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VAN EN NAMENS HET BESTUUR 
 
Beste Rallyanen, 

Het voorjaar is in metrologische zin begonnen. Als ik aan het fietsen ben dan heb ik dat gevoel ook 

wel. Er zijn ontzettend veel mensen op pad. Vooral op de fiets. Wanneer ik de publicaties mag 

geloven dan heeft de fietsenbranche de wind goed in de zeilen. Er worden blijkbaar erg veel fietsen 

gekocht. Zowel sportieve racefietsen als e-bikes. Je zou dus kunnen denken dat ook onze club een 

stroom nieuwe leden zou kunnen verwelkomen. Tot heden hebben we de hype nog niet binnen Rally 

kunnen merken. Dat wordt uiteraard veroorzaakt doordat we geen gezamenlijke tochten en overige 

activiteiten kunnen organiseren. Neemt niet weg dat we als leden van RTC Rally wel iets kunnen 

doen om onze club onder de aandacht van potentiële leden te brengen. Hoe dan? Bijvoorbeeld door 

via social media, velen hebben een facebookpagina en vrienden die ook weer vrienden hebben 

enzovoorts. Wanneer we onze eigen fiets activiteiten via deze media wereldkundig maken en daarbij 

vermelden dat we die leuke routes kunnen downloaden via de website van RTC Rally dan kunnen we 

wellicht onze club onder de aandacht van potentiële leden brengen. Zo zijn er ongetwijfeld meer 

media te bedenken die we kunnen benutten. 

Als bestuur hebben we geconstateerd dat het initiatief om een bijeenkomst via Teams te organiseren 

goed is gewaardeerd. Het is fijn om reacties te ontvangen, dank daarvoor.  

Zoals jullie hebben kunnen vernemen kan de 11-merentocht helaas nog niet op de reguliere wijze 

worden georganiseerd. We hebben dus voor een ander optie gekozen en dat lijkt succesvol, we 

krijgen zelfs nieuwe inschrijvingen.  

Ik las onlangs een verhaal dat ik jullie ook graag onder ogen wil brengen. Het verhaal gaat als volgt. 

Vraag 1. Hoeveel is 2,043 plus 1,956? 

Vraag 2. Hoeveel voelt u en hoeveel doet u voor RTC Rally? 

Het antwoord op de eerste vraag is eenvoudig en exact te geven. Het antwoord op vraag twee is veel 

lastiger. Hoe kwantificeer je de hoeveelheid activiteit of clubliefde die je hebt en geeft? Ieder voor 

zich kan dat bepalen en het is mijns inziens niet aan een ander om dan te oordelen over goed of fout 

zoals je dat bij het antwoord op vraag 1 wel kan.    

Welnu dit laatste is stof tot overpeinzing tijdens het Paasweekend. Ik wens allen een mooi en 

plezierig Paasweekend en veel fietsplezier in de komende maand. 

Wim Jansen 
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In Memoriam: Gerrit Prosje 
 
Deze week bereikte ons het droevige bericht dat Gerrit Prosje is overleden één van de leden van het 
begin van Rally. Persoonlijk kende ik Gerrit al meer dan 40 jaar. 
Heb met andere leden vele tochten met hem gefietst waaronder de Waterpoort tocht een tocht van 
300 km. 
Hij fietste vele tochten en staat in de top Rally op plaats 3 met 677.893 km. Hielp Rally veel 
waaronder de Elfmerentocht met Sjoerd Ruiter op de reparatiewagen en ook met de 
Elfstedenfietstocht en het bemannen van de sterrit posten en nog het één en ander. 
De laatste jaren zagen we elkaar op de sterrit posten waaronder Hitzum op maandagmorgen om 
plusminus 10 uur en altijd erg gezellig. Gerrit had altijd droge humor was niet altijd erg spraakzaam 
maar had altijd zijn mening wel. 
Had de laatste jaren hartproblemen ik kon daar met hem goed over praten over mijn ritme storingen 
maar hij bleef fietsen en wat minder als het hard waaide. Sinds vorig had hij een elektrische fiets 
aangeschaft en zo kon hij weer in Hitzum komen. Hij was een liefhebber van muziek uit Tsjechië en 
heeft via mij dvd’s en cd’s besteld daar ik vrienden daar heb. Heb ze ook een keer persoonlijk uit 
Praag gehaald toen ik daar was voor een huwelijk. Hij was er erg blij mee. 
In hem verliezen we een echte Rallyaan en zullen hem missen op de sterritten.  
 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies. 
 
Rudi Jȩdrzejak. 
 

 

Helaas bereikte ons het bericht van het overlijden van Anthon Poiesz. 

Anthon is lang lid geweest van RTC Rally en heeft als vrijwilliger bij vele 11-merentochten zijn 

steentje meer dan bijgedragen. Wij wensen Martha, de (klein)kinderen, de rest van de familie en 

vrienden alle kracht en sterkte om dit verlies een plaats te geven. 

 
 

             

 

 



Contributie. 

 

Jullie hebben het al gemerkt de inning van de contributie is nog niet gedaan. 

Het nieuwe ledenregistratiesysteem/financieel pakket heeft de penningmeester meer tijd gekost dan 

voorzien. Het grote voordeel is dat het systeem minder werk vereist, inzichtelijker en beter 

controleerbaar is en dat we van twee systemen naar een systeem gaan. Het kleine nadeel van 

eenmalig te laat innen van de contributie nemen we graag voor lief. 

Maak je geen zorgen binnenkort gaat het echt gebeuren. 

  

ALV 

Het bestuur heeft besloten om eind mei een ALV te organiseren. Een aantal zaken verdienen toch 

een besluit zoals het kiezen van een nieuwe voorzitter, vastlegging van de toekomstvisie en nog vele 

andere zaken. Hoe het precies georganiseerd gaat worden hangt sterk af van de Corona maatregelen 

die dan gelden. In het somberste scenario wordt het volledig digitaal, waarbij we leden die geen 

computer hebben aan leden zullen koppelen die geen computer hebben en toch graag deelnemen 

aan de ALV. Andere vormen zijn wellicht ook mogelijk zoals een combinatie van digitaal en een aantal 

mensen in een ruimte.  

In de volgende Trochtraper zullen we de datum en de vorm bekendmaken. 

 

11M tocht. 

Dit jaar geen 11-merentocht zoals gepland maar vanaf 24 april tot 15 mei kunnen de deelnemers op 

de door hun gewenste dag de tocht rijden. Nadat ze de tocht gefietst hebben kunnen ze dat via een 

afmeldformulier melden en krijgen ze een mooi prijzenpakket thuis gestuurd. 

Grappig is dat na de aankondiging dat de tocht op 8 mei niet daar gaat, en dit alternatief wordt 

geboden, er zich een kleine 200 nieuwe deelnemers hebben gemeld en er slechts 2 personen zo 

teleurgesteld waren dat ze het geld terugvroegen, wat we overigens niet doen. 

Natuurlijk zijn we al aan het plannen voor volgend jaar en we proberen daar een extra mooie editie 

van te maken. 

 
 
 
BEDANKJE 
 

Beste bestuur en leden van Rally 

Hartelijk dank voor de kaart.  

 

Met vriendelijke groet 

Nieske, kinderen en kleinkinderen.  

 



KLEDINGCOMMISSIE 

 

 

Even bijpraten over de nieuwe kledinglijn. 

 

Vanaf oktober 2020 zijn wij als kledingcommissie 

bezig om een nieuwe kledinglijn te ontwerpen. 

Het is ons gelukt en met trots presenteren wij jullie 

het shirt! Andries Sijszeling had de primeur en heeft 

een eerste exemplaar in ontvangst genomen zoals 

jullie hebben kunnen lezen in GrootSneek. 

 

Met dit stoere en sportieve shirt onderscheiden wij ons 

als Rallyanen en kunnen we in de nabije toekomst als 

goed geklede wielrijders met elkaar op pad. 

Om de kosten hoef je het niet te laten. Het bestuur 

geeft aan ieder lid 100 euro korting op zijn of haar 

bestelling in de webshop. Wij zouden het prachtig 

vinden als ieder lid in 2021 in het nieuwe tenue rijdt! 

Meer informatie over de uitrol van de kleding en de 

pasmomenten horen jullie in de volgende Trochtraper.

  

Wij hebben er zin in! 

Met sportieve groet,  

De Kledingscommissie Tjerk, Almara, Anouk en Geert  
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1 Sjouke Aukema 1.199 1.031 2.230 km 

2 Piet Gemser 1.151 1.040 2.191 km 

3 Folkert Hobma 844 887 1.731 km 

4 Anne Beukens 1.070 656 1.726 km 

5 Theo Mestrini 849 861 1.710 km 

6 Gatze Houben 878 711 1.589 km 

7 Henk Olthuis 963 625 1.588 km 

8 Jan Plantinga 850 670 1.520 km 

9 Heero Zwart 703 802 1.505 km 

10 Hertzen van der Schuit 665 606 1.271 km 

11 Ed Laagland 554 616 1.170 km 

12 Henk Feenstra 600 540 1.140 km 

13 Hylke van der Meulen 342 792 1.134 km 

14 Catrinus Zijlstra   1.100 1.100 km* 

15 Henk de Vries 590 500 1.090 km 

16 Mark van der Ham 490 600 1.090 km 

17 Yde Flapper 338 742 1.080 km 

18 Andries Sijszeling 435 640 1.075 km 

19 Tjerk Douma 411 593 1.004 km 

20 Foekje Ankersmit 509 452 961 km 

21 Piebe Wester   945 945 km* 

22 Wim Jansen 497 395 892 km 

23 Bauke van der Wijk 341 522 863 km 

24 Almara Hofstra 334 499 833 km 

25 Geert de Jong 419 413 832 km 

26 Marcel van de Molen 409 388 797 km 

27 Okke Adema 415 340 755 km 

28 Julius Bosma 430 310 740 km 

29 Bauke Teernstra 273 342 615 km 

30 Anouk de Vries 273 317 590 km 

31 Rink Kuipers 300 266 566 km 

32 Wessel Faber 245 300 545 km 

33 Paul Eimers 281 267 548 km 

34 Nanne Douwes 293 228 521 km 

35 Rene Veenman 177 325 502 km 

36 Jaap van der Veen   495 495 km 

37 Gerrit Meijer   450 450 km 

38 Ubbo Dotinga 102 295 397 km 

39 Yme Lautenbach 65 310 375 km 

40 Bareld Kuilman 105 95 200 km 

41 Ger Terhell 82 82 164 km 

42 Marcel Bangma   158 158 km 

43 Klaas Duits 68 79 147 km 

44 Paul In der Rieden   81 81 km 

45 Johan Jilderts  56 56 km 

  Totaal 18.550 22.422 40.972 km 

 * = totaal januari + februari     
 

De lijst wordt alweer langer, maar er kunnen er nog wel wat bij. 

Graag je kilometers van maart opgeven voor 5 april via de bekende kanalen. 

 


