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VAN HET BESTUUR 
 
 

Beste Medefietsliefhebbers en Rallyanen, 

Rondje Limburg op/met badslippers….. 

De herfst is alweer een tijdje daar en dat merken we zeker ook met het fietsweer. Alhoewel moet ik 

zeggen dat het weer in de weekeinden nog best prima is maar door de week lijkt het, tot nu toe, wat 

slechter uit te pakken.  

Dan even over de titel boven dit stukje. Afgelopen weekend heb ik 2 dagen door Limburg mogen 

“Bikepacken” samen met mede-Rallyaan Erwin Sint. We hadden 1 overnachting halverwege gepland 

en dat betekende dus dat er wat bagage mee moest. Het ziet er anders zo gek uit; in bezwete en 

vieze fietskleding en fietsschoenen een restaurant naar binnen. Wij hadden op zeer minimalistische 

wijze onze grote zadeltassen gevuld met de benodigde kleding en reserve materiaal. Maar toen had 

ik een probleem met mijn schoeisel.  Wat het minste plek zou innemen zijn mijn badslippers maar 

deze pasten echt niet meer in mijn fietstas. De enige manier om ze wel mee te nemen was onder de 

elastieken band boven op deze zadeltas. En zo kwam het dus dat ik dit weekend met mijn badslippers 

als een soort van spoiler achter mijn zadel door Limburg reed. Het leverde rare blikken en leuke 

reacties op social media op en mij droge en warme voeten tijdens het eten op zaterdagavond. Om 

even door te gaan op Bikepacking als fenomeen. Ik zie de laatste jaren, wellicht ook wat gestimuleerd 

door Corona, erg veel mensen fietsen met bagage. Soms zeer minimaal en soms met grote tassen en 

volle fiets-aanhangwagentjes. Ik heb het idee dat de lange of korte fietsvakantie (jaren 60/70/80/90- 

jargon voor Bikepacken      ..) op dit moment erg in trek is. Wij kennen bij Rally natuurlijk ook diverse 

clubgenoten die deze manier van vakantie vieren 30, 40 of zelfs al 50 jaar geleden kenden niets 

nieuws onder de zon dus. Maar nog steeds, wat mij betreft, de perfecte manier om een bekende en 

minder bekende omgeving te verkennen en leren kennen. En het mooie is je ontmoet altijd leuke 

mensen en het levert ook altijd een interessant verhaal op. 

Zoals ik op onze feestavond al aangaf; fietsen bindt ons maar het sociale aspect is minstens even 

belangrijk. En dat is de afgelopen periode op een erg verdrietige manier weer heel duidelijk 

geworden. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal hebben meegekregen is Lizzy Mestrini, lid van RTC Rally 

en de vrouw van ons medebestuurslid Theo Mestrini, op 4 oktober zeer onverwacht overleden.  
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Dat is een onvoorstelbaar groot verlies voor Theo en de dochters en ik wil hen vanaf deze plek dan 

ook nogmaals alle sterkte wensen de komende tijd. Wat ik tijdens deze trieste gebeurtenis wel 

duidelijk heb gevoeld is dat we, ook in een verdrietige tijd als deze, als RTC Rally nog meer naar 

elkaar toetrekken en ook samen dit verdriet proberen te dragen.  

Dan sluit ik hierbij af met deze inleiding van de Trochtraper van november en wens ik jullie allemaal, 

ondanks het kouder worden en de kortere dagen, veel veilige fietskilometers toe. Als je buiten blijft 

rijden wees ajb voorzichtig; de wegen zijn nat en glad en een ongelukje is zo gebeurd. En voor de 

binnentrainers; goed drinken ook tijdens het Zwiften. 

 
Sportieve & stoere fietsgroet ,  Heero Zwart, voorzitter RTC Rally. 

 

 

 

Niet meer in ons midden 

Maar voor altijd in ons hart 

Beste fietsvrienden, graag willen wij jullie hartelijk bedanken voor jullie 
medeleven, aanwezigheid, bloemen, lieve woorden en kaarten die wij 

hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze dierbare 
Lizzy Mestrini 

Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund. 
Anne 
Maartje 
Theo 

 

 

 

Decembervergadering. 

 

Normaal gesproken hebben we in december altijd een ledenbijeenkomst en in het voorjaar een ALV 

(Algemene Leden vergadering). Zo langzamerhand heeft de decembervergadering zijn functie 

verloren en is een ALV in het voorjaar meer dan voldoende. We gaan dan ook tijdens de ALV van 

2022 voorstellen de tweede vergadering te laten vervallen. Hiervoor moet het huishoudelijk 

reglement aangepast worden. 

 

 

 

Leden enquête. 

 
Binnenkort word je via de mail uitgenodigd om deel te nemen aan de grote ledenenquête. 
Hier kan je alles kwijt wat je van RTC Rally vindt en natuurlijk wat je graag verbeterd zou zien.  
We roepen iedereen op deel te nemen aan deze enquête en wellicht kunnen we de komende ALV  
al gevolg aan de uitkomsten geven. 
Vanzelfsprekend krijgen leden die niet over een mailadres beschikken de enquête thuisgestuurd. 



Bkool. 

Zoals hier al een aantal malen gesignaleerd is dat RTC Rally heel veel mooie tochten op Bkool heeft 

gezet met als laatste aanwinst een clubrit van Sneek naar Beetsterzwaag.  

Hier is door de vereniging best wel wat geld in gestoken en vooral ook veel tijd. 

Toch zien we weinig leden op Bkool terwijl het ook nog voor drie maanden gratis is (via de NTFU). 

Een oproep aan alle Zwift RTC Rally rijders die we regelmatig op Strava voorbij zien komen. Rij eens 

wat rond op Bkool! Je hoeft er Zwift niet voor opzeggen. 

 

 

TOERCOMMISSIE 
 

AGENDA RTC Rally 

 

November 

06 november Reguliere zaterdagtocht 85 en 95/100 km 

13 november Reguliere zaterdagtocht 85 en 95/100 km 

20 november Reguliere Zaterdagtocht 85 en 95/100 km 

27 november  Reguliere Zaterdagtocht 85 en 95/100 km 

Start 9.00 uur vanaf Schuttersveld 

 

 

Suggestie NTFU tocht 

06 november Wieden, Friesland en NOP  

zie Fietssport kalender of Randonneurs Nederland 

 

 

Winterfiets Elfstedentocht 

Dinsdag 4 januari 2022 

Velen zullen inmiddels al mailberichten hebben ontvangen van de organisatie van deze bijzondere 
editie van de Winter Fiets Elfsteden. 
 
Op 4 januari a.s. is het 25 jaar geleden dat de laatste 11 stedentocht is geschaatst. Voor de Stichting 
Cycling for Climate aanleiding om in samenwerking met Friesland Beweegt een bijzondere editie van 
de Winter Fiets Elfsteden te organiseren. 
 
 https://www.frieslandbeweegt.frl/winterfiets-elfstedentocht 
 
 
RTC Rally team 
We kunnen nu als één of twee teams inschrijven. Dit jaar kunnen we als RTC Rally weer samen 
deelnemen.  
Geef voor 7 november per mail (info@jansenfp.nl) bij Wim Jansen aan of je wilt deelnemen en welke 
afstand je wil deelnemen. RTC Rally gaat dan één of meer teams inschrijven. 
 
 

https://www.frieslandbeweegt.frl/winterfiets-elfstedentocht
mailto:info@jansenfp.nl


Let op: 
We hebben ons als RTC Rally gecommitteerd om vrijwilligers te leveren voor deze dag. Waarom?  

- Het is een organisatie zonder winstoogmerk 
- De doelstellingen: 
- aandacht voor noodzaak om actie te ondernemen de klimaatverandering (opwarming aarde) 

in te perken, 
- iedereen op welke manier dan ook in beweging te krijgen om daarmee algehele gezondheid 

te versterken 
 
We hebben mensen nodig op 7 stempelplaatsen. Totaal zijn we ruim 20 mensen nodig. Je mag 
uiteraard ook met je buurman, broer, kinderen, partner, etc., etc. ons helpen. 
 
Voor de vrijwilligers die op 4 januari gaan helpen regelen wij in de week tussen Kerst en Oud en 
Nieuw deze tocht. Je krijgt dan dus ook de medaille etc. en je kan deelnemen aan de festiviteiten die 
op 4 januari in en om de 11-stedenhal plaatsvinden. 
 
De lijnen om je als vrijwilliger op te geven zijn vanaf 1 november 8.00 uur geopend: 0515-227026 of 
06-1584 3507 of mail naar info@jansenfp.nl 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 
➢ We verwelkomen Martin de Haan uit Sneek. 

Natuurlijk wensen we hem mooie, gezellige en vooral veilige kilometers toe bij RTC Rally. 

 

➢ Rink Groenveld uit Jutrijp heeft helaas wegens persoonlijke omstandigheden zijn lidmaatschap 

opgezegd. We wensen hem het allerbeste toe. 

 

➢ Helaas ontvingen we het bericht dat 18-10-2021 oud lid Willem de Goede is overleden. 

Vele oudere leden zullen hem nog wel kennen uit de tijd dat die samen met Stoffel verschillende 

ritten voor Rally organiseerde. 

We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies. 

 
KILOMETERREGISTRATIE 
 

We zijn goed bezig inmiddels hebben we eind september al bijna het totaal van vorig jaar bereikt. De 

kilometers worden wel wat minder nu het weer dat ook wordt, maar het moet mogelijk zijn om vorig 

jaar te overtreffen. 

Nog een bericht van Jan Kluitenberg; boekjes hoeven niet meer ingeleverd te worden. Geef het 

aantal kilometers door aan Jan, meer is niet nodig. 

En natuurlijk het vriendelijke verzoek om voor 6 november je kilometers voor oktober door te geven. 
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RTC Rally km stand 2021 t/m aug. sept. totaal   
1 Andries Sijszelijng 15.040 2.795 17.835 km 

2 Gatze Houben 12.702 1.914 14.616 km 

3 Folkert Hobma 11.293 2.162 13.455 km 

4 Henk Olthuis 11.576 1.589 13.165 km 

5 Heero Zwart 10.583 1.240 11.823 km 

6 Theo Mestrini 10.288 1.230 11.518 km 

7 Hylke van der Meulen 9.547 1.454 11.001 km 

8 Sjouke Aukema 9.589 1.236 10.825 km 

9 Jan Plantinga 8.770 1.385 10.155 km 

10 Harry Bron 8.569 1.494 10.063 km 

11 Hertzen van der Schuit 8.107 1.362 9.469 km 

12 Foekje Ankersmit 7.771 997 8.768 km 

13 Catrinus Zijlstra 7.465 1.295 8.760 km 

14 Henk Feenstra 7.274 1.225 8.499 km 

15 Piet Gemser 6.868 1.570 8.438 km 

16 Anne Beukens 7.067 1.280 8.347 km 

17 Yde Flapper 6.745 1.404 8.149 km 

18 Okke Adema 6.360 1.595 7.955 km 

19 Bauke van der Wijk 6.679 1.216 7.895 km 

20 Mark van der Ham 7.430 459 7.889 km 

21 Bauke Teernstra 6.523 1.198 7.721 km 

22 Tjerk Douma 6.585 973 7.558 km 

23 Geert de Jong 5.600 766 6.366 km 

24 Wim Jansen 5.383 945 6.328 km 

25 Yme Lautenbach 5.162 814 5.976 km 

26 Piebe Wester 4.150 1.800 5.950 km 

27 Ed Laagland 4.953 508 5.461 km 

28 Almara Hofstra 4.855 570 5.425 km 

29 Julius Bosma 4.616 769 5.385 km 

30 Johan Jilderts 4.546 706 5.252 km 

31 Rikus van Veen  3.990 1.065 5.055 km 

32 Frits Harman 4.259 731 4.990 km 

33 Geeske Hospes 3.775 1.022 4.797 km 

34 Jaap v.d. Veen 4.335 385 4.720 km 

35 Marcel van der Molen 4.350 336 4.686 km 

36 Anouk de Vries 3.982 429 4.411 km 

37 Rink Kuipers 3.545 632 4.177 km 

38 Rene Veenman 3.509 639 4.148 km 

39 Wessel Faber 3.511 469 3.980 km 

40 John Harteveld 3.649 280 3.929 km 

41 Henk de Vries 3.602 196 3.798 km 

42 Nanne Douwes 3.476 187 3.663 km 

43 Paul Eimers 3.357 218 3.575 km 

44 Ubbo Dotinga 3.290 175 3.465 km 

45 Gerrit Meijer 2.864 464 3.328 km 

46 Marcel Bangma 2.880 197 3.077 km 

47 Rein Mous 2.654 416 3.070 km 

48 Ger Terhell 2.244 515 2.759 km 

49 Paul Inder Rieden 1.674 319 1.993 km 

50 Jelle Brandsma 1.866   1.866 km 

51 Bram van Dijk 1.206 447 1.653 km 

52 Bareld Kuilman 1.255 100 1.355 km 

53 Siep Hofstede 590 375 965 km 

54 Klaas Duits 662 105 767 km 

  Totaal 302.621 47.653 350.274 km 

 


