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VAN HET BESTUUR 
 
Beste medefietsliefhebbers en Rallyanen, 

We hebben een mooie fietsmaand achter de rug met een behoorlijk aantal goed-weer-dagen en dat 
is toch lekker meegenomen in maart. Met die mooie dagen is het een geweldig gezicht wanneer er 
een groep Rallyanen in dezelfde kleding voorbij komt fietsen. We hebben sinds vorig jaar de nieuwe 
kleding en voor nieuwe leden (en leden die nog niet hebben besteld) geldt nog steeds dat de 
vereniging eenmalig € 100,- bijdraagt aan de eerste aanschaf van ons tenue bij Bioracer. Ik wil hier 
dan ook een nadrukkelijk verzoek doen aan de leden die nog geen tenue hebben: bestel deze zodra 
dit kan. En voor de leden die nog niets hebben besteld doe dit ook want wat er is geen beter 
visitekaartje voor onze vereniging dan dit nieuwe tenue. Vooral tijdens onze gezamenlijk activiteiten 
wordt eenheid van kleding eigenlijk wel verwacht. 
 
De animo voor de zaterdagritten is momenteel erg goed en dat is mede dankzij de 3e groep die we 
zijn gestart onder leiding van o.a. Geert en Mark als wegkapiteins. We rijden nu op de zaterdagen 
met de volgende indeling; groep 1 rijdt 30 km plus gemiddeld en 100-110 km, groep 2 rijdt zo’n 
27/28 km gemiddeld en 80-90 km en groep 3 groep rijdt 22/23 km gemiddeld en 50-60 km. 
Zoals het nu lijkt slaat deze verdeling erg aan en zijn er op een zaterdagochtend tussen de 20 en 30 
mannen en vrouwen aan het rijden namens de RTC Rally.  
Ik wil daar nog wel een opmerking over maken: Ga ajb goed bij jezelf te rade bij welke groep jou het 
beste past. Het is voor een groep niet leuk wanneer er iemand niet mee kan komen qua snelheid en 
dat terwijl er wel een mogelijkheid is om in een minder snelle groep goed te kunnen meerijden. 
Andersom geldt dit natuurlijk ook zo: is jouw tempo voor een groep te hoog overweeg dan de 
volgende keer met een snellere groep mee te gaan rijden.  
De bedoeling van deze groepsverdeling is gemaakt om zoveel mogelijk bij de capaciteiten van de 
deelnemende leden aan te sluiten. Wees dan ook eerlijk naar jezelf (en de groep) en ga rijden bij de 
groep die jou het beste past. 
 
Daarnaast een correctie op een eerder bericht: de ALV vindt plaats op zaterdag 25 juni aanstaande. 
We gaan dit organiseren in combinatie met de zaterdagrit en een lunch. Je kunt dan meedoen aan de 
rit met aansluitend lunch en ALV. Of je kunt je aansluiten tijdens de lunch en daarna de ALV. Hoe we 
dit verder vorm gaan geven hoor je nog maar noteer ajb 25 juni in jullie agenda’s. 
 
De organisatie van de 11-Meren op 21 mei aanstaande is in volle gang en we zijn inmiddels al richting 
de 1000 aanmeldingen. De commissie is hard bezig om alles tot in de puntjes te verzorgen en we 
rekenen erop dat dit een zeer succesvolle versie zal worden. Vrijwilliger zijn bij deze tocht is 
onderdeel van het lidmaatschap van de RTC Rally als je hier vragen over hebt of je wilt je opgeven als 
vrijwilliger: info@elfmerenfietstocht.nl  
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Het zou zo leuk zijn wanneer we deze tocht met z’n allen als vrijwilliger kunnen gaan beleven dan 
zorgen wij als bestuur ervoor dat we die dag op een leuke en gezellige manier afsluiten. 
 
Ook bieden we in aanloop naar de 11-Meren een 4-tal trainingen aan voor nieuwe leden. Er is een 
groep Rally leden die dit aan het voorbereiden is (Hertzen, Foekje, Marcel en Theo). Dit kost dan  
€ 45,-.  Hiervoor krijgen deze nieuwe leden: een jaar lidmaatschap, deelname aan de 11-Meren, 
mogelijkheid tot bestellen van RTC-kleding (met € 100,- korting), een RTC Rally bidon, verzekering via 
de NTFU en de 4 genoemde trainingen. Voor ons is dit een poging om nieuwe leden naar onze 
vereniging te trekken. We hopen natuurlijk dat de mensen na dit ene jaar lid zullen blijven. 
Daarnaast kunnen huidige leden vanzelfsprekend ook aansluiten bij deze trainingen op 16, 23 April 
en op 7 , 14 Mei! 
 
Voor iedereen lekker fietsen de komende tijd en ….... let er bij het neus legen wel even op dat er 

niemand achter je rijdt  (in een groep sowieso niet echt netjes      ). 
 
Sportieve & stoere fietsgroet ,  Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 

 
 
 
 
TOCHTEN 
 

Van de toercommissie 

Afgelopen weken is gebleken dat er enthousiast is gereageerd op het opzetten van een derde groep. 
Dus we blijven doorgaan met het fietsen in 3 groepen op de zaterdag.  

- Groep 1, 30 km plus gemiddeld   
- Groep 2, 27/28 km gemiddeld 
- Groep 3, 22/23 km gemiddeld 

 
In tegenstelling tot voorgaande jaren blijven we ook vanaf april om 9.00 uur starten (groep 3, om 
10:00 uur) en de afstanden blijven ook als in afgelopen maanden, 85/90 en 100/105 (groep 3, 50/60 
km). 
Daarbij gaan we eens per maand op zondag een lange tocht van organiseren. 

 

Clubtenue 

We gaan er van uit dat alle leden een clubtenue hebben en doen een dringend verzoek op iedereen 
om bij de clubactiviteiten ook in het clubtenue te fietsen.  

 

Agenda 

• Iedere maandag, voor het eerst 4 april, duurrit, 18.30 uur vanaf Schuttersveld  

• Iedere woensdag, voor het eerst 6 april, training onder leiding van Hertzen, start 18.30 uur 
op Schuttersveld 

• Zondag 24 april tocht van 150 km start 8.00 uur vanaf Schuttersveld   
 

 

 



 

Toertochten van RTC Rally in 2022 

• 10 april Ronde van Sudwest Fryslan  

• 21 mei 11 Merentocht  

• 24 juni  Langste Dag rondje Friesland (Pelotonstocht) 

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

 
Suggesties voor toertochten elders in april 

• 2 april  Bergtoer Ochten 

• 9 april  Veenendaal – Veenendaal 

• 23 april  Ronde van Noord-Holland 

• 27 april  Princenhoftocht Eernewoude  

 
Vrijwilligers 
 
Er hebben zich voor de diverse activiteiten een groot aantal mensen aangemeld. Dank voor de 
reacties, we nemen de komende weken contact met jullie op om af te stemmen voor welke activiteit 
en wanneer etc. we jullie hulp nodig zijn. 
 
 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 

We verwelkomen: 

• Akkelies Bajema uit Balk 

• Fettje Bajema uit Sneek 

• Edwin Romijn uit Sneek 

• Inge de Jager uit Oosthem 

• Meine van der Wal uit Franeker 

• Bouke Dooper uit Blauwhuis 
 

Natuurlijk allemaal veel veilige en mooie fietskilometers in de club gewenst.  

 
 
 

KILOMETERREGISTRATIE 
 
Het wordt steeds mooier weer dus geef je kilometers weer op dat kan via de website: 
https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie of een mail naar Jan Kluitenberg: 
jankluitenberg52@hotmail.com 

Graag voor 6 april je kilometers van maart inleveren. 
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RTC Rally km stand 2022 januari februari totaal 2022 
1 Heero Zwart 1.211 1.104 2.315 km 

2 Hertzen van der Schuit 865 996 1.861 km 

3 Gatze Houben 623 1.121 1.744 km 

4 Geeske Hospes 753 949 1.702 km 

5 Sjouke Aukema 894 786 1.680 km 

6 Anne Beukens 950 626 1.576 km 

7 Bauke van der Wijk 682 807 1.489 km 

8 Jan Plantinga 805 630 1.435 km 

9 Andries Sijszelijng 885 525 1.410 km 

10 Harry Bron 838 536 1.374 km 

11 Wim Jansen 640 658 1.298 km 

12 Okke Adema 670 550 1.220 km 

13 Henk Olthuis 646 495 1.141 km 

14 Foekje Ankersmit 470 593 1.063 km 

15 Theo Mestrini 645 391 1.036 km 

16 Yde Flapper 755 220 975 km 

17 Geert de Jong 457 462 919 km 

18 Hylke van der Meulen 312 550 862 km 

19 Henk Feenstra 240 620 860 km 

20 Tjerk Douma 400 402 802 km 

21 Marcel van der Molen 515 277 792 km 

22 Frits van Erkelens 470 298 768 km 

23 Ed Laagland 450 281 731 km 

24 Rene Veenman 409 215 624 km 

25 Sjoerd Tigchelaar 623   623 km 

26 Almara Hofstra 348 224 572 km 

27 Henk Poiesz 546   546 km 

28 Catrinus Zijlstra 310 235 545 km 

29 Bauke Teernstra   531 531 km 

30 Wessel Faber 253 278 531 km 

31 John Harteveld 299 204 503 km 

32 Anouk de Vries 287 201 488 km 

33 Nanne Douwes 253 223 476 km 

34 Johan Jilderts 120 355 475 km 

35 Rein Mous 175 235 410 km 

36 Piet Gemser 120 238 358 km 

37 Joon van der Wal 199 135 334 km 

38 Piebe Wester 315   315 km 

39 Henk de Vries 157 118 275 km 

40 Ger Terhell 41 220 261 km 

41 Yme Lautenbach   255 255 km 

42 Rink Kuipers 224 0 224 km 

43 Paul Inder Rieden 126 49 175 km 

44 Julius Bosma 155   155 km 

45 Bareld Kuilman 55 90 145 km 

46 Frits Harmann 65 70 135 km 

47 Marco Bekema 80 40 120 km 

48 Ubbo Dotinga 73 29 102 km 

49 Bram van Dijk   77 77 km 

50 Klaas Duits 38 35 73 km 

51 Siep Hofstede 41   41 km 

52 Mark van der Ham     0 km 

53 Rikus van Veen      0 km 

54 Paul Eimers     0 km 

55 Marcel Bangma     0 km 

56 Jelle Brandsma     0 km 

57 Jaap van der Veen     0 km 

58 Gerrit Nijdam     0 km 

59 Gerrit Meijer     0 km 

60 Folkert Hobma     0 km 

  Totaal 20.488 17.934 38.422 km 

 


