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Beste mede fietsliefhebbers en Rallyanen, 

Zomer 2022; heerlijk fietsweer en lange avonden. Gelegenheid om na het eten nog een mooie tocht 
te maken. Het voordeel is dat ’s avonds de wind wat gaat liggen en het dan nog fijner fietsen is. Ik 
hoop daar deze zomer nog veel van te kunnen genieten. 

De 11Meren-fietstocht is alweer een tijdje achter ons en de commissie zal binnenkort de evaluatie 
bijeenkomst organiseren. Voor ieder van jullie die feedback heeft aangeleverd; dank! Daar gaan we 
zeker wat mee doen. En voor diegenen die nog wel iets hebben maar dit nog niet hebben 
doorgegeven ajb doe dat nog even. We doen dit per slot van rekening met zijn allen. 

Afgelopen zaterdag hebben we de ALV “nieuwe stijl” 
geïntroduceerd. We zijn om 09.00 uur gestart met 
zo’n 30 RTC-ers op het Schuttersveld voor 3 tochten 
met 3 verschillende afstanden en snelheden. De 
routes waren wederom prachtig in elkaar gezet door 
de toercommissie. Rond 12 uur werd er gefinisht bij 
Lokaal 55, de ene groep was daar wat eerder dan de 
andere, en sloten er nog meer Rallyanen aan voor een 
lunchmaaltijd. Vanwege het prachtige weer konden 
we mooi in de buitenlucht van deze lunch genieten. Er 
was gelegenheid om gezellig met elkaar te kletsen en 
sterke fietsverhalen of andere zaken met elkaar te 
delen. Wat mij betreft prima om na een zaterdagrit op 
deze manier nog even samen te zitten. 

Na afloop van de lunch zijn we begonnen met de ALV. Deze was, in november 2021 al, bewust 
verplaatst naar de zomer. Dit omdat we eind 2021 nog niet konden inschatten hoe het zou lopen met 
de Corona. Aangezien we per se een normale ALV  wilden organiseren waarbij iedereen ook 
aanwezig kon zijn hadden we besloten deze in juni te plannen. 



De opkomst voor de ALV was prima te noemen (alhoewel ik echt nog wel een aantal mensen meer 
had verwacht) met zo’n 36 aanwezigen. Er werden ook wat goede ideeën naar voren gebracht en we 
gaan als bestuur daar zeker mee aan de slag om de RTC Rally nog meer te laten bloeien de komende 
jaren. 

De bedoeling is wel om de ALV (“IJs en Corona dienende”) volgend jaar weer in februari te 
organiseren. Dit voorafgaande aan het nieuwe fiets- en boekjaar wat wel zo praktisch is. Wat we er 
wel in willen houden is de ochtend-fietsrit in combinatie met een lunch en daarna ALV. Dit geeft wat 
meer luchtigheid aan het geheel en combineert het aangename (fietsen) met het noodzakelijke 
(ALV). 

Voor zover mijn bijdrage deze maand ik wens jullie veel fiets- en vakantieplezier en hopelijk komen 
we elkaar ergens op de Friese wegen tegen. Of wellicht op de Friese meren, ook leuk! 

 
 

Sportieve & stoere fietsgroet , Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 
 
 
 
 

Even voorstellen: de nieuwe secretaris 
 

Mijn naam is Marcel van der Molen, ik ben 48 jaar en woon in Sneek. 

Op mijn 17e heb ik mijn eerste racefiets gekocht. Een Concorde, zoals Erik Breukink had in zijn tijd bij 
PDM. Inmiddels ben ik wat fietsen verder en rijd ik op een Trek Domane, zoals Fabian Cancellara had 
bij het Trek Factory Racing Team. Naast de racefiets heb ik ook nog een gravelbike gebouwd. Op 
beide fietsen ga ik graag op pad om gezond te blijven, want de fiets is immers het beste medicijn. Ik 
wil graag avonturen beleven en herinneringen maken op de fiets. Als ik dan naar mijn werk rijd in de 
auto, mag ik graag even terugdenken aan die mooie Alpencols waar ik bij op gefietst ben, dat ene 
mooie grindpad in Zweden of die mooie tocht die Sjouke uitgezet had door de Weerribben. Ieder 
rondje op de fiets is weer een nieuwe herinnering, die ik graag mag vastleggen op Instagram. Ik ben 
daar te vinden onder de naam ‘Molenwiek’. 

Een van mijn herinneringen deel ik graag met jullie: Tijdens de corona-tijd was het niet mogelijk om 
georganiseerde tochten te rijden. Laurens ten Dam (oud-profrenner en tegenwoordig bijna 
professioneel gravelrijder) zou in Amerika de Dirty Kanza gaan rijden, een graveltocht over 200 mijl. 
Deze ging ook niet door, maar gelukkig had hij samen met zijn maatjes een mooi idee: Als iedereen 
nu zelf een Dirty Kanzelled gaat maken. Het recept was simpel: Op zaterdagmorgen om 6.00 uur 
vertrek je voor een zelfgemaakte route van 100 of 200 mijl. Je mag geen hulp onderweg hebben, het 
moet een lastige tocht zijn en als je thuiskomt moet je een BBQ houden. Ik heb een mooie tocht van 
100 mijl (160 km) door Friesland uitgezet en was die betreffende morgen gewoon zenuwachtig. Met 
extra bidons op de fiets, een accupack voor de Garmin en heeel veeel reepjes ben ik alleen op pad 
gegaan. Ik ben op plekken geweest die ik nooit gezien had en heb paadjes ontdekt die Friesland zo 
mooi maken. Ik had mooi weer, maar de onverharde paden en vele hindernissen, zorgden dat ik het 
zweet regelmatig op de rug had staan. Om 16.30 uur was ik weer thuis en heb ik de BBQ aangezet. 
Op Instagram zag ik dat er nog veel meer mensen een Dirty Kanzelled hadden gereden. Iedereen zijn 
eigen tocht, maar samen een mooie dag op de fiets en wat een belevenissen. 



Het leuke van onze club, RTC Rally, is dat er echt heel veel verhalen te vertellen zijn door onze leden. 
Als ik naast een Rallyaan fiets, mag ik graag horen wat hij/zij gefietst heeft of voor leuke plannen 
heeft. Dit kan iets simpels zijn als het woon-werk-verkeer of dat ene rondje rondom het 
Sneekermeer. Op het moment dat Heero bij mijn kwam met de vraag of ik openstond voor een 
bestuursfunctie en meer specifiek, de functie van secretaris, heb ik aangegeven dat ik graag mijn 
steentje bij wil dragen aan onze vereniging. Ik vind de diversiteit in onze club prachtig: We hebben 
jonge fietsers, oudere fietsers, kilometervreters, fietsers die van een rondje rond de kerk houden, 
rustige fietsers, racers, maar ook gravelaars, mtb-ers en wedstrijdrijders. Alles kun je binnen de 
vereniging vinden en dat maakt het zo leuk om lid te zijn van RTC Rally. 

Mochten we elkaar op de fiets tegenkomen, dan ben ik erg benieuwd naar je ‘fiets’-verhaal. 

Vriendelijke groet, 

Marcel  

Kleding 
 

De webshop gaat 1 juli weer open en dat blijft tot eind juli zo. Denk er wel aan dat na sluiting het 
zeker 10-12 weken kan duren eer de bestelde spullen geleverd worden. 
Op de ALV is dan ook op voorstel van een van de leden besloten om voor de voorjaarsronde de 
webshop al in december te openen. 

Voor nieuwe leden en leden die voor het eerst een bestelling doen geldt dat er € 100,- euro korting 
wordt gegeven bij de eerste bestelling. 
De korting wordt gegeven op grond van het mailadres waarop je in de ledenadministratie 
geregistreerd staat. Wordt de korting niet verstrekt bij de bestelling geef dat dan door aan 
penningmeester@rtcrally.nl dan wordt je mailadres alsnog ingevoerd. 

 

Wil je kleding passen dan kan dat bij Bioracer in Heerveen. Uraniumweg 8-A, 8445 PH Heerenveen. 
Bel eerst even voor een afspraak 0513 767 278 

 
 
 

TOCHTEN 

Van de toercommissie 
AGENDA 

Ø Iedere maandag, een duurrit, 18.30 uur vanaf Schuttersveld 
Ø Iedere woensdag, training onder leiding van Hertzen, start 18.30 uur op Schuttersveld 
Ø Iedere dinsdag en donderdagochtend tochten onder leiding van Henk Feenstra vertrek vanaf 

privéadres Henk aan de Zomermeter. 



Clubtochten juli en augustus 

02 juli Harrie Rigter Memorial 
09 juli NTFU Ronde van Friesland, start 8.00 uur bij Royaal Belegd 

Gratis inschrijven: https://www.fietssport.nl/toertochten/53740 
Nodig ook al je vrienden uit. 

16 juli reguliere zaterdagtocht 
23 juli reguliere zaterdagtocht 
30 juli reguliere zaterdagtocht 
06 augustus reguliere zaterdagtocht 
13 augustus reguliere zaterdagtocht 
20 augustus Pontje meer tocht 
27 augustus Dick Bergstra Classic 

 
 

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 erop 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 eenieder 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 Groep 3 

02 juli Almara Henk Feenstra Geert 
16 juli Henk P Wim René 
23 juli Yke Henk van Ee John 
30 juli Heero Foekje Geert 
06 augustus Wouter Gatze René 
13 augustus Ed Marcel John 
20 augustus Pontje meer tocht nader in te vullen 
27 augustus Dick Bergstra Classic nader in te vullen 

 
Wanneer het op de betreffende datum niet in jouw agenda past neem dan zelf initiatief om te ruilen 
met één van de collega’s. 



Suggesties voor toertochten elders in juli en augustus (zie Fietssport kalender) 

03 juli Haren-Haren 
10 juli Markermeertocht 
23 juli Pieter Weening Classic 
06 augustus Bauke Mollema Tocht 
07 augustus Hel van de Heuvelrug 
21 augustus Hollands-Venetië Tocht 
28 augustus Hunebed Highway Classic 

 
 

Sterritten 
• Op woensdag 20 juli is er geen sterrit bij café Kok in Peize. 

 

 
LEDENADMINISTRATIE 

 
Er zijn leden die nog geen contributie hebben betaald dit is het gevolg van het overstappen op een 
ander pakket. Zoals beloofd op de ALV gaat Geert hiermee aan de slag. Je mag het ook zelf even 
melden. Aan penningmeester@rtcrally.nl 

 
 

KILOMETERREGISTRATIE 
 

De lijst wordt alweer wat langer. Als de leden waar het vakje nog leeg is km hadden opgegeven dan 
waren we in mei boven de 50.000 km gekomen. 

Dus geef je kilometers van juni voor 6 juli op via de link in de nieuwsbrief, de website of mail naar Jan 
Kluitenberg: jankluitenberg52@hotmail.com 

 
 

RTC Rally km stand 2022 
  t/m april mei totaal 2022  

1 Andries Sijszeling 4.880 2.430 7.310 km 
2 Heero Zwart 5.451 1.661 7.112 km 
3 Gatze Houben 5.308 1.675 6.983 km 
4 Folkert Hobma 4.357 1833 6.190 km 
5 Hertzen van der Schuit 4.667 1.419 6.086 km 
6 Henk Olthuis 4.013 1.778 5.791 km 
7 Sjouke Aukema 3.799 1.256 5.055 km 
8 Harry Bron 3.560 1.364 4.924 km 
9 Jan Plantinga 3.535 1.130 4.665 km 

10 Johan Jilderts 2.906 1.599 4.505 km 
11 Bauke van der Wijk 3.293 1129 4.422 km 
12 Wim Jansen 3.192 1.170 4.362 km 
13 Foekje Ankersmit 3.087 1.240 4.327 km 
14 Okke Adema 3.150 1.135 4.285 km 
15 Geeske Hospes 3.205 888 4.093 km 
16 Tjerk Douma 2.820 1.219 4.039 km 
17 Henk Feenstra 2.950 1.030 3.980 km 
18 Hylke van der Meulen 2.645 1.185 3.830 km 
19 Bauke Teernstra 2.636 1.192 3.828 km 
20 Yke de Jong 2.643 747 3.390 km 



RTC Rally km stand 2022 
(vervolg) 

 
t/m april 

 
mei 

 
totaal 2022 

 

21 Catrinus Zijlstra 2.250 1.105 3.355 km 
22 Yme Lautenbach 2.287 858 3.145 km 
23 Anne Beukens 2.416 680 3.096 km 
24 Wally Hoekstra 2.324 609 2.933 km 
34 Theo Mestrini 2.157 715 2.872 km 
25 Almara Hofstra 2.011 693 2.704 km 
26 Geert de Jong 2.113 530 2.643 km 
27 Yde Flapper 2.636  2.636 km 
28 Julius Bosma 1.950 635 2.585 km 
29 Jaap van der Veen 1.040 1.495 2.535 km 
30 Frits van Erkelens 2.220  2.220 km 
31 Piet Gemser 1.641 564 2.205 km 
32 Ron Sijthoff 1.676 391 2.067 km 
33 Rene Veenman 1.396 604 2.000 km 
35 John Harteveld 1.579 420 1.999 km 
36 Joon van der Wal 1.336 657 1.993 km 
37 Jan de Vries 1.123 850 1.973 km 
38 Ed Laagland 1.501 454 1.955 km 
39 Marcel van der Molen 1.628 323 1.951 km 
41 Nanne Douwes 1.423 431 1.854 km 
42 Piebe Wester 990 820 1.810 km 
43 Gerrit Meijer 1.235 548 1.783 km 
44 Anouk de Vries 1.229 442 1.671 km 
45 Wessel Faber 916 700 1.616 km 
46 Henk Poiesz 1.609  1.609 km 
47 Bareld Kuilman 905 625 1.530 km 
48 Rikus van Veen 440 1.025 1.465 km 
49 Lex Ringers 711 735 1.446 km 
50 Frits Harman 439 933 1.372 km 
51 Ger Terhell 919 430 1.349 km 
52 Leo Koenen 480 800 1.280 km 
53 Rein Mous 675 570 1.245 km 
54 Paul Inder Rieden 785 447 1.232 km 
55 Marcel Bangma 534 625 1.159 km 
56 Rink Kuipers 336 662 998 km 
57 Jelle Brandsma 512 394 906 km 
58 Bram van Dijk 525 261 786 km 
59 Sjoerd Tigchelaar 623  623 km 
60 Marco Bekema 180 110 290 km 
61 Klaas Duits 205 72 277 km 
62 Henk de Vries 275  275 km 
63 Mark van der Ham 119 120 239 km 
64 Ubbo Dotinga 102 133 235 km 
65 Siep Hofstede 41  41 km 

 Totaal 123.589 49.546 173.135 km 
 


