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MEDEDELINGEN 
 

 Winter11stedentocht 

De 4e winter11stedentocht wordt op zondag 4 februari 2018 verreden. Via de website van 

Friesland Beweegt kun je het laatste nieuws volgen. Uiteraard doet er ook een ploeg van RTC 

Rally mee: “de Trochtrapers”.  De groepsopgave is afgerond en er zijn nu zo’n  17 deel-

nemers.  We starten, zowel de 90- als de 200 km-rijders, in Sneek, zodat we niet heen en 

weer hoeven naar Leeuwarden.  We gaan lekker trainen en hopen op goed weer. 

Wil je nog met de groep meerijden, neem dan contact op met Harrie Rigter (0515-424729 of 

06 -51 91 32 07). 

https://www.frieslandbeweegt.frl/ 

 

 Facebook 

De Facebook pagina van RTC Rally is weer online. Wij vragen iedereen om de pagina te liken 

en te delen om de bekendheid weer te vergroten. 

Pagina te vinden onder de naam RTC Rally (NIET RTC Rally Sneek, deze is niet meer actief) 

Link: https://www.facebook.com/RTC-Rally-193208844586690/ 

 

 

 Statuten en huishoudelijk reglement 

Het voorstel voor de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement, ligt 

voor leden vanaf woensdag 6 december ter inzage bij Newspeed aan de Grote Kerkstraat in 

Sneek. 

 
 

FIETSAGENDA  
 Rit van de maand december: 

Op 30 december fietsen we onze traditionele Oliebollen tocht. 

 Start om 9:00 uur 

 Startlocatie het Schuttersveld te Sneek 
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LEDENVERGADERING 15 DECEMBER 2017 
 

Het bestuur van RTC Rally nodigt alle leden uit voor de najaarsvergadering 
 
Datum  : 15 december 2017 
Locatie  : Dorpshuis Scharnegoutum 
Aanvang : 20.00 uur 
 

AGENDA 
 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Vaststellen verslag ledenvergadering februari 2017 

5. Statuten en Huishoudelijk regelement 

6. Club Collect 

7. 11 Merentocht 

8. Trainingen 

9. Facebook 

10. Rondvraag 

-.-.-.-.-.Pauze -.-.-.-.-.- 

Prijsuitreiking competities 

Andriessen trofee 

 

 Jaarverslag 2017 
 

* In 2017 werd het bestuur gevormd door Wayne Jansen als voorzitter, Geert Hoekstra als  

   penningmeester, Bert Adema als Bestuurslid Algemene Zaken en Wim Jansen als secretaris.  

* Er zijn 6 bestuursvergaderingen geweest. Naast de formele vergaderingen heeft het bestuur in  

   wisselende samenstelling overleg gevoerd over diverse onderwerpen aangaande de vereniging. 

* De zaterdagtochten hadden in de periode april tot oktober meer belangstelling dan voorgaande  

   jaren. Een stijgende tendens qua deelnemers. 

* De trainingen op woensdagavond georganiseerd door Hertzen hebben onvoldoende deelname,  

   te vaak 2 tot 4 deelnemers. De maandagtrainingen zijn voor het eerst in samenwerking met IJsster  

   geregeld, slechts een enkeling heeft hier gebruik van gemaakt.  

* De dinsdag- en donderdagtochten onder leiding van Henk Feenstra en Harrie Rigter kennen een  

   groeiende belangstelling.  

 

 



* 2017 heeft naast veel fietsplezier, ook de nodige vervelende en trieste momenten gehad. 

   Valpartijen met relatief zware blessures, bij enkele leden fysieke ongemakken en het overlijden  

   van Klaas Waanders, Frans Ettema en Kerst Koopmans.    

 

Activiteiten 

* Het jaar 2017 werd afgesloten met de traditionele oliebollenrit met volgens inmiddels traditie een    

   oliebollenstop in Balk. En jawel, Bert Adema trakteerde de deelnemers op een heerlijke kop soep  

   en  een oudejaarsborrel.  

* Winter Elfstedentocht, onder goede weersomstandigheden is een groep van 15 Rallyanen in Sneek   

   gestart. Gesteund door een volgwagen (met dank aan Geert Hoekstra) en een stempelaar (Mark  

   van der Ham) heeft de Rally ploeg veel “stof doen opwaaien”.  Alle commotie is door Harrie Rigter,  

   zoals  gebruikelijk, weer beteugeld en met de organisatie in goede harmonie afgehandeld.  

* De snerttocht stond zoals gebruikelijk weer op het programma om de winterperiode af te sluiten  

   en de start van het nieuwe seizoen in te luiden. 

* Op 9 april was de geboorte van de Ronde van Súdwest Fryslân. Een coproductie van AV Horror,  

   de IJsster en RTC Rally. Een succesvolle samenwerking die in 2018 wordt vervolgd. 

* De  50e editie van de 11 Merentocht was een happening, 3800 deelnemers. De organisatie kan  

   terugzien op een in alle opzichten uitstekende dag inclusief een blaaskapel en feestavond voor de  

   vrijwilligers.   

* Het rondje IJsselmeer is helaas wegens gebrek aan belangstelling niet verreden op de laatste  

   zaterdag van juni. Een aantal enthousiastelingen hebben de tocht op een mooie dinsdag in   

   augustus  gereden. 

* De eerste zaterdag van juli stond in het teken van de ALS tocht. 

* Op de laatste zaterdag van augustus is uiteraard de Dirk Bergstra Classic weer verreden.  

* De laatste zaterdag van september “de clubrit”. Onder goede weersomstandigheden is er helaas  

   verder gefietst dan de bedoeling was. Er is wel een prima locatie voor een koffiestop ontdekt in  

   Nijbeets. 

* 18 november is het zomerseizoen afgesloten met een door Hertzen georganiseerde borrel in de  

   Walrus. Een gezellige avond met een verrassend goede opkomst. 

   

Ledenaantal 

 December 2011 135 NTFU-leden 62 niet fietsend lid 197 leden 

December 2012 143 NTFU-leden 57 niet fietsend lid 200 leden 

December 2013 139 NTFU-leden 50 niet fietsend lid 189 leden 

December 2014 144 NTFU leden 48 niet fietsend lid 192 leden 

December 2015 147 NTFU leden 45 niet fietsend 192 leden 

December 2016 145 NTFU leden 46 niet fietsend 191 leden 

December 2017 138 NTFU leden  33 niet NTFU leden 171 leden 

 

 



Samenwerking RTC Rally en de IJsster  

Leden van De IJsster en activiteiten van RTC Rally 
 
De startplaats is altijd Het Schuttersveld te Sneek. 
 
1. Zaterdagtochten, start om 9 uur in de winter. Tochten van ongeveer 80 – 90 km; 
2. Zaterdagtochten van 8 en 9 uur in de zomer. Vanaf begin maart bouwen we de conditie op ter 

voorbereiding van de 11-Merentocht, de 11 Stedentocht en de te fietsen klassiekers; 
3. Woensdag avondtraining o.l.v.  Hertzen van de Schuit. Ze starten om 18.15 uur nadat de zomertijd 

is gestart. 
4. Dinsdag- en donderdagtochten o.l.v.  Henk Feenstra en Harrie Rigter. Van november tot en met 

februari is de start om 10.00 uur en van maart tot en met oktober om 9.00 uur. We rijden 
ongeveer 80 km; 

5. Deelname aan RTC toertochten:  

 de snerttocht, ongeveer 60 km; 

 Rondje IJsselmeer; 

 De Dick Bergstra Classic, ongeveer 100 km; 
6. een NTFU lidmaatschap via RTC Rally, zonder lid te zijn van Rally. In principe kan iedereen, dus  ook 

elk lid van De IJsster, zelfstandig lid worden van NTFU, zonder lid te zijn van een fietsclub. NTFU 
biedt informatie en een fietsverzekering (zie  verder www.ntfu.nl); 

7. meedoen met de zogenaamde sterritten, georganiseerd door RTC Rally i.s.m. Frisia. Deze starten 
in maart tot en met oktober Het programma verschijnt eind februari; 

8. gast bij de workshops en lezingen van RTC Rally; 
9. Korting bij onze tochten: de Ronde van Súdwest Fryslân en/of de 11 meren, gelijk aan de NTFU 

korting. 
 

Leden RTC Rally en activiteiten van De IJsster 
 
1. RTC leden kunnen tijdens de winterperiode tot half maart (indien voldoende ruimte) deelnemen 

aan de zaaltraining op maandagavond van 20.00-21.00 uur in het achterste gedeelte van de 
sporthal Schuttersveld. 

2. RTC leden kunnen in de zomer deelnemen aan de skeeler training op dinsdagavond en 
vrijdagavond van 19.00-20.00 uur. Deze training wordt verzorgd door gediplomeerde skeeler 
trainers van de IJsster. 

3. RTC leden kunnen in de zomer deelnemen aan veldtrainingen op donderdagavond op Sportpark 
Schuttersveld van 19.30-20.30 uur o.l.v. een gediplomeerde trainer 

4. RTC leden kunnen deelnemen aan de fietstraining op maandagavond van 19.00 tot max 21.00 uur 
o.l.v. een gediplomeerde trainer van de IJsster. Er wordt verzameld op Sportpark Schuttersveld en 
gefietst in een tweetal niveau groepen. 

5. RTC kaderleden kunnen deelnemen aan scholing/instructieavonden die worden georganiseerd 
voor kaderleden van de IJsster. Deze worden tijdig aangekondigd via website en/of nieuwsbrieven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ntfu.nl/


EINDSTAND ZOMERCOMPETITIE   
 
 

  Groep 11.000  km en meer 
 

  Groep   3.000  km tot  6.000  km 

    punten km   
 

    punten km   

1 J. Kluitenberg 198 25.000   
 

1 P.J. Gemser 52 6.570   

2 A. Sijszeling 187 22.000   
 

2 J. Bosma c 4.600   

3 H. v.d Schuit c 12.481   
 

3 J. Hingst 26 3.180   

4 J.R. Plantinga 66 11.125   
 

4 J.J. Steehouwer c 2.831   

5 R. van Veen 131 10.665   
 

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 H. Rigter c 10.880   
 

1 B. Kuilman 11 4.215   

2 B. v.d. Wijk  c 10.880   
 

2 B. van Dijk  c 2.411   

3 J.P. Hettinga c 9.625   
 

3 S. Hofstede 32 2.405   

4 N. Hoekstra-van Rijs 29 9.595   
 

4 T. de Haan 28 1.815   

5 L.S. Koenen 18 7.400   
 

5 D. de Jong 4 565   

6 C. Zijlstra c 7.035   
 

6 K. Duits 6 285   

7 S. Haarsma c 5.500   
      8 J. Jilderts 62 4.795   
      9 S. Tilstra c 3.621   
      10 G. Meijer c 2.506   
       

 
 

  Competitie:       

  
   

  

  maart 
 

13.438   

  april 
 

19.269   

  mei 
 

27.827   

  juni 
 

27.452   

  juli 
 

21.428   

  augustus 
 

28.220   

  september 
 

18.544   

  oktober 
 

26.602   

          

  Kilometers in 2017   182.780   
 
 
 
 
 
 
 



Deelnemers aan top 100 buiten de competitie 2017 

         1 F. Hobma   11.284 
 

8 Y. Lautenbach   5.340 

2 J. de Vries 
 

11.000 
 

9 S. Brouwer 
 

4.565 

3 G. Prosje 
 

10.245 
 

10 J. Brandsma 
 

4.184 

4 Y. Flapper 
 

10.020 
 

11 W. Faber 
 

4.160 

5 H.T. Feenstra 
 

9.645 
 

12 G.K. Nijdam 
 

3.620 

6 H. Homminga 
 

6.000 
 

13 O. Adema 
 

3.050 

7 P. Wester   5.985 
 

14 T. Sikkes-Brandsma 1.595 
 
 
 
 

LEDENMUTATIES 
Opzegging(en) per 01-01-18    

 

Rein Brandsma 
Douwe Feenstra   

Horseweg 75  
D. Masselinkstrjitte 2 

8604 CK 
8603 EB 

Sneek 
Sneek 

 

https://maps.google.com/?q=Horseweg+75+8604+CK%C2%A0+SNEEK&entry=gmail&source=g

