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MEDEDELINGEN 
 
 
De jaargids hebben jullie nu allen gekregen. Zo niet, neem dan even contact op met Geert Hoekstra 
(g.hoekstra@home.nl). Op onze website staat deze jaargids ook bij het kopje NIEUWS. 
Veel Rallyanen zien we trots rondrijden in onze nieuwe kleding. Het te betalen aankoopbedrag zal in 
Mei van je rekening worden afgeboekt. Wil je kleding bestellen, neem dan contact op met Hertzen 
van der Schuit (h.schuit@ziggo.nl). 
Zaterdag fietsen we in 2 groepen. De acht uur ploeg fietst o.l.v. Hertzen van der Schuit 
(h.schuit@ziggo.nl) en de negenuur ploeg o.l.v. Wayne Jansen (wayne@live.nl) en Rink Kuipers 
rink_anneke@hotmail.com). Voor informatie kun je hen benaderen. 
 
 
 

CRISIS IN DE ELFMERENCOMMISSIE ???? 

Wanneer u dit leest is de 49e Elfmerentocht inmiddels gereden en is de organisatie afgerond. Al enige 

maanden gaan er verhalen binnen de club over een vermeende crisis binnen de Elfmerencommissie. 

Welnu uw bestuur heeft gemeend om via de maandelijkse nieuwsbrief u te informeren en daarmee 

duidelijkheid te scheppen. 

In de eerste plaats wil het bestuur duidelijk vaststellen dat RTC Rally, alle leden van de Elfmeren-

commissie en in het bijzonder die commissieleden die in de afgelopen maanden om hun moverende 

redenen de commissie hebben moeten verlaten, bijzonder veel dank is verschuldigd voor hun 

tomeloze inzet waardoor de Elfmerentocht “het succesnummer” van RTC Rally is kunnen worden.  

Inhoudelijk kan er niets geschreven worden over de kwestie omdat er in de overleggen tussen 

bestuur en commissie is afgesproken dat de inhoud niet naar buiten zou worden gebracht. Dit om 

een ieder de mogelijkheid te geven z’n hart te luchten. Wel gemeld kan worden dat de 

Elfmerencommissie zich genoodzaakt zag om de organisatie van de 49e Elfmerentocht terug te geven 

aan het bestuur. Het bestuur betreurt het dat de commissie uiteen is gevallen, doch zij heeft begrip 

en respect voor het besluit dat een ieder heeft bewogen om afscheid te nemen. 

Met het besluit van de Elfmerencommissie kreeg het bestuur onverwachts de uitdaging om relatief 

laat de organisatie van de tocht verder op zich te nemen. Welnu, gelukkig was er een 

gedocumenteerd draaiboek al het nodige voorbereidende werk gedaan. Twee bestuursleden hebben 

de uitdaging opgepakt en hebben samen met de commissieleden die bereid waren bij de organisatie 

betrokken te blijven de Elfmerentocht 2016 toch weten te organiseren. Uiteraard heeft het stoppen 

van een groot deel van de commissie gevolgen gehad voor de communicatie, bijvoorbeeld met de 

vrijwilligers. 
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Ik wil benadrukken dat de mensen die de uitdaging van de organisatie op zich hebben genomen het 

ook graag anders hadden gezien, zij kunnen echter ook geen ijzer met handen breken en hebben 

naast deze plotselinge uitdaging ook nog een werkgever en gezin.  Kortom naast alle respect voor de 

mensen die de Elfmerentocht in het verleden gemaakt hebben tot de “parel” van RTC Rally is de 

vereniging de mensen die de editie 2016 hebben georganiseerd dank verschuldigd.   

Omtrent de toekomst van de organisatie van de Elfmerentocht zal het bestuur zich de komende 

maanden buigen en u zo spoedig mogelijk informeren.  

Namens het bestuur     

Wim Jansen     

 
 

AGENDA  
 
Attentie: De alternatieve 11 stedentocht voor helpers zal gehouden worden op zaterdag 7 mei a.s. 
Het vertrek  is 05.00 uur vanaf Hotel De Wijnberg te Bolsward. 
 
 
     Sterritten mei en juni 
   

zo 1-mei Wommels  za 4-jun  Wurdum 

za 7-mei  Wurdum  zo  5-jun  Hitzum 

zo 8-mei  Boazum  za   11-jun Sneek 

za 14-mei Sneek  zo  12-jun Wommels 

zo  15-mei Wommels  za 18-jun Wurdum  

za  21-mei  Wurdum  zo  19-jun  Boazum 

zo  22-mei  Boazum  za 25-jun Sneek 

za 28-mei Gorredijk  zo  26-jun Wommels 

zo 29-mei Wommels     
 
Door de week kun je ook nog op andere plaatsen  stempelen  (Wolvega, Hitzum, Franeker, Wirdum, Wommels, Reduzum, 
Akkrum en Norg). Voor meer informatie verwijzen we je naar de Jaargids RTC Rally, pagina 14 en 15, die ook te vinden is op 
de website. 
 
 
 
 

 

VERJAARDAGEN  MEI 
 

1 Y. Kroeger 25 B. Bruins 

3 R. Kuipers 28 M.A.M. Romkes 

14 T. Speerstra 28 A. de Ruiter 

15 P. Jaasma 30 K. Bangma 

15 M. Marinus 30 S. Haarsma 

16 M. Bekema 31 J.J. de Boer 

19 S. Altenburg   

     
Allen van harte gefeliciteerd. 

 

 

 

 



Wij moeten ons diep, heel diep schamen ! 

 

Dat betreft alle RTC. Rally leden ! 

 

Misschien een hele enkele uitzondering daar gelaten. 

Misschien ga je nu al niet meer verder lezen. 

Misschien wordt dit schrijven niet opgenomen in de nieuwsbrief. 

Het zij zo. 

 

Aanleiding : 

Dat was de zinsnede onder het kopje : Hulp 11 merentocht. 

“Nog steeds hebben wij hulp nodig … Kijk ook naar familie en kennissen.                                                                                    

Vraag ook hen mee te willen helpen bij de organisatie van de 11 merentocht”. 

Zover is het dus gekomen met RTC. Rally anno 2016. 

 

Na, pak weg een week, wil ik toch dit epistel opstellen, wetende dat de uitwerking helaas te laat zal zijn. De 11 

merentocht 2016 behoort dan tot het verleden. 

Echter niks doen was voor mij ook geen optie ! 

Het heeft mij erg geraakt, dat er ca. vier weken voor het houden van die tocht nog zo’n smeekbede moet uitgaan ! 

 

Jubileum. 

1966 -  2016 twee belangrijke jaartallen in de TC. Rally geschiedenis. 

RC. Rally 50 jaar geleden opgericht.  Gefeliciteerd met dat jubileum. 

 

Historie. 

RTC. Rally bestond 10 jaar toen ik mij aanmeldde bij deze toerfietsvereniging. 

Een vereniging, die toen al naam en faam had gemaakt in geheel Nederland.  

Zelf kwam ik uit de kaatswereld. Als dertig plusser had je in die tijd eigenlijk afgedaan. Niet alzo bij RTC. Rally. 

Daar de fietsprestaties aanhorende viel ik werkelijk van de éne verbazing in de andere. Vertrekken op de 

vrijdagavond en dan op de zondag weer thuiskomen van lange fietstochten. ‘s Nachts doorfietsen scheen heel 

gewoon. 

Lange ritten als de AMA, BPB en klokje rond. 

Leeuwarden  - Tecklenburg. Het ging schijnbaar allemaal moeiteloos. 

De klapper voor mij was toch wel, dat ze een tocht ondernamen van Amsterdam naar Rome en dat stukje naar 

Amsterdam vanaf Leeuwarden via Sneek er gemakshalve op de koop bij namen. 

 

Misschien zou het fietsen ook mij wel passen was mijn gedachte. Zo werd ik lid.                                                

Nou dat heb ik geweten, meer nog het thuisfront ! 

Één van de mooiste tochten, georganiseerd door RTC. Rally, was ongetwijfeld de Waterpoorttocht. Een tocht, 

omgeven door strenge voorschriften en regels. 

Met zelfs in het laatste traject nog een geheime controle. 

 

Wat houdt het in lid zijn van RTC. Rally ? 

Wellicht te splitsen :  

-je hebt rechten. 

-je hebt verplichtingen. 

-jouw verantwoordelijkheid tonen !  

 

Nu één stap verder. 

Nu sluit het net zich heel langzaam. 

Het bestuur en de diverse commissies zijn niet meer voltallig te krijgen. 

Een fietsclub ? Prima 

Fietsers ? Prima 

De helpende hand uitsteken ? Vergeet het maar ! 

En juist aan die helpende hand ontbreekt het op dit moment, indien het bestuur of een commissie een beroep op 

ons leden doet. Dat voelt als in de steek gelaten zijn. 

Dus is er een groot gebrek aan verantwoordelijkheid te bespeuren bij onze leden. 

 

Waarschuwing. 

Als we niet meer in staat zijn een voltallig bestuur en dito commissies in het leven te roepen is het heel 

eenvoudig, einde oefening. 

Om de simpele reden, dat zij zich niet meer gesteund weten door de leden.  

Gevolg dan stelt men zich niet beschikbaar, immers de leden geven niet thuis !.  

In de nabije toekomst RTC. Rally dan gaan opheffen? 



De neerwaartse spiraal. 

Nu naar de aanhef. 

Indien RTC. Rally een tocht uitschrijft betekent dat, zij nodigt fietsers uit om hier die tocht te komen rijden. Dus je 

fungeert als het ware als gastheer. De fietsers zijn de gasten. Je gasten wil je het beste voor zetten. 

Dat wil zeggen, zorgen voor een veilige tocht onderweg en thuiskomst. 

Daar zijn het bestuur en de commissies in eerste instantie verantwoordelijk voor. Maar direct als tweede, wij als 

leden ! Indien die commissies en bestuur maar moeten blijven roepen help help, dan ga je toch daar geen zitting 

meer in nemen ? 

 

De opwaartse spiraal. 

Het bestuur zet de lijnen uit. 

De diverse commissies doen hetzelfde. 

Als leden dragen wij vervolgens ook onze verantwoordelijkheid. 

Ben je het niet eens met de gang van zaken, dan behoeft dat in mijn ogen nog niet onoverkomelijk te zijn. We 

kennen twee vergaderingen per jaar. 

Op die vergaderingen krijgen de leden toch volop de gelegenheid en de mogelijkheid om het beleid al dan niet 

goed te keuren. Laat je daar zien en horen ! 

 

De wijze van aanpak.  

Er wordt een jaarprogramma opgesteld waar leden de hulp van de leden bij nodig is. Dit wordt bekend gesteld 

aan de leden. 

Als lid kun je dan kenbaar maken, waar jij je voor in wilt zetten. Je voorkeur uitspreken.  

Is er een tekort aan helpende handen dan volgt stap twee.  Men pakt de ledenlijst en gaat, beginnend bij de letter 

A, de leden aanschrijven er ligt voor jou deze taak te wachten om dan en dan uit te voeren. 

Krijgt men een negatief antwoord, dan wordt gekeken of dit terecht is. Zo niet, dan dient hij of zij toch die taak op 

zich te nemen. Punt uit. 

Is het antwoord opnieuw negatief, dan rest er één handeling : schrappen als lid ! 

Beter een club met vijftig leden, die inzetbaar zijn, dan honderd waar je niet op aan kunt als commissie of bestuur. 

Is er een wijziging nodig in de statuten of regelementen ? Nou wat let ons ? 

Indien nodig kan er wellicht volgens mij een extra ledenvergadering worden uitgeschreven.   

 

Uitvoerbaar.  

Als we zo RTC. Rally weer gaan opbouwen maken wij er weer een gezonde vereniging van en zullen de 

vacatures zondermeer opgevuld worden.  Als je niet behoeft te schooieren van wil jij dit of wil jij dat dan maakt 

“zitting hebben in” alles veel gemakkelijker en aantrekkelijker.   Je hebt je handen vrij om die lijnen uit te zetten 

voor een gezonde vereniging. 

 

RTC. Rally let op uw zaak ! 

Het is toch te gek voor woorden dat er elk jaar opnieuw gezeurd moet worden wie wil er alstublieft wil komen 

helpen ? Nu worden er zelfs nog familie en vrienden bij gevraagd ook. ’t Moet eigenlijk niet gekker worden !  

En je ziet sommige leden vrolijk fluitend voorbij komen, zonder één hand uit te steken, of er zich  iets van aan te 

trekken !  We moeten ons schamen.   RTC. Rally onwaardig, dat wij niet in staat zijn onze eigen broek op te 

houden. 

 

De les. 

Ja ik weet het : “de wierheid hat en skel lûd” !!!  

Maar mag best eens gezegd, gelezen en gehoord worden. 

Neen, je behoeft het niet met alles met mij eens te zijn. 

Doch ik hoop, dat dit je wel tot nadenken stemt. 

 

Positief. 

Ja laat ik positief eindigen, we hebben een  prachtig mooi boekwerkje ontvangen, te weten de RTC. Rally jaargids 

2016. 

Hulde aan de samenstellers ! 

De eerste stap uit het dal ! 

 

            
     Syds Haarsma 
 
 
 
 

 



 

Competitie stand maart 2016 

               Groep 12.000  km en meer 
 

  Groep 6.000 km  tot 9.000  km 

  
 

punten 
 

km   
 

  
 

punten 
 

km   

1 J. Kluitenberg 26 
 

1.800   
 

1 C. Zijlstra c 
 

795   

2 A. Sijszeling 17 
 

1.525   
 

2 S. Haarsma c 
 

410   

3 H. v/d Schuit c 
 

1.250   
 

3 H. Rigter c 
 

250   

4 R. van Veen 11   580   
 

4 J. Hingst 2 
 

240   

       
5 S. Tilstra c   222   

  Groep  9.000  km  tot 12.000  km 
     

 
punten 

 
km   

 
  Groep   3.000  km tot  6.000  km 

1 J.R. Plantinga 11 
 

775   
 

  
 

punten 
 

km   

2 J.P. Hettinga c 
 

460   
 

  Geen deelname         

3 J. Jilderts 6 
 

435   
       4 L.S. Koenen 3   260   
 

  Groep  0   km tot 3.000   km 

       
  

 
punten 

 
km   

   
1 B. van Dijk  c 

 
129   

       
2 T. de Haan 1   40   

 
 
 
 

 
 


