NIEUWSBRIEF TROCHTRAPER
sinds 23 september 1966

Jaargang 52
nummer 9

www.rtcrally.nl

september 2018

VAN HET BESTUUR
Geen mededelingen.

TOCHTEN
Zaterdag 22 september is er weer de Rally clubrit.
Dit jaar gaan we het anders aanpakken, we maken er een uitje van.
Hoe:
We starten op de fiets vanaf het Schuttersveld om acht uur ochtends in clubkleding en gaan naar
onze bestemming toe (verrassing). Daar aangekomen is er een programma (koffie en een lunch
inbegrepen). Na het programma fietsen we terug naar Sneek. De gehele route is 65 km en we fietsen
NIET harder dan 25 km per uur.
Zo hopen wij als bestuur dat er zoveel mogelijk leden mee gaan. Wel vragen we een kleine bijdrage
van 5 euro.
Voor 6 september aanmelden (alleen per mail) bij:
G.Hoekstra ghoekstra61@gmail.com
Leden die geen mail hebben, kunnen me bellen.

Overige tochten:
➢
➢
➢
➢

2 september Nederduitse Heuveltocht, TFC Emmen
9 september TKP Tocht van Groningen
15 september Green Mountain Tour; www.greenmountaintour.nl
29 september Zuiderzee Klassieker 2018, Amersfoort

NFTU
ATTENTIE ‘GEVAARLIJKE WEG-SITUATIES”
NTFU vraagt jullie aandacht voor het volgende onderwerp “Gevaarlijke infrastructurele situaties”
Ofwel gevaarlijk situaties die ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van onduidelijke
wegmarkeringen, verkeersborden, “rare bochten in een fietspad” fietspad dat plotseling stopt of
afbuigt en dan direct op de rijbaan komt. Kortom wegsituaties waarbij wij vinden dat je extra alert
moet zijn en waarbij wij vinden dat de wegbeheerder niet goed heeft nagedacht over de veiligheid
van fietsende weggebruikers.

We vragen jullie om ons die situaties te melden in het gebied Zuidwest Friesland (onze gemeente
maar ook in het gebied Joure/Heerenveen/Lemmer/Kuinre/Wolvega. Graag een foto van de situatie
en een beschrijving mailen naar bestuur@rtcrally.nl Graag voor 15 september !!!!

ENQUETE NTFU
Beste Rallyanen, wij vragen jullie aandacht voor de NTFU ENQUETE:

Wat vind jij van ons

imago?
In het voorjaar en de zomer stappen naast de wielrenners veel Nederlanders op de fiets. Dit leidt tot
drukte op de fietspaden en wegen. Als wielrenners en medeweggebruikers elkaar passeren, leidt dit
soms tot onbegrip, ergernis of erger; ongelukken. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat we
rekening houden met elkaar.
Wielersportbond NTFU en de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) zijn benieuwd hoe het
met het gedrag én imago van fietsers en wielrenners gesteld is. Laat ons weten hoe jij dit beleeft en
hoe jij je in het verkeer gedraagt. Help mee en laat het weten door de enquête in te vullen;
zie https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/892/wat-vind-jij-van-ons-imago;
De NTFU en de KNWU zijn beiden aangesloten bij de Alliantie Samen Fietsen. Het goede voorbeeld
geven. Met positieve, praktische en concrete initiatieven laten we zien wat je kunt doen om drukte en
gevaarlijke situaties op het fietspad te voorkomen. Meer informatie vind je op
alliantiesamenfietsen.nl.

COMPETITIESTAND JULI 2018
Groep 11.000 km en meer
1 A. Sijszeling

punten
km
112
13.335

2 J. Kluitenberg
3 J.R. Plantinga

108
41

4 H. v.d. Schuit
5 H. Rigter

c
c

12.990
6.475 #
5.828
2.350

Groep 6.000 km tot 11.000 km
1 R. van Veen
2 L.S. Koenen
3 N. Hoekstra-van Rijs

punten
98
25
12

4 J.P. Hettinga

c

LEDENADMINISTRATIE
Beëindiging lidmaatschap:
➢ Stoffel Stoffelsma
➢ Willem de Goede

Nieuw lid:
➢ Charles de Jong (Hommerts)

km
6.735
4.960 #
4.500 #
4.190

Groep 3.000 km tot 6.000 km
punten
52

km
5.285

2 S. Haarsma
3 J. Bosma

c
c

3.390
2.760

4 S. Tilstra

c

1.300

1 J. Jilderts

Groep 0 km tot 3.000 km
punten
c
c
21

km
2.938
1.524
1.265

4 G. Meijer
5 J. Hingst

c
15

1.018
845

6 D. de Jong

5

695

1 T. Douma
2 B. van Dijk
3 S. Hofstede

