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VAN HET BESTUUR 
 
 
Van de voorzitter a.i.: 

 
Voorwoord februari 

Beste leden van RTC Rally, afgelopen week las ik een gedicht dat is geschreven ver voor er uberhaupt 

iemand kon bevroeden dat we in 2020 en 2021 gevangenen zouden zijn van een virus dat een ieders 

leven beheerst. Onze samenleving sleept zich wel door deze periode heen de  vraag is zo langzamer-

hand eigenlijk toch wel: hoe lang gaat dit nu nog duren ? Daarom vind ik dit wel een aardig begin van 

het gedicht van Alfred C. Bronswijk 

Als ik vandaag zou bidden, dan bad ik 
om een flinke scheut humor, 

om een vrolijke blik, 
om een lach als een warme zomerzon, 
om een gezicht als een zonnebloem, 

om ogen vol tevredenheid, 
om oren die het goede willen verstaan 

 
Het is opvallend hoeveel mensen de buitensporten hebben ontdekt de afgelopen maanden. Ook in 

deze winterperiode zie ik veel meer wielrenners dan andere jaren. Dat biedt toch wel perspectief 

voor onze club lijkt mij. Laten we er voor zorgen dat we RTC Rally op alle mogelijke manieren bij de 

fietsers in Súdwest Fryslân onder de aandacht brengen. Dat is ook één van de speerpunten in onze 

beleidsplannen voor de komende jaren. Dat beleidsplan brengt mij op onze reguliere leden-

bijeenkomsten en ledenvergaderingen. Onze eindejaarsvergadering kon al niet doorgaan en nu kan 

ook de traditionele ledenvergadering op de laatste vrijdag van februari geen doorgang vinden. 

Althans we kunnen niet fysiek bij elkaar komen. Het bestuur vindt het belangrijk om toch contact 

met u als leden te houden. Daarom organiseren we op de laatste vrijdag van februari een “online 

bijeenkomst”. Eenieder die een mailaccount heeft dat bij ons bekend is zal in de loop van februari 

een uitnodiging krijgen. In dit bericht wordt dan wel uitgelegd hoe het allemaal gaat werken.  
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De reguliere Algemene Ledenvergadering zullen we later in het jaar plannen. Formeel moet die 

binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar worden gehouden. We hopen natuurlijk dat we 

voor 1 juli 2021 een ALV kunnen organiseren. Bij die ALV ontvangt u altijd een jaarverslag van de 

secretaris. Dit verslag is inmiddels binnen het bestuur besproken en daarom leggen we het reeds nu 

aan u voor.  

Tja en dan staan we volgende maand alweer aan het begin van het seizoen 2021. En niemand kan nu 

aangeven welke activiteiten er wel zullen doorgaan. We blijven wel de voorbereidingen treffen voor 

een 11 merentocht, de zaterdagritten en de sterritten.  

 

Van de penningmeester: 

 

Wegens wijziging van ons boekhoudpakket wordt de contributie eind februari geïnd. 

 
 
Van de secretaris: 

 

    Jaarverslag 2020 
 

In 2020 werd het bestuur gevormd door Harrie Rigter/Wim Jansen als voorzitter a.i., Geert Hoekstra als 

penningmeester, Sjouke Aukema als secretaris, Heero Zwart en Theo Mestrini als leden algemene zaken en 

Mark v.d. Ham als aspirant bestuurslid. 

 

2020 was in alle opzichten een bijzonder en moeilijk jaar voor onze vereniging.   

Op 18 april overleed een van de medeoprichters Jan Paul Andela en kort daarna op 5 mei nog een man van het 

eerste uur Wolter Stoelwinder.  

De grootste dreunen kwamen toen Harrie die op 28 februari gekozen was als voorzitter a.i. na en kort ziekbed 

op 9 juni overleed en kort daarna op 22 juni overleed Marcel Rooth.  

 

Vooral het overlijden van Harrie heeft ervoor gezorgd dat we als bestuur in die periode toch een beetje 

lamgeslagen waren en zo goed en zo kwaad als het ging de draad weer opgepakt hebben.  

Wim Jansen was gelukkig bereid om de taken van Harrie over te nemen en heeft dit met verve gedaan. De ad 

interim periode eindigt met de volgende A.L.V (Algemene Leden Vergadering) die in maart 2021 plaats moet 

vinden. Dan zal er ook een nieuwe voorzitter voorgesteld worden. 

 

Er zijn 7 bestuursvergaderingen geweest en een separate themabijeenkomst waarin het bestuur zich heeft 

gebogen over de vraag “wie zijn we als vereniging en wie willen we zijn” Doel is te komen tot een beleidsplan 

2021-2025.  Wie we willen zijn heeft het bestuur als volgt geformuleerd: 

 

Een bij de NTFU aangesloten eigentijdse sportieve en actieve toerfietsclub in Sudwest-Fryslan, met een stoer 

imago, welke bekend staat als de organisator van de 11-merentocht. Een club met een stabiel ledenbestand en 

een groeiend aantal actieve leden. We zijn onderling sociaal verbonden en streven naar binding met de regio en 

andere sportverenigingen. We leven de gedragsregels (normen waarden) van de NTFU na. 

 

Naast de formele vergaderingen heeft het bestuur in wisselende samenstelling overleg gevoerd over diverse 

onderwerpen aangaande de vereniging. Er is een kledingcommissie ingesteld met Anouk de Vries, Almara 

Hofstra, Tjerk Douma en Geert Hoekstra, zij hebben een voorstel gemaakt voor de nieuwe clubkleding. 

 



De technische commissie heeft een naamsverandering ondergaan die lading beter dekt en is omgedoopt tot 

tourcommissie. De commissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten dus ook voor de 11m en de SWF tocht, 

clubritten kortom alles waarvoor we de fiets nodig hebben.  

 

Activiteiten 

Het jaar 2020 werd vooral gekenmerkt door alles wat niet doorging. 

Als eerste “groot” evenement viel de ronde van Sudwest Fryslân ten slachtoffer. Na de toespraak van Rutte 

gingen alle seinen voor grote evenementen op rood. Een paar weken daarna hebben we besloten om de 

11Merentocht definitief van de kalender te schrappen. 

We hebben de deelnemers de keuze geven; of terugbetaling van het startgeld of de deelname doorschuiven 

naar de editie van 2021. Ruim 700 deelnemers hebben ervoor gekozen om de deelname door te schuiven naar 

2021. 

We kregen van veel mensen grote waardering voor de communicatie en de wijze waarop we het afgehandeld 

hebben. We konden toen nog niet overzien wat er op ons af zou komen en dat zelfs 2021 nog een vraagteken 

zou zijn. 

 

Nog wel doorgegaan zijn onder meer de Winter11stedentocht. RTC Rally speelde onder leiding van Harrie een 

grote rol in de organisatie (stempelposten in SWF, route uitzetten in SWF). Natuurlijk hebben een aantal Rally 

leden ook de rit gereden.  

 

De traditionele snerttocht is georganiseerd en vervolgens is er nog een reguliere zaterdagrit geweest op 7 

maart.  

 

Vanaf 1 juli kon er weer in groepsverband worden gefietst en zijn de zaterdagritten weer georganiseerd tot en 

met begin oktober. De animo was in deze periode zodanig groot dat er regelmatig met 2 groepen is gereden.  

 

De ritten op dinsdag en donderdag hebben zo vaak dat kon plaatsgevonden.  

 

Op 4 juli is de Harrie Rigter tocht georganiseerd naar de Dobben in Burgum. Waarom naar die plek? Dit is de 

laatste tocht die Harrie voor ons uitgezet heeft en op de wel bekende Harrie wijze ter plaatse college gegeven 

heeft over het ontstaan van deze meertjes. Het bestuur heeft in overleg met de familie besloten om op de 

eerste zaterdag van juli deze tocht ieder jaar te rijden en de naam van Harrie daaraan te verbinden.  

 

Vanaf medio augustus is onder leiding van Hertzen nog tot oktober wekelijks een training  georganiseerd op de 

wielerbaan.  

 

Hertzen heeft besloten om na ruim 10 jaar te stoppen met de organisatie van de zaterdagritten en zich te 

concentreren op de trainingen.  

 

Op 19 september hebben we nog een goedbezochte clubrit kunnen organiseren met koffie en appelgebak in 

Oudemirdum en een prima buffet bij de Stolp in Sneek. Het weer was ons zeer gunstig gezind en ondanks de 

beperkingen op de terrassen was Corona iets wat even ver weg was en hebben we met volle teugen genoten 

van deze clubdag. 

 

Begin september is er met de zaterdaggroep deelgenomen aan een toertocht georganiseerd door onze 

zustervereniging in Stiens.  

 

 

 



In november heeft een delegatie van het bestuur een informeel overleg gevoerd met het bestuur van WV Snits. 

Reden voor dit overleg is gelegen in het feit dat beide clubs als thuisbasis Sneek hebben, er een gezamenlijke 

historie hebben doch het bestuur elkaar niet kent en er op geen enkele wijze enig overleg en verbinding tussen 

beide clubs was.  

 

In de zoektocht naar toch zo veel mogelijk verbinding hebben we de voormalige kilometercompetitie nieuw 

leven ingeblazen door het comparatieve element eruit te halen en er een registratie van te maken om nog 

zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van elkaars doen en laten. Een succes, van een handje vol leden zijn we 

naar meer dan 50 gegaan en we hopen dat deze trend zich voortzet. Meedoen is makkelijk je geeft je 

kilometers op via de website en er wordt niets gevraagd. 

Vermeldenswaardig is dat afgelopen jaar Andries Sijszeling op 80-jarige leeftijd de magische grens van 20.000 

km gepasseerd heeft met 20.840 km. Net niet de meeste kilometers die waren zoals gewoonlijk voor Jan 

Kluitenberg, maar met leeftijd compensatie mee dik op 1. 

Een goede manier is ook om je op Strava te registreren en je ritten met anderen te delen en er zo nodig ook 

commentaar op te leveren (een aantal leden zijn daar zeer bedreven in.) 

 

Een andere manier is via de Trochtraper, die al jarenlang door Jan Plantinga wordt verzorgd. Heb je een 

bijdrage een leuk verhaal stuur het naar redactie@rtcrally.nl 

 

Daarnaast hebben we nog twee app groepen eentje voor de serieuze fiets gerateerde zaken en de ander voor 

de lol (fytse is sȗn) ook daar gelden natuurlijk de normale fatsoen en normen en waarden regels voor maar 

daar is plaats voor gekkigheid, foto’s van ritten etc. 

 

Natuurlijk is een live ontmoeting het mooiste wat er is maar voorlopig moeten we roeien met de riemen die we 

hebben. 

 

Reguliere clubactiviteiten 

 

Statistieken over deelname aan de reguliere clubactiviteiten kunnen de prullenmand in. 

Uiteraard waren er door de sluiting van de Horeca minder sterritten en door de andere maatregelen minder 

deelnemers op dinsdag, donderdag en zaterdag. 2020 schrappen we maar. 

 

Voor de sterritten is er onder de bezielende leiding van Jan Kluitenberg nog een groep leden die enthousiast is, 

dus zolang die er zijn gaan we daar mee door.  

Er wijzigt wel iets aan de registratie in de boekjes. Voor alles zowel vakantie-toer-sterritten komt één boekje. 

Alle andere boekjes behalve het letterboekje vervalt  

 

Ledenaantal 

December 2020 123 NTFU leden 29 niet NTFU leden 152 

 

13 januari 2021 

Sjouke Aukema 
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KILOMETERREGISTRATIE 

We beginnen weer met een schone lei aan 2021 en we hopen natuurlijk op minimaal zo veel 

deelnemers als in 2020. 

Voor de zekerheid: we tellen vanaf nu de kilometers per kalenderjaar, dus van januari t/m december. 

Graag voor de 5e van de maand de kilometers doorgeven via de gebruikelijke kanalen: 

➢  https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie   of  

➢ mail naar Jan Kluitenberg    jankluitenberg52@hotmail.com 

 
 
 

RTC Rally km stand  november december totaal     

1 Henk Olthuis 1.415 1.123 2.538   km 

2 Heero Zwart 1.039 1.290 2.329   km 

3 Gatze Houben 1.039 1.192 2.231   km 

4 Sjouke Aukema 1.203 863 2.066   km 

5 Hylke van der Meulen 926 886 1.812   km 

6 Andries Sijszeling     1.755   km 

7 Henk Feenstra 885 835 1.720   km 

8 Jan Plantinga 975 720 1.695   km 

9 Folkert Hobma 740 814 1.554   km 

10 Hertzen van der Schuit 731 737 1.468   km 

11 Anne Beukers 710 740 1.450   km 

12 Catrinus Zijlstra 655 585 1.240   km 

13 Foekje Ankersmit 554 619 1.173   km 

14 Julius Bosma 690 460 1.150   km 

15 Theo Mestrini 494 533 1.027   km 

16 Okke Adema 535 415 950   km 

17 Almara Hofstra 515 376 891   km 

18 Geert de Jong 469 378 847   km 

19 Wim Jansen 448 377 825   km 

20 Bauke Teernstra 560 158 718   km 

21 Nanne Douwes 335 345 680   km 

22 Anouk de Vries 355 243 598   km 

23 Rene Veenman 227 316 543   km 

24 Rink Kuipers 244 284 528   km 

25 Yme Lautenbach 314 143 457   km 

26 Bareld Kuilman 250 185 435   km 

27 Wessel Faber 175 255 430   km 

28 Ger Terhell 132 133 265   km 

  Totaal 16.615 15.005 33.375   km 

 
 
 
 

https://www.rtcrally.nl/kilometerregistratie
mailto:jankluitenberg52@hotmail.com


 

 



 
LEDENADMINISTRATIE 
 
Nieuwe leden: 
 

Sjoerd-Wietse Leijenaar Beetsterzwaag 
Yvonne Hiemstra  Sneek 

 
We wensen jullie een hele mooie tijd bij RTC Rally en hopen dat jullie veel mooie, veilige en gezellige 
kilometers met ons mogen rijden. 
 

Er zijn ook twee opzeggingen: 

Ton Breuker en Klazina Bangma hebben het lidmaatschap van RTC Rally beëindigd. 

We danken jullie voor je betrokkenheid bij de club. 

 


