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Voorwoord 

2020 was een in alle opzichten bijzonder raar jaar, vol van onmacht, teleurstelling. In zo’n periode 
dienen zich, hoe subtiel ook, parallellen aan. Eén daarvan die we ieder op zijn/haar manier heeft 
ervaren is leed. Lijden laat zich moeilijk vergelijken, maar vertoont kenmerken van de winter.  
In barre perioden is het licht schaars en het zicht beperkt. Of het de herinnering aan een periode van 
ziekte, overlijden of een scheiding is: het liefst trek je een dekbed over je hoofd, om wakker te worden 
op het moment dat het leed geleden is. Maar zo werkt het niet: wij mensen kennen geen winterslaap, 
wij moeten actief blijven.   
De schrale troost van de winter is dat we niet ver hoeven zoeken naar manieren om hem door te 
komen. Hij barst van de rituelen: de oude heidense hoogtijdagen zijn niet meer in gebruik maar wel 
nog in gebruik zijn de religieuze feesten, of de hedendaagse rituelen van de kerstboom en cadeaus. 
Rite is verwant aan tellen: een ritueel heeft een vaste volgorde, markeert de tijd zodat je dag na dag, 
stap voor stap, de donkerte doorkomt.  
Wat ons raakt, zet ons in beweging, volgens wetenschapper Sara Ahmed, en doet ons dingen maken. 
Een ritueel, hoe klein ook, is er om ergens – verlies, trauma, een teleurstellend jaar – iets van te maken, 
kapot te maken, te verbranden, op te breken in kleine stukjes, zodat we er af en toe naar kunnen 
kijken, telkens iets langer, tot het geen pijn meer doet, totdat we vrede hebben met hoe het was.  
Laten we koesteren wat geweest is, laten we kijken naar de toekomst, vanaf morgen keert, zonder dat 
we daar iets voor hoeven doen, het licht terug. Ofwel het is nooit zonder of het wordt wel weer licht. 
Dus wat kan 2021 brengen ? Het zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid plezieriger 
worden dan 2020. Wij, bestuur van RTC Rally, gaan er van uit dat we komend jaar toch weer samen 
kunnen gaan genieten van onze hobby, dat we weer een 11-merentocht kunnen organiseren, dat we 
gezond en wel weer vrij kunnen bewegen. 
Namens het bestuur van RTC Rally wens ik u allen een mooi en vooral gezond  
 

 

 

jaargang 55 

nummer 1 

januari 2021 

 

 

 

 sinds 23 september 1966 

 

      www.rtcrally.nl 



Lief en Leed 

De afgelopen jaren was Harrie Rigter  binnen onze club  de man  die wist wie  te  maken had  met 
blessures, persoonlijk leed of persoonlijke plezierige zaken zoals jubilea. We  vinden het belangrijk dat 
dit werk van  Harrie zal blijven voortleven binnen de club. Henk Feenstra  heeft zich  bereid verklaard 
om  als coördinator lief en leed  binnen de club  te  func@oneren.  Dus heb je kennis  van  ziekte, blessu
re of jubilea etc.  van leden,  meld  dit dan even bij Henk. henktfeenstra@hotmail.com

Competitie en Toerboekjes 

Zoals eerder al aangegeven is er vanaf dit jaar nog maar 1 competitie. De competitie loopt een volledig 

kalenderjaar. Voor wat betreft het opgeven van de kilometers verandert er niets, je kan de kilometers 

zelf invullen op de website of doorgeven aan Jan Kluitenberg.  

Boekjes: we gaan werken met 1 toerboekje voor het bijhouden van de kilometers en stempels. Dus 

geen aparte zomer, winter en vakantieboekjes meer. De boekjes kun je zoals gebruikelijk verkrijgen bij 

Jan Kluitenberg. De letterboekjes blijven voorlopig nog wel in gebruik. 

Sterritten 

Ook voor 2021 komt er weer een sterritkalender. Zodra de kalender bekend is zal deze worden 

gepubliceerd op de website. We zijn op dit moment voor het afstempelen nog steeds beperkt door de 

corona maatregelen. Voor komend jaar zal er weer een sterrit kalender komen.   

Ledeninformatie 

We verwelkomen een nieuw lid Albert v.d. Laan uit Scharnegoutum, hij heeft onze gelederen versterkt. 

We heten hem van harte welkom en hopen dat hij nog vele mooie en veilige kilometers met ons af zal 

leggen. 

Helaas nemen we afscheid van Bruno Bruins, die om gezondheidsredenen niet meer fietst.    

Wij kennen allemaal de geschiedenis van Bruno en het leek er op dat het weer goed zou komen. 

Hierbij bedanken we Bruno voor zijn inzet. Hij heeft gelukkig aangeven dat we altijd een beroep op 

hem kunnen doen als vrijwilliger. 

Algemene Ledenvergadering 

In de nieuwsbrief van februari hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over de Algemene 

Ledenvergadering. Er zijn verschillende opties maar veel hangt af van de mogelijkheden die er zijn. 

In ieder geval zal in de volgende nieuwsbrief ook het jaarverslag worden gepubliceerd. 

Ook vanuit het secretariaat een mooi en gezond 2021 gewenst. 

Virtueel fietsen 

Heb je een smart trainer? Dan kan je via de NTFU drie maanden gratis een abonnement op Bkool 

krijgen. Bkool is een site moet duizenden fietstochten. 

Onlangs is er door RTC Rally een 4 etappe versie van de RTC Rally winter11stedentocht vanuit Sneek 

ingezet. De bedoeling is om dit met verschillende leden te gaan fietsen. 

Zin in? Meld je aan via de app bij Sjouke of mail naar secretaris@rtcrally.nl  

mailto:secretaris@rtcrally.nl


 

Kilometerregistratie  

In dit nummer tref je de kilometers van november aan, kilometers van december graag voor 5 januari 

opgeven op de bekende adressen en de site. 

11M tocht 2021 

We hebben besloten om het deelnemers aantal vooralsnog te beperken tot 1000 en alleen met 

voorinschrijvingen te werken. 

Hoe de 11merentocht er precies uit gat zien is natuurlijk onduidelijk. We gaan uit van een “normale” 

tocht moet beperkingen maar hebben nog een plan B,D en ook E achter de hand. 

Wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor de nieuwsbrief dan kan op de website van de 11M 

tocht.  

 
 
FIETSREGISTRATIE 
 

RTC Rally km stand  november december totaal     

1 Henk Olthuis 1.415   1.415   km 

2 Sjouke Aukema 1.203   1.203   km 

3 Gatze Houben 1.039   1.039   km 

4 Heero Zwart 1.039   1.039   km 

5 Jan Plantinga 975   975   km 

6 Hylke van der Meulen 926   926   km 

7 Henk Feenstra 885   885   km 

8 Hertzen van der Schuit 731   731   km 

9 Julius Bosma 690   690   km 

10 Catrinus Zijlstra 655   655   km 

11 Bauke Teernstra 560   560   km 

12 Okke Adema 535   535   km 

13 Almara Hofstra 515   515   km 

14 Theo Mestrini 494   494   km 

15 Wim Jansen 448   448   km 

16 Anouk de Vries 355   355   km 

17 Nanne Douwes 335   335   km 

18 Yme Lautenbach 314   314   km 

19 Bareld Kuilman 250   250   km 

20 Rink Kuipers 244   244   km 

21 Rene Veenman 227   227   km 

22 Wessel Faber 175   175   km 

23 Ger Terhell 132   132   km 

  Totaal 14.142 0 14.142   km 

 
 
 
 
 



STERRITTENOVERZICHT 
 
                  
                               Jaaroverzicht van de verreden sterritten 
 

sterritten   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                   

Sneek    154 143 119 73 89 40 57 

Gorredijk    20 25 11 18 21 12 0 

Wommels maandag   283 243 198 156 185 140 116 

Wommels zondag   151 122 106 92 110 65 33 

Wolvega maandag 295 246 267 243 193 140 125 25 

Wolvega vrijdags         24 15 10 2 

Akkrum  268 259 225 114 0 0 0 0 

Norg dinsdag       45 46 21 6 1 

Norg zaterdag       330 239 237 205 101 

Reduzum          198 184 167 114 

Peize   woensdag         135 165 113 73 

Peize  zondag         31 20 14 10 

Totaal:   563 1113 1025 1166 1205 1187 897 532 

 
Het afgelopen jaar zijn er minder sterriten verreden dan het jaar daarvoor. Dit was natuurlijk te 
verwachten door de sluiting van de horeca vanaf half maart tot juni en vanaf half oktober opnieuw. 
Het uiteindelijke resultaat valt dan nog mee. Hopelijk kunnen we vanaf 2021 weer volop fietsen en de 
afmeldplaatsen bezoeken. We wensen alle horeca ondernemers veel sterkte in deze onzekere tijd. 

 
 


