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VAN HET BESTUUR 
 
Je ontvangt een bijzondere editie van de Trochtraper met daarin een uitleg en een mogelijkheid om 

je op te geven voor de zeer uitgebreide viering van het 55-jarig jubileum van onze vereniging.  

Daarnaast word je uitgenodigd voor de tweede ronde kleding bestellen. Heb je dat in de eerste 

ronde nog niet gedaan of ben je nieuw lid? Dan helpen we je graag een financieel handje om net zo 

mooi, strak, stoer en sportief rond te rijden als vele leden. Het is echt een feest om de hele groep, 

net als bij het rondje Lauwersmeer, in deze bijzonder mooie outfit rond te zien rijden. 

Het is een uiterlijk teken dat het goed gaat met RTC Rally, ondanks de corona ellende van de 

afgelopen tijd. We schrijven weer met enige regelmaat nieuwe leden in komen regelmatig in het 

nieuws. Vandaag stond in Groot Sneek nog een mooi artikel van ons lid Riekus van Veen en rond  

ons 55-jarig bestaan zal er nog genoeg te beleven zijn. 

 

Ook de deelname aan de clubactiviteiten neemt toe, zelfs de Di-Do groep moet overwegen om te 

groep te splitsen. Daarover gesproken zijn er weer veel geluiden over snel en nog sneller rijden. Waar 

mogelijk wordt op de zaterdag in twee groepen gereden en we zijn zelfs bezig om een derde groep te 

formeren. Er zijn tochten die als één groep worden gereden zoals de clubrit, het rondje IJsselmeer 

(tegenwoordig Lauwersmeer) etc., daar geldt samen uit samen thuis en passen we ons aan. We 

zullen dat beter aangeven bij de tochten. 

Uitgangspunt blijft dat iedereen het naar zijn zin moet hebben en zo veel mogelijk naar zijn/haar 

vermogen moet kunnen fietsen. 

Zo langzamerhand is iedereen weer terug van vakantie (de voorzitter nog niet vandaar deze bijdrage 

van de secretaris). Op 16 september komt het bestuur weer bij elkaar. Mochten er nog onderwerpen 

zijn waarvan je vindt dat die nodig op de agenda moeten, laat het even weten. 

Wij hebben er in ieder geval weer zin in. Op de agenda staan natuurlijk de voorbereiding op de 11 M 

tocht waarvan we hopen dat die volgend jaar weer als vanouds door zal gaan. 

Als het doorgaat, dan proberen we er iets bijzonders van te maken. Heb je ideeën geef het door aan 

Wim Jansen van de toercommissie. 
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Er staan ons nog een paar mooie maanden te wachten, dus heel veel fijne en vooral veilige 

fietskilometers gewenst en tot ziens op 25 september, op ons grootse jubileumfeest. 

 

Sjouke Aukema 

 
 
 
TOCHTEN 
 
Van de toercommissie 

AGENDA RTC Rally 

Augustus 

04 sept 11-Stedentocht  

04 sept  Reguliere zaterdagtocht 90 à 100 km 

05 sept Cycling Espresso 

11 sept  Reguliere Zaterdagtocht 90 à 100 km 

18 sept   Reguliere Zaterdagtocht 90 à 100 km 

19 sept Cycling Espresso  

25 sept Clubdag in het kader van 55 jaar RTC Rally 

 

IEDERE MAANDAGAVOND IS ER EEN DUURRIT, START 18.30 UUR VANAF SCHUTTERSVELD 

Zaterdagtochten 

De reguliere zaterdagtochten gaan we in 2 groepen rijden. Elke groep heeft een wegkapitein. 

Het is uiteraard de bedoeling om één gezamenlijk “koffie-punt” te hebben en dus ongeveer 

gelijktijdig op dit punt te zijn. Er zijn voor de komende maand voldoende routes beschikbaar. 

Doch wanneer je routes hebt die je de moeite waard vindt om te delen stuur die dan naar 

wi-m.jansen@kpnmail.nl. 

 

Suggesties NTFU tochten 

11 sept De Juweel Stiens   

12 sept Airborne klimtoertocht Arnhem 

18 sept  Benefytstocht ten bate van De Skulp  (zie:  www.benefyts.frl  ) 

26 sept. Herfsttocht DTC Driebergen 

 

 

 

 

http://www.benefyts.frl/


KLEDINGCOMMISSIE 
 

Wat staan we er mooi gekleed op! 

De clubkleding is binnen! We zien al leuke foto’s op Strava en 

in de app voorbij komen van leden op de fiets in het nieuwe 

tenue. Het staat jullie goed en we hopen dat de kleding 

voldoet aan jullie verwachtingen. Wij zijn in ieder geval blij 

met en trots op het mooie eindresultaat!  

Helaas staan, wanneer wij dit schrijven, de handschoentjes en 

andere accessoires op nalevering. Het is nog even wachten 

dus voordat je tenue helemaal compleet is!  

Webshop open                                                                                                                                 

Mocht je meer kleding willen bestellen of ben je onlangs lid geworden en wil je ook in ons 

nieuwe tenue fietsen? Dat kan! De Bioracer webshop is open voor bestellingen van  

maandag 30 augustus tot en met maandag 13 september. Ga naar: www.rtcrally.nl/kleding  

De levertijd is ongeveer 8 weken en je krijgt je bestelling thuis gestuurd.                                 

Als je kleding wilt passen regel je dit zelf door een afspraak te maken met Bioracer in 

Heerenveen. Voor contactgegevens kijk in de webshop. 

 

 

Korting voor (nieuwe) leden die voor de eerste keer bestellen                                                                                                                

Leden en nieuwe leden die tijdens deze ronde een eerste bestelling doen ontvangen van de 

club 100 euro korting, dit wordt meteen verrekend in de shop. Belangrijk hierbij is dat je 

inlogt met het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij de club. 

Missie geslaagd                                                                                                  

Onze missie om een stoer en eigentijds clubtenue te ontwerpen is 

geslaagd en daarmee luiden wij het einde in van de kledingcommissie.                                                                      

Wij wensen je de komende jaren veel fietsplezier in je nieuwe tenue, en 

verwijzend naar de twee verschillende kledinglijnen:  

Wees Episch, ben een Pro maar vooral een trotse Rallyaan! 

Met sportieve groet,  

De Kledingcommissie Almara, Anouk, Geert en Tjerk 

 

 
 

 
 
 

http://www.rtcrally.nl/kleding


LEDENADMINISTRATIE 
 
We hebben er weer twee nieuwe leden bij. Hans Wouters uit Sneek en Ysbrandus van Popta uit 

Nyland komen onze gelederen versterken. We wensen Hans en Ysbrandus veel veilige en gezellige 

kilometers bij RTC Rally. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
JUBILEUMCOMMISSIE 
 
Het is feest! RTC Rally is jarig en dat gaan we vieren! 

 

Op zaterdag 25 september 2021 vieren we ons 55-jarig jubileum! Als verjaardagslocatie hebben wij 
Lokaal 55 aan Oude Oppenhuizerweg 55 in Sneek gekozen. Om deze dag voor iedereen toegankelijk 
te maken is de dag opgedeeld in drie etappes. Dit betekent dat leden mee kunnen doen aan een deel 
van de dag of de gehele dag. Om het jubileumfeest wat betreft het aantal deelnemers goed voor te 
bereiden is het belangrijk dat je opgeeft aan welke etappe(s) je deelneemt en of je komt 
lunchen. Zonder opgave, geen deelname!  
 
Opgeven doe je via de volgende link www.rtcrally.nl/evenement  
Je kunt je tot uiterlijk 10 september aanmelden voor deze dag.  
 

 
Dagprogramma in het kort  
De start van de dag is onze traditionele fietsrit van 55 km, waarna we bij terugkomst samen lunchen. 
In de middag start de workshop bouw een fiets voor Afrika. Na de workshop toosten we met elkaar 
op onze verjaardag. Tot slot eindigen we deze dag met een gezellige BBQ waarvoor ook je partner is 
uitgenodigd.  
 

Voor alle activiteiten is de locatie Lokaal 55 in Sneek. Hier is ruimte om een tasje met schone kleding 
neer te leggen, je fiets na de rit veilig weg te zetten en je om te kleden voor het vervolg van de dag.  
 
 
 

http://www.rtcrally.nl/evenement


  
 

  
Etappe 1  
  

  

  
9:00 uur       Verzamelen bij Lokaal 55   
  
9:30 uur       Vertrek fietsrit van 55 km   
  
11:30 uur     Aankomst bij Lokaal 55   
  
12:00 uur     Lunch  Lokaal 55 (hiervoor moet je je opgeven)  

  
Etappe 2  
  

  

  

  
12: 00 uur    Lunch Lokaal 55  (hiervoor moet je je opgeven) 
  
13:30 uur     Start workshop Bouw een fiets voor Afrika   
  
Tussendoor thee/koffie met een taartje  
  
16:30 uur     Einde workshop   
  
16:30 uur     Toosten op de verjaardag     

  
Etappe 3  
  

  

  
17:30 uur    Ontvangst leden (en partners) door bestuur RTC Rally  

  
18:00 uur    Welkomstwoord voorzitter RTC Rally en start BBQ  
  
21:00 uur    Einde feestje   

 
 
Voorbeelden voor het opgeven  
Voorbeeld 1: Je wilt in de ochtend niet fietsen, maar deelnemen aan de lunch en de workshop wil je 
wel, geef je dan op voor etappe 2 en geef aan dat je mee luncht.   
   
Voorbeeld 2: Je wilt in de ochtend fietsen en in de avond gezellig BBQ'en, geef je dan op voor etappe 
1 en 3 en geef aan dat je niet mee luncht.  
   
Voorbeeld 3: Wil je de hele dag mee beleven geef je dan op voor etappe 1, 2, 3 en geef aan dat je 
mee luncht.  
  
Wij hebben er zin in en we zien je graag op 25 september! 
 
Team Feest 1966  
Voor vragen mail: teamfeest1966@rtcrally.nl  
 
 
 
 
 
 

mailto:teamfeest1966@rtcrally.nl


KILOMETERREGISTRATIE 
 

RTC Rally km stand 2021 t/m  juni juli totaal     

1 Andries Sijszelijng 9.575 2.840 12.415   km 

2 Gatze Houben 8.875 2.150 11.025   km 

3 Folkert Hobma 7.718 1.851 9.569   km 

4 Henk Olthuis 7.938 1.411 9.349   km 

5 Heero Zwart 7.418 1.815 9.233   km 

6 Theo Mestrini 7.534 1.087 8.621   km 

7 Sjouke Aukema 7.011 1.190 8.201   km 

8 Hylke van der Meulen 6.231 1.720 7.951   km 

9 Jan Plantinga 6.260 1.295 7.555   km 

10 Harry Bron 6.115 1.109 7.224   km 

11 Hertzen van der Schuit 5.558 1.448 7.006   km 

12 Foekje Ankersmit 5.570 1.233 6.803   km 

13 Henk Feenstra 5.194 1.390 6.584   km 

14 Piet Gemser 5.723 683 6.406   km 

15 Catrinus Zijlstra 5.120 1.165 6.285   km 

16 Anne Beukens 4.227 1.950 6.177   km 

17 Mark van der Ham 5.079 1.071 6.150   km 

18 Yde Flapper 4.900 991 5.891   km 

19 Bauke van der Wijk 4.694 1.066 5.760   km 

20 Tjerk Douma 4.342 1.217 5.559   km 

21 Bauke Teernstra 4.384 1.136 5.520   km 

22 Okke Adema 3.875 1.160 5.035   km 

23 Geert de Jong 4.029 626 4.655   km 

24 Almara Hofstra 3.640 786 4.426   km 

25 Ed Laagland 3.850 503 4.353   km 

26 Wim Jansen 3.229 973 4.202   km 

27 Piebe Wester 3.325 825 4.150   km 

28 Yme Lautenbach 3.050 1.098 4.148   km 

29 Jaap van der Veen 3.605 325 3.930   km 

30 Julius Bosma 3.106 800 3.906   km 

31 Johan Jilderts 2.565 1.213 3.778   km 

32 Anouk de Vries 2.769 912 3.681   km 

33 Marcel van der Molen 3.155 425 3.580   km 

34 Henk de Vries 2.400 849 3.249   km 

35 Geeske Hospes 3.035 141 3.176   km 

36 Rink Kuipers 2.437 658 3.095   km 

37 Paul Eimers 1.986 1.035 3.021   km 

38 John Harteveld 2.101 838 2.939   km 

39 Rene Veenman 2.274 630 2.904   km 

40 Rikus van Veen  1.630 1.230 2.860   km 

41 Nanne Douwes 1.949 703 2.652   km 

42 Wessel Faber 1.989 587 2.576   km 

43 Marcel Bangma 1.868 657 2.525   km 

44 Gerrit Meijer 1.694 756 2.450   km 

45 Ubbo Dotinga 2.021 409 2.430   km 

46 Rein Mous 1.757 419 2.176   km 

47 Ger Terhell 1.389 455 1.844   km 

48 Jelle Brandsma 737 942 1.679   km 

49 Paul Inder Rieden 1.036 371 1.407   km 

50 Bareld Kuilman 1.090 165 1.255   km 

51 Bram van Dijk 820   820   km 

52 Klaas Duits 465   465   km 

53 Siep Hofstede 135 270 405   km 

  Totaal 202.477 50.579 253.056   km 



 
Het gaat prima met het aantal deelnemers. Geef a.u.b. voor 5 september je kilometers op van de 

maand augustus via: https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie of mail naar: Jan Kluitenberg: 

jankluitenberg52@hotmail.com  

Kijk na 8 september op de website en controleer je kilometers. Klopt er iets niet?  

Je kan het zelf corrigeren via de website of doorgeven aan Jan. 

 
 

https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie

