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VAN HET BESTUUR 
 

➢ Clubritten 

 
Ingaande juni 2019 stopt de wekelijkse mail van Hertzen. Via de website en de maandelijkse 

Nieuwsbrief wordt de agenda voor de zaterdag/zondag tochten aangekondigd.  

De agenda op de website is daardoor wat uitgebreider geworden. Door www.rtcrally.nl in te stellen als 

startpagina, blijf je op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Indien gewenst kan de 

webmaster voor de meest voorkomende browsers:  Firefox, Internet Explorer en Google een instructie 

maken. Als je deze instructie graag wilt ontvangen,  mail dan naar de webmaster Sjouke Aukema: 

webmaster@rtcrally.nl  of tel:  06-10 37 90 35.  

 

 

Zaterdag    1 juni reguliere clubtocht ca. 120 km, start 8.00 uur Schuttersveld    

Zaterdag    8 juni korte rit i.v.m. 11-stedentocht op maandag 10 juni ca. 60 km; start 8.00 uur 

Maandag 10 juni  11-stedentocht, het Rally-team wordt separaat geïnformeerd 

Zaterdag  15 juni reguliere clubtocht ca. 120 km, start 8.00 uur Schuttersveld 

Zaterdag  22 juni reguliere clubtocht ca. 120 km start 8.00 uur Schuttersveld 

Zaterdag  29 juni Alternatief Rondje IJsselmeer, vertrek 7.00 uur Schuttersveld 

Let op:  Voor deelname aan Alternatief Rondje IJsselmeer via mail of app opgeven bij Hertzen of Wim  

 

• dinsdag- en donderdagrit  

Henk Feenstra en Harrie Rigter fietsen, ijs en weder dienende iedere dinsdag en donderdag een rit van 
ongeveer 80-90 km.  Vertrek om 9:00 uur vanaf de Zomermeter 42 in Sneek (wijk Duinterpen). Als je 
mee wilt rijden graag even bellen met Henk (0515 – 425757) of Harrie (0515 – 424729). 

➢ Cycling Espresso 

Zondag 2, 16 en 30  juni, start 11.11 uur Waterpoort  
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➢ Sterritten/datumstempel 

• Sterrit zondag 14 juli 2019 afmelden in Wommels  i.p.v.  Boazum 

• Dinsdag 11 juni is er geen sterrit in Norg. 

• Het datumstempel Oudemirdum is vernieuwd 

 

➢ Suggesties toertochten in juni 2019 (NTFU Kalender) 

• 1 juni Tecklenburg Rundfahrt vanuit Ibbenburen (BRD) 

• 2 juni Ronde van Groningen  

• 9 juni Cycle Tour Amsterdam (start en finish Amsterdam Arena) 

• 15 juni Vael Ouwe, vanuit Dieren 

• 15 juni LAMP Classic, vanuit Groningen 

• 16 juni Nationale Parkentocht vanuit Gorssel 

• 22 juni Jan Jansen Classic vanuit Wageningen 

• 22 juni Omloop Flevoland vanuit Lelystad 

• 30 juni Jelle Nijdam Achterhoek Tourcyclo 

 
➢ Elfmerentocht 
 
Onder schitterende omstandigheden werd op 18 mei de Elfmerentocht voor de vrijwilligers verreden. 
Een groep van ca. 25 fietsers vertrok om 7 uur uit Sneek en even voor 10 uur werd Balk aangedaan: koffie 
en appelgebak op het terras. Een aantal fietsers ging daarna voor de 100 km weer richting Sneek, de 
grootste groep pakte de 2e lus van 75 km. Rond half 2 werd Sneek weer bereikt. Een prachtige tocht ! 
 

            
 
Op zaterdag 25 mei was het wederom mooi fietsweer. De 52e Elfmerentocht trok veel deelnemers. Er 
kwamen veel complimenten binnen over de goede verzorging en dus hulde aan alle vrijwilligers. De 
eindbalans zal de komende tijd worden opgemaakt.  
 

              

 



NFTU 

Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen: hoe pak je dit aan? 

Als een wielrenner valt en het is "zonder veel erg" - zoals onze zuiderburen zeggen - kun je vaak zelf je 
clubgenoot of een toertochtdeelnemer helpen. Snelle en de juiste Eerste Hulp Bij Sportongelukken 
(EHBSO) geven is dan belangrijk. Maar hoe, wat moet je (niet) doen en hoe pak dit aan?  

Zie voor het boekje:  

https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/999/eerste-hulp-bij-sport-ongevallen-hoe-pak-je-dit-aan 

Bron website NTFU 

 
 

COMPETITIESTAND 
 

Competitie april 2019 
Groep 1 

1 H. v.d. Schuit c     1.815  km 

2 H. Rigter c     1.450  km 

3 J. Plantinga 14     1.175  km 

4 A. Sijszeling 5        350  km 

       

Groep 2 

1 J. Jilderts 27     2.195  km 

2 R. van Veen 25     1.345  km 

3 L.S. Koenen 13        580  km 

       

Groep 3 

1 B. van Dijk c        480  km 

2 J.P. Hettinga c        355  km 

3 M. Bangma 3        320  km 

4 S.T. Hofstede 2          80  km 

          

 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 

➢ Nieuw lid :  Niels Homan 
We wensen Niels een goede tijd bij RTC Rally. 

 
 

 
 
 
 

https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/999/eerste-hulp-bij-sport-ongevallen-hoe-pak-je-dit-aan


Declaratieformulier vrijwilligers Elfmerentocht 
 
 
 

ELFMEREN.FIETSTOCHT 

Organisatie R.T.C. Rally Sneek 

Klassiek toerevenement over 50, 100 en 150 km 

sinds 1967 

 

       ONKOSTEN DECLARATIE 2018/2019 MEDEWERKERS  

 

Naam medewerker:  ________________________________________________________ 

Adres:                          ________________________________________________________ 

Woonplaats:              ________________________________________________________                                                                                         

Postcode :                   ______  ____    E-mail: ___________________________________ 

                                                   

heeft geholpen op: zaterdag 25-05-2019.                                                     

 

Autokosten route: _______________________  ___  km x € 0,25 =   €                                                                    

Overige kosten:    _______________________________                     €                                                                         

                                                                                                                           __________ 

                                                                                       Totaal                        € 

                                                                                                                           ==========     

 Banknummer:    NL____ .   ______   .  ______ .  ______ . _______ 

 Evt. rekeningen meesturen. 

 

 Bent u er op 16-05-2020 ook weer bij ?    Ja  /  Nee    (doorhalen van uw keuze)  

 

Formulier mailen/sturen naar: 

 

Penningmeester: G. Hoekstra 

                             ghoekstra61@gmail.com 


