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MEDEDELINGEN 
 

 In memoriam: Frans Ettema 

 
Zaterdag 12 augustus worden we verbijsterd met het bericht, dat een Rallyaan sinds de dag 

ervoor wordt vermist. De acht-uur ploeg heeft op het mogelijke traject gezocht. Later blijkt, 

dat Frans Ettema tijdens een van zijn ritjes,  onwel is geworden en verongelukt is tussen 

Bozum en Scharnegoutum. Op  18 augustus hebben we, met o.a. een tiental Rallyanen, 

afscheid van hem genomen.  Hij was in juli met een door hem zo gewenste pensioen gegaan 

en in april vierde hij zijn 40-jarige bruiloft. Al vanaf zijn jeugd leed hij aan suikerziekte en zijn 

ogen steeds slechter werden. Daarom reed hij niet in een groep op zijn blauwe fiets, maar 

veel met zijn zoons. Frans was een stille man, die rustig zijn eigen gang ging. Vorig jaar fietste 

hij nog ruim 4000 km. En hij staat op de 25e plaats in de top 100, met maar liefst 222.680 km. 

Met diezelfde rust was hij een van de stille, betrouwbare werkers voor RTC Rally. Tientallen 

jaren was hij lid van RTC Rally. Hij werkte mee met de organisatie van de 11-merentocht, de 

avondvierdaagse in Bolsward, dat toentertijd een groot evenement was, bij de Technische 

Commissie en als stempelaar en verzorger van de tas voor de stempelaars. Het fietsen als 

hobby heeft hij overgedragen aan zijn kinderen. 

Wij zijn hem erkentelijk voor zijn inzet en werkzaamheden voor RTC Rally.  
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 In memoriam:  Kerst Koopman 
 
Een van de 12 oprichters, Kerst Koopman, is onverwacht overleden.  

Rond 1966 werkte hij bij de firma Gebroeders Kwant. Dat was het bedrijf met veel fietsers. Zij 

waren het niet eens met hun club TFC Frisia en splitsten zich in 1966 af tot RTC Rally. Tijdens 

de eerste ledenvergadering is Kerst benoemd om de administratie en de redactie van de 

nieuwsbrief te organiseren. Hij wordt dan ook redacteur  is dan ook de bedenker van de 

naam “Trochtraper”.  

Ook is hij een van de eerste sponsors, die door middel van een advertentie onze club 

ondersteunde. Hij is een tijdje lid af geweest, maar bij het 50 jarig bestaan is hij weer even in 

beeld geweest: Je kunt hem zien op de foto op onze jaargids: de 4e man links op de foto. 

Met zijn enthousiasme, creativiteit en inzet heeft hij veel betekenis gehad voor onze club. 

 

 

 

 

 

 



FIETSAGENDA 
 

 Tocht van de maand:  9 september 2017 

Green Mountain Tour 

Startlocatie Bultinge 2,  7933 TZ Pesse 

Start tussen 08:00 en 10:00 uur 

Afstanden 60 tot 160 km 

Meer informatie en inschrijven: http://greenmountaintour.nl/ 

 

 Bike event op zaterdag 16 september a.s.  

 KNWU Streetrace competitie – Oosterwolde City Cross 
ATB wedstrijd door het winkelcentrum van Oosterwolde – alle leeftijdscategorieën  

 Stellingwerver Dorpentocht 
Toertocht voor jong en oud – 75 & 110 km – verzorgingsposten – Scan & GO 

Meer informatie op: www.oosterwoldecitycross.nl  

 Clubrit:  zaterdag 23 september  -  09:00 uur 

Startlocatie het Schuttersveld te Sneek 

Samen uit, samen thuis. 

 

 “Oranje Peloton voor Stichting Hartekind! ”  -  zondag 24 september 2017 

http://hartekind.nl/steun-hartekind/oranje-peloton-tocht-2017 
Indien je interesse hebt, stuur dan a.u.b. even een mailtje naar:  bestuur@rtcrally.nl  

We zorgen dan voor de officiële aanmelding en maken dan nadere afspraken met de 

deelnemers over o.a. het vervoer (wie / wat / waar en hoe). 

 

 De Maag Lever Darm Stichting lanceert de STRAVA Zuiderzee Challenge. Wielrenners maken 
aan de hand van STRAVA segmenten alvast kennis met de route van de Zuiderzee Klassieker, 
hét wielerevenement van Flevoland waarmee de stichting geld ophaalt voor meer onderzoek 
naar spijsverteringsziekten. Leuke bijkomstigheid is dat fietsers de biografie van Gert Jakobs 
kunnen winnen.  
De Zuiderzee Challenge-routes zijn niet willekeurig gekozen. Ze verwijzen naar de drie routes 
die de Zuiderzee Klassieker rijk is: de 60, 120 en 180 km. Meedoen met de challenge kan via 
www.mlds.nl/strava . De Zuiderzee Challenge biedt vanaf vandaag een voorproefje op de 
Zuiderzee Klassieker, die 30 september plaatsvindt vanaf de Grote Markt in Almere.  
Bij de Zuiderzee Challenge draait het niet om snelheid, maar om sportiviteit. 
De Zuiderzee Klassieker wordt dit jaar voor de 7e keer gefietst en is inmiddels uitgegroeid tot 
het grootste wielerspektakel van Flevoland.  
Meer weten? Alle informatie is te vinden op www.mlds.nl/strava  
 

 
 

LEDENMUTATIES 
 
Overleden: 

F. Ettema 11 augustus 2017 65 jaar Bolsward 

 
Afzegging(en): 

W. F. Bergsma De Krite 1 8748 GG Witmarsum 
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ALLE TROCHTRAPERS COMPLEET EN INGEBONDEN 
 
Jan Paul Andela,  medeoprichter en erelid, heeft alle Trochtrapers verzameld en die van de 
eerste  40 jaar in laten binden. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt bij ons 50-jarig jubileum  
en het jubileumboek. 
Het bestuur heeft de laatste 10 jaar Trochtrapers van Jan Paul ook laten inbinden en hem dit 
aangeboden. RTC Rally heeft nu een compleet archief. Ook Jan Paul is er erg blij mee. 
 

                          
 
 
 

COMPETITIESTAND JULI 2017 
 

             Groep 11.000  km en meer 
 

  Groep   3.000  km tot  6.000  km 

    punten km   
 

    punten km   

1 J. Kluitenberg 126 14.105   
 

1 J. Bosma c 2.950   

2 A. Sijszeling 118 13.495   
 

2 P.J. Gemser 40 2.525   

3 H. v.d Schuit c 7.801   
 

3 J. Hingst 18 2.070   

4 R. van Veen 92 7.710   
 

4 J.J. Steehouwer c 1.841   

5 J.R. Plantinga 36 6.205 # 
 

5 M. Bangma 7 795   

           

             Groep  6.000  km  tot 11.000  km 
 

Groep  0   km tot 3.000   km 

    punten km   
 

    punten km   

1 B. v.d. Wijk  c 7.326   
 

1 B. van Dijk  c 1.580   

2 J.P. Hettinga c 6.395   
 

2 S. Hofstede 22 1.480   

3 H. Rigter c 6.055   
 

3 B. Kuilman 10 1.125   

4 C. Zijlstra c 4.980   
 

4 T. de Haan 18 950   

5 N. Hoekstra-van Rijs 11 4.450 # 
 

5 D. de Jong 4 305   

6 L.S. Koenen 12 4.170 # 
 

6 K. Duits 6 285   

7 S. Haarsma c 3.580   
      8 J. Jilderts 42 3.335   
 

# vakantieboekje ingeleverd 
  9 S. Tilstra c 2.385   

      10 G. Meijer c 1.516   
       


