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VAN HET BESTUUR 
 

Winter 11 stedentocht 

- Het bestuur verzoekt om vrijwilligers voor het bemannen van een aantal 
stempelposten. Meer informatie of aanmelden bij Wim Jansen. 

Agenda 

- 13 december    Najaarsbijeenkomst 
- 31 december   Oliebollentocht 
- 11 januari   Nieuwjaarsreceptie 

 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Najaarsbijeenkomst  

Datum : 13 december 2019 
Locatie :  Kantine Waterpoort Boys 
Aanvang  :  20.00 uur 

Agenda 

1.  Opening 
2.  Notulen ledenvergadering 22 februari 2019 
3.  Mededelingen van het bestuur 
4.  Planning 2020 
5.  Bestuurszaken  
6.  Rondvraag 
7. Afsluiting competities door Techn. Commissie 
8. Uitreiking Andriessen Trofee 
9. Inleiding/kerstverhaal door ………….. 
10. Borrel 
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      www.rtcrally.nl 

http://www.rtcrally.nl/


NOTULEN VERGADERING 22 FEBRUARI 2019 
 

Samensteller : W. Jansen 
Onderwerp : Ledenvergadering RTC Rally d.d. 22 februari 2019 

Aanwezig:  39 leden 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Paul Eimers, Gerrit Meijer, Bauke van der Wijk, Heero Zwart, Yke de Jong, Paul Inden Rieden  
 
Opening:  
Voorzitter opent vergadering  
 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
Mededelingen: 

- Vanavond inschrijven voor de diverse competities 
- Toerboekjes, vakantieboekjes etc. voor het seizoen 2019 kunnen vanavond weer bij Jan 

Kluitenberg worden verkregen 
- Er is in 2019 geen Jaargids meer, alle informatie gaat per mail, nieuwsbrief en website. 

 
Verslag ledenvergadering 14-12-2018 wordt zonder wijzigingen goed gekeurd 
 
Financieel Verslag Rally 2018 en begroting 2019 inclusief 11 merentocht 
Toelichting is gegeven en vragen worden naar tevredenheid beantwoord door penningmeester, 
Geert Hoekstra.  
De vergadering keurt de begroting 2019 goed. 
 
Kascommissie 
Hanneke Houtman en Hilbrand Ketellapper hebben controle uitgevoerd en keuren de  
jaarrekeningen goed. De vergadering geeft de penningmeester decharge.  
Voor 2019 bestaat de kascommissie uit Hilbrand Ketellapper en Hielke van der Meulen. Reserve is 
Gatze Houben.  
 
Agenda 2019 

- Maart start seizoen met reguliere opbouw van de zaterdagritten, Hertzen coördineert deze 
zaterdagtocht. 

- April start zaterdagtochten om 8.00 uur en 9.00 uur; Mark van der Ham zal de 9.00 uur groep 
gaan coördineren en gedurende 1 maand de leiding op zich nemen. 

- Vanaf April avondritten op maandag en woensdag. 
- De dinsdag en donderdagtochten onder leiding van Harrie en Henk blijven ook in 2019. 
- EHBO workshop. 
- Laatste zaterdag van september de clubrit. 
- Er zal een alternatief Rondje IJsselmeer worden gereden, wel op de reguliere laatste zaterdag 

van juni. 
- De laatste zondag van de maand( in ieder geval niet samenvallende met Cycling Espresso) zal 

er een “lange” tocht worden georganiseerd. Deze tocht staat dan voor ieder die wil fietsen 
open. Start bij het Schuttersveld om 9.00 uur. Route en afstand wordt in Nieuwsbrief en op 
de website bekend gemaakt. 

- Bestuur wil met leden in overleg om te bezien of er toekomst is voor RTC Rally en hoe die er 
dan uit zal zien etc.   

- Er wordt getracht in NTFU verband nauwer samen te werken. 



Clubkleding 
Bestuur heeft besloten om per 3 jaar een nieuwe kledinglijn te gaan organiseren. De winst van 11 
merentocht zal voor een substantieel deel worden gebruikt als sponsoring voor de prijsstelling van 
het samen te stellen kledingpakket.  
 
Op dit moment is er voldoende voorraad en kan men via BioRacer direct bestellen. 
 
Bestuur 
Bert Adema is na 3 termijnen formeel aftredend per 2019. Dit had in de jaarvergadering van 
december 2018 moeten worden vastgesteld.  
Voorts stelt het bestuur vast dat in de ledenvergadering van februari 2018 is verzuimd om 
penningmeester Geert Hoekstra weer te benoemen voor een nieuwe periode van 3 jaar. Bestuur 
verzoekt de vergadering om alsnog akkoord te gaan met de benoeming van Geert als 
penningmeester voor een 2e periode ingaande seizoen 2018.  Vergadering gaat akkoord. 
 
Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor Sjouke Aukema. Vergadering gaat akkoord. 
 
Andriessen Trofee 
Deze trofee wordt uitgereikt aan Jan Plantinga. 
 
Rondvraag/opmerkingen 

- Jan Kluitenberg vraagt aandacht voor de competities en de boekjes en geeft data waarop er 
Boazum dient te worden gestempeld i.p.v. Wommels 

- Yde Flapper; is er ook nog een NTFU kalender? Kalender staat in de periodiek te verschijnen 
Fietssportmagazine. 

- Rikus geeft aan dat hij de Andriessen Trofee na 20 jaar liever niet meer wil regelen, 2019 
toch nog wel. 

- Mark van der Ham vraagt aandacht voor Strava gebruik en vooral ook MTB tochten iedere 
zondag start om 10.00 uur vanuit Bremerwildernis. 

- Bruno dankt leden voor steun en belangstelling tijdens zijn revalidatie. 
- Harrie Rigter vraagt aandacht voor Ronde van SWF 14 april; de Revalidatietocht op 20 april 

en doet oproep om bestuurder te worden. 
 
Voorzitter sluit de vergadering en nodigt eenieder uit om de volgende ochtend mee te doen aan de 
snertrit. 
 

 

 
 
 
LEDENADMINISTRATIE 

Correctie 

Bram van Dijk is per 2020 geen fietsend lid meer doch nog wel donateur-lid van onze club.  

 

 



EINDSTAND COMPETITIE 
 

Groep 1 

1 A. Sijszeling 120   14.855  km 

2 J. Plantinga 55   10.195  km 

3 H. v.d. Schuit c     9.349  km 

4 H. Rigter c     7.650  km 

5 N. Hoekstra-van Rijs 14     7.580  km 

     

Groep 2 

1 S. Aukema c     9.140  km 

2 J. Jilderts 86     7.775  km 

3 L.S. Koenen 31     4.660  km 

4 R. van Veen 75     4.205  km 

5 J.P. Hettinga c     3.330  km 

6 J. Bosma c     2.800  km 

     

Groep 3 

1 B. Kuilman 8     3.065  km 

2 B. van Dijk c     2.140  km 

3 M. Bangma 26     2.080  km 

4 G. Meijer c     1.365  km 

5 S.T. Hofstede 20     1.085  km 

     

 
 
 

Deelnemers aan top 100 buiten de competitie 2019   
         

1 J. Kluitenberg      20.550  km  10 S. Brouwer         3.480  km 

2 F. Hobma      11.623  km  11 S. Aukema         3.321  km 

3 H.T. Feenstra         8.640  km  12 T. Haarsma         3.300  km 

4 J. de Vries         7.545  km  13 P. Gemser         2.625  km 

5 C. Zijlstra         7.025  km  14 G.K. Nijdam         2.055  km 

6 P. Wester         5.330  km  15 T. Sikkes-Brandsma         1.580  km 

7 G. Prosje         5.100  km  16 W. Idsinga         1.500  km 

8 O. Adema         4.370  km  17 D. de Jong            665  km 

9 H.v.d. Schuit         3.481  km  18 J. Jilderts            370  km 

 
 
 
 
 
 



   Jaaroverzicht van de verreden sterritten 
 

sterritten   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                 

Sneek    154 143 119 73 89 40 

Gorredijk    20 25 11 18 21 12 

Wommels maandag   283 243 198 156 185 140 

Wommels zondag   151 122 106 92 110 65 

Wolvega maandag 295 246 267 243 193 140 125 

Wolvega vrijdags         24 15 10 

Akkrum  268 259 225 114 ---------- 0 0 

Norg dinsdag       45 46 21 6 

Norg zaterdag       330 239 237 205 

Reduzum          198 184 167 

Peize   woensdag         135 165 113 

Peize  zondag         31 20 14 

Totaal:   563 1113 1025 1166 1205 1187 897 

 
 
TOCHTEN: 
 
Winterelfstedentocht 2020 
 
De 6e editie van de W11St is op zondag 2 februari 2020. Elk jaar rijdt er een aantal Rallyanen mee. 
Voor de volgende tocht zijn er wijzigingen: 

- Er kan niet meer worden gestart in Sneek. Er wordt gestart en gefinisht in Leeuwarden; 
- De afstanden zijn 90, 140 en 200 km. De kosten zijn respectievelijk 22, 22 en 24,50 euro; 
- Zie voor verdere informatie en routes de website www.frieslandbeweegt.frl kopje winterfiets 
- RTC Rally neemt actief deel aan de organisatie. Zij verzorgt de route vanaf Sneek naar 

Bolsward met pijlers en controleposten; 
- We roepen jullie op als je op controlepost wilt staan of pijlen wilt zetten.  

Voor meer info, vragen of opgave van deelnemers (met opgave van de afstand), pijlers en 
controleurs kun je je zich melden  bij Harrie Rigter, hjrigter@home.nl, 06-51913207.  

 
 
OVERIGE 

Zaterdagploeg op de wielerbaan 

Tijdens een prachtige zaterdagochtend werd gedurende de rit het plan geboren om als groep de 

uitdaging aan te gaan van een 50 km tijdrit. Geen idee wat dit precies zou moeten inhouden, maar 

besmet met het enthousiasme van de groep werden er direct plannen en data besproken. Tactiek, 

techniek, maar ook de logistiek werd niet vergeten.  

Op de zondagen werd er onder leiding van Hertzen aan onze tactiek gewerkt en ook werd er driftig in 

de App-groep de finesses van de World-tour ploegentijdrit besproken. Zelfs de logistiek werd met 

koffie, thee en appeltaart afgedekt. 

http://www.frieslandbeweegt.frl/
mailto:hjrigter@home.nl


 

          

Zondag 13 oktober verzamelt bijna de complete zaterdagploeg zich op de wielerbaan van het 

Schuttersveld. Aan alles is gedacht en iedereen is er gereed voor, zelfs de verzorgingstandem van 

Sjouke is volledig operationeel. De baan wordt geveegd, geen herfstblaadjes op ons wielerspoor. 

Maar het belangrijkste van alles is de mentale ondersteuning die de 9 tijdritspecialisten ontvangen 

van de toeschouwers, dit is hartverwarmend op deze frisse licht regende herfstdag. 

Het team dat deze uitdaging daadwerkelijk gaat rijden bestaat uit: Hertzen, Heero, Almara, Anouk, 

Bart, Erwin, Henk, Yke en Theo. 

Bij het inrijden zijn er al gelijk enkele lekke banden, is dit een voorbode? Bij de start nog de laatste 

tips en aanmoedigingen van de zijkant, we zijn weg!  

Onder in de beugels hangen, stil zitten op het carbonnen ros, in de bochten strak sturen en door 

blijven trappen. Elke ronde ontvangen we aanmoedigingen van “onze’ toeschouwers, maar ook 

onderling geven we elkaar tips en aanmoedigingen. De eerste 30 minuten vliegen voorbij, gemiddeld 

dik boven de 33 km/per uur. Maar het regent niet alleen water, het regent ook lekke banden. Geen 

tijd om te stoppen, we moeten door. Na 60 minuten hebben we dik 34 kilometer afgelegd. De regen 

wordt minder, maar de lekke banden helaas niet. Sommige pechvogels hebben zelfs 3 keer lek 

gereden. Maar we gaan door en de laatste 30 minuten maken we het karwei af door in totaal 50 km 

dik onder de 90 minuten te fietsen met een gemiddelde van ruim 34 km per uur. Anouk en ik hebben 

het geluk om als enige twee verschoond te blijven van lekke banden. Maar zonder de hulp van de 7 

andere tijdritspecialisten en zonder “onze” supporters hadden ook wij met lege banden 

gestaan. Heero heeft zelfs gedacht aan de gouden medailles voor het gehele team en ook nog een 

prachtige beker! 

Iedereen bedankt voor het laten slagen van deze super leuke uitdaging.  

Plannen voor een nieuwe uitdaging zijn alweer in de maak. Een individuele tijdritcompetitie, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een leeftijdscorrectie zodat iedereen zijn eigen doel kan stellen. Maar 

ook wordt er gesproken over een nieuwe 35 km ploegentijdrit, het is fantastisch om dit met elkaar te 

doen en alle suggesties zijn zeer welkom. Op naar het voorjaar want deze plannen willen we 

gezamenlijk ergens in juni gaan verwezenlijken.  

Ride-On!  

Theo Mestrini 

 


