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MEDEDELINGEN 
 

De belangrijkste maand van ons lustrum breekt aan.  
24 september is onze jubileumdag.  

Iedereen heeft zich natuurlijk al gemeld bij de leden van de ontspanningscommissie. De 
telefoonnummers vind je op de uitnodiging. Die willen de aantallen weten voor een goede 
organisatie. OPGAVE VERPLICHT VOOR 10 SEPTEMBER. 
 
 
Enkele praktische zaken: 

- Het (sport)ontbijt is ook voor de Rallyanen, die niet (willen/kunnen) fietsen, maar wel 
anderen willen treffen. Wel even aangeven i.v.m. het aantal ontbijtdeelnemers; 

- Als je niet mee ontbijt, maar wel wilt meefietsen, kan dat. Geef je dat dan even 
door!; 

- Iedereen is (uiteraard) in RTC Rally tenue; 
- De snelheid is rustig (22 – 24 km), omdat we willen, dat zoveel mogelijk fietsers 

meedoen; 
- De afstand is tussen de 60 en 70 km; 
- We rijden een route o.a. langs de oude startplaatsen, langs de bibliotheek 

(tentoonstelling) en eindigen weer bij Amicitia. Daar is dan ook koffie; 
- Uiteraard rijdt iedereen in zijn RTC Rallytenue; 
- Als RTC Rally vinden we het belangrijk om mee te werken aan goede doelen. Dat 

doen we op allerlei manieren. Het jubileumboek is verkrijgbaar voor 5 euro.  
Daarvan gaat de helft naar “Trap ALS de wereld uit” van de Stichting ALS 
(http://www.rondevandekroon.com) en de helft naar de Samenloop voor Hoop in 
samenwerking met de KWF.  
Deze dag is gelijktijdig met ons feest (zie verder www.samenloopsneek-swf.nl);  

- Boeken zijn na 24 september verkrijgbaar bij Henk Feenstra en Harrie Rigter en 
tijdens de ledenvergadering in december; 
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- Vanaf 5 september is er een tentoonstelling over RTC Rally in de bibliotheek. Naast 
de tentoongestelde materialen kun je ook oude Trochtrapers en fotoboeken inzien. 
Dat kan, als je dat vraagt aan de mensen van de bibliotheek. Je moet de boeken daar 
bekijken.  
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Wim Jansen; 

- De tentoonstelling duurt tot eind september. Voor openingstijden zie 
http://www.bibliothekenmarenfean.nl.; 

- Ook op zaterdag 24 september is de bibliotheek open (tot 17.00 uur). 
- De hele dag zullen er foto’s worden gemaakt. Deze zijn na die dag te vinden op 

www.molenwiek.net. Je kunt dan nagenieten en bestellen; 
We gaan uit van een fijn en gezellig feest. 
 
Bijgevoegd vind je een puzzel. Onder de goede inzenders wordt een prijsje verloot. 

 
 

Programma jubileumdag  24 september: 

 

08.00-09.30 uur Ontbijt in Hotel Amicitia – Graaf Adolfstraat 37   Sneek 

09.30 uur  Vertrek  jubileumtocht,  ca. 12.30 uur terug in Sneek 

16.00-22.00 uur Ontvangst in De Walrus –  Leeuwenburg 11   Sneek 

   16.00-17.00 uur koffie + gebak 

   Daarna:  koud + warm buffet en een hapje/drankje 

   Tevens presentatie boek 50 jaar Rally 

 

Opgeven voor 10 september bij: 

Johannes Visser:  Johannes_visser@planet.nl  tel: 0515-521706 

Hans Homminga:  hanshomminga@ziggo.nl  tel: 0513-419298 

Henk Feenstra:  henktfeenstra@hotmail.com  tel: 0515-425757 
 
 

 Tentoonstelling 50 jaar Rally 

Vanaf maandag 5 september tot en met vrijdag 30 september hebben we in het 

kader van ons jubileum een kleine tentoonstelling ingericht in de bibliotheek aan de 

Wijde Noorderhorne te Sneek. Tijdens de tentoonstelling zijn alle clubbladen die in 

de afgelopen 50 jaar zijn verschenen aanwezig en in te zien en zijn er diverse 

fotoboeken te in te kijken.  

De bibliotheek is alle dagen geopend vanaf 10.00 uur.   

 
 Wie heeft er  belangstelling voor een zogenaamde ’’windblocker’’ in de nieuwe Rally 

kleuren? Dit is jack zonder mouwen ideaal voor de herfst- en winterperiode. Maat is 

hetzelfde als het jack met lange mouwen. Kost slechts 50 euro.  

Graag maat en aantal opgeven bij: h.schuit@ziggo.nl 
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PRIJSLEGPUZZEL (in het kader van ons 50 jarig bestaan) 
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op lol gas ooit oneer rijwiel alfabet jubileum commissie 

ei sol sul eens hallo oordop behaard 
 

stuurlint 

de ere mes meet cross eerste 
  

diagonaal 

au sap fit bril bidon 
    

en zet vel hand 
     

 
ons pal over 

     

   
haan 

     

          
De oplossing kun je doorgeven aan Henk Feenstra (0515 – 42 57 57). Onder de goede 
inzenders wordt een prijsje verloot. 
 
 
 
 



 

LEDENMUTATIES 
 

Nieuwe leden: 
 

Marijke Span   Sneek 

Paul Eimers Midstrjitte 83 8551 PK  Woudsend 

 
We wensen jullie een mooie tijd bij RTC Rally. 

 
 
 
 

COMPETITIESTAND  JULI  2016 

  

              Groep 12.000  km en meer 
 

  Groep   3.000  km tot  6.000  km 
     punten km   

 
    punten km   

 1 J. Kluitenberg 134 15.295   
 

1 J.J. Steehouwer c 1.387   
 2 A. Sijszeling 115 12.330   

 
2 J. Bosma c 865   

 3 R. van Veen 98 8.800   
 

3 M. Bangma 3 495   
 4 H. v.d Schuit c 7.736   

 
4 G. Meijer c 117   

 

              Groep  9.000  km  tot 12.000  km 
 

Groep  0   km tot 3.000   km 
     punten km   

 
    punten km   

 1 J.R. Plantinga 46 6.675   
 

1 B. van Dijk  c 1.736   
 2 J.P. Hettinga c 6.514   

 
2 S. Hofstede 16 1.235   

 3 L.S. Koenen 17 4.635   
 

3 T. de Haan 12 610   
 4 J. Jilderts 53 3.961   

 
4 D. de Jong 3 495   

 

      
5 D. Steneker 5 175   

 Groep 6.000 km  tot 9.000  km 
           punten km   
       1 H. Rigter c 6.200   
       2 N. Hoekstra-van Rijs 15 4.790   
       3 C. Zijlstra c 4.045   
       4 S. Haarsma c 3.870   
       5 S. Tilstra c 2.780   
       6 J. Hingst 19 2.310   
       

          


