 Catrinus Zijlstra 7.500 550   8.050   km 

20 Julius Bosma 5.265 735 1900 7.900   km 

21 Tjerk Douma 5.774 0 1.690 7.464   km 

22 Geert de Jong 6.840 602   7.442   km 

23 Henk de Vries 7.090 250   7.340   km 

24 Johan Jilderts 6.411 346 303 7.060   km 

25 Almara Hofstra 5.917 695   6.612   km 

26 Nanne Douwes 5.801 541   6.342   km 

27 Anouk de Vries 4.757 435 680 5.872   km 

28 Ed Laagland 4.681 449 705 5.835   km 

29 Piet Gemser 5.380 80   5.460   km 

30 Bauke Teernstra 4.648 618   5.266   km 

31 Yke de Jong 4.739 335   5.074   km 

32 Piebe Wester * 5.000     5.000   km 

33 Wessel Faber 4.086 460   4.546   km 

34 Yme Lautenbach 4.200 162   4.362   km 

35 Rene Veenman 3.963 300   4.263   km 

36 Rikus van Veen 2.240 1900   4.140   km 

37 Rink Kuipers 3.358 362   3.720   km 

38 Gerrit Prosje * 3.600     3.600   km 

39 Rein Mous 3.052 339   3.391   km 

40 Bram van Dijk 3.130 142   3.272   km 

 

 

 

 



 

RTC Rally km stand 

vervolg  

 

 

t/m 

september    oktober 

 

 

vakantie-/       

winterkm's       totaal    

41 Bareld Kuilman 2.015 145 580 2.740   km 

42 Ger Terhell 2.205 440   2.645   km 

43 Gerrit Meijer 2.403 211   2.614   km 

44 Marcel Bangma 1.724 343   2.067   km 

45 Leo Koenen * 2.010     2.010   km 

46 Tekla Sikkes-Brandsma 2000 0   2.000   km 

47 Paul In der Rieden 1.724 50  1.774  km 

48 Ubbo Dotinga 1.633 0   1.633   km 

49 Gerrit Nijdam * 1.200     1.200   km 

50 Wietze Idzinga * 1.200     1.200   km 

51 Siep Hofstede 645 490   1.135   km 

52 Klaas Duits 209 85   294   km 

53 Dave de Jong * 80     80   km 

  Totaal 294.599 33.290 40.797 368.686   km 
 


