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MEDEDELINGEN 
 

Tentoonstelling 50 jaar RTC Rally 

De maand september staat in het teken van het jubileum van RTC Rally. Om deze 

jubileummaand extra aandacht te geven wordt er in de bibliotheek van Sneek een 

tentoonstelling “50 jaar RTC Rally” ingericht. Voor deze tentoonstelling ben ik nog op zoek 

naar  materialen zoals shirts, krantenartikelen, foto’s van Rally leden tijdens tochten elders 

in het land of in het buitenland. Bel of mail mij voor  9 juli as. s.v.p. wanneer u iets 

beschikbaar hebt dat op de één of ander manier te maken heeft met de historie van onze 

club.     

Wim Jansen 

 
Kleding 

De 3e zending kleding komt eind augustus of begin september binnen. 

Hertzen van der Schuit 

 

AGENDA  
 

Jubileumjaar 
Het jubileumjaar is halfweg. Voor de eerstkomende maanden staan de volgende activiteiten 
op het programma: 
 
2 juli is de ALS-tocht. Wij rijden de 140 km (start 09.30 uur) of van 80 km (start 10.00 uur) 

bij restaurant De Kroon op de Jousterkade. Je kunt ook gezamenlijk ontbijten met 
Gert Jacobs (om 8.00 uur). Zie verder www.rondevandekroon.com 

 
9 juli  is de tocht “uit de oude doos”: de Landschappentocht. Deze is van oudsher 200 km, 

maar dat lijkt te lang: liefhebbers hiervoor kunnen zich melden bij Hertzen. De 
anderen rijden ongeveer 100 km van die tocht. 

 
 
 

http://www.rtcrally.nl/
http://www.rondevandekroon.com/


FIETSNIEUWS: 

 
NTFU De grootste wielersportbond van Nederland 

Wielersportbond NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) behartigt de belangen van de 
sportieve racefietser, de mountainbiker en de recreatieve fietser. Zij zet zich in voor kwaliteit 
en veiligheid binnen de wielersport. De ruim 65.000 fietsers, die via een vereniging of 
individueel verbonden zijn met de NTFU, profiteren van de activiteiten die NTFU-
verenigingen organiseren, zoals toertochten, clinics en trainingen. De NTFU ondersteunt 
deze verenigingen door het bieden van specialistische en praktische informatie.  
Voor meer informatie zie:   http://www.ntfu.nl  
Aanmelden voor de NTFU Nieuwsbrief: www.ntfu.nl/Nieuws/Nieuwsbrieven.aspx 
 

 
Nog niet genoeg fietsnieuws ? Kijk dan b.v. ook eens op :    www.fietsersbond.nl 
 
 

  
 
 

Wellicht kennen jullie nog meer leuke fietssites. Geef deze dan door aan de redactie. 
 
 
 
 

  
De sterritten en verjaardagen zullen voortaan niet meer in de Nieuwsbrief vermeld 
worden, deze staan namelijk allemaal in de Jaargids van RTC Rally, die overigens ook 
te vinden is op onze website onder het kopje “Nieuws”. 

 
 
 
 
 

LEDENMUTATIES 
 
Nieuw lid: 
 

Dhr. W. Rinkema Bonserdyk 3 8601 ZE Sneek 

 
We wensen u een mooie tijd bij RTC Rally. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ntfu.nl/
http://www.ntfu.nl/Nieuws/Nieuwsbrieven.aspx
http://www.fietsersbond.nl/


COMPETITIESTAND      MEI  2016 
 

             Groep 12.000  km en meer 
 

  Groep   3.000  km tot  6.000  km 

  
 

punten km   
 

    punten km   

1 J. Kluitenberg 78 7.750   
 

1 M. Bangma 3 495   

2 A. Sijszeling 62 6.400   
 

2 J. Bosma c 460   

3 H. v.d Schuit c 4.365   
 

3 J.J. Steehouwer c 427   

4 R. van Veen 50 4.240   
 

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.P. Hettinga c 2.720   
 

1 B. van Dijk  c 949   

2 J.R. Plantinga 27 2.255   
 

2 T. de Haan 10 495   

3 L.S. Koenen 13 1.285   
 

3 D. de Jong 3 495   

4 J. Jilderts 15 1.165   
 

4 S. Hofstede 5 335   

      
5 D. Steneker 3 105   

Groep 6.000 km  tot 9.000  km 
          punten km   

      1 H. Rigter c 2.850   
      2 C. Zijlstra c 2.285   
      3 S. Haarsma c 2.100   
      4 J. Hingst 12 1.620   
      5 S. Tilstra c 1.185   
      6 N. Hoekstra-van Rijs 6 835   
      

         


