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MEDEDELINGEN 
 
 

 Nieuw e-mailadres redactie Nieuwsbrief Trochtraper ! 

Met ingang van heden is mijn e-mailadres gewijzigd in: 

j.plantinga@t-mobilethuis.nl  

Het vorige e-mailadres graag verwijderen, omdat deze uit de lucht gaat. 

Het mailadres redactie@rtcrally.nl blijft natuurlijk wel in de lucht. 
     
         Jan Plantinga. 
 

 Twa Tsjillen 
Wij hebben een bericht ontvangen via Hetty Ruiter dat er geruchten zijn dat  
rijwielbedrijf Twa Tsjillen zou gaan stoppen.  
Wij willen hierbij aangeven dat dit NIET WAAR is.  
 

 Leden die nog clubkleding aan willen schaffen, kunnen kijken bij Newspeed in 

Sneek. Hier is nog een voorraad clubkleding aanwezig. 

Adres Newspeed:  Grote Kerkstraat 2, 8601 ED, Sneek. 

 
 Vanwege een foutieve bestelling heeft Jaap van der Veen 

een nieuwe Rally Windblocker over. Het betreft maat 4/L. 
Liefst wil hij deze met iemand ruilen tegen maat 5/XL. 
Indien ruilen niet mogelijk is, dan is de 4/L te koop voor 
slechts € 35,00.  
Informatie en wijze van betalen in overleg met Jaap  
(na 7 oktober 2017):  jaapvdveen@ziggo.nl of via tel. 06-17782962. 

 Daarna af te halen in Sneek bij Newspeed. 
 

 
 

FIETSAGENDA  
  

 Vanaf 7 oktober starten de trainingen op de zaterdag weer om 9 uur. 

 Op zaterdag 14 oktober is de jaarlijkse sluitingstocht, start om 9 uur.  

Locatie Schuttersveld. 
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FIETSVERSLAG    gepubliceerd op de website van RTC Rally:  

 
 Pelgrimtocht langs ut Iesselmeer  (22-8-2017) - door Henk Feenstra 

 

 

INLEVEREN  BOEKJES  FIETSSEIZOEN  2017 

 
De competitie duurt nog tot 31 oktober 2017, maar hierbij alvast enkele mededelingen over 

het inleveren  van de toer-, vakantie-  en letterboekjes, alsmede ook boekjes van andere 

verenigingen. Deze dienen met de juiste controle stickers ingeleverd te worden  voor  5 

november  2017  bij Jan Kluitenberg , E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH te Joure. 

Alfabet- en, letterboekjes moeten tegelijk ingeleverd  worden en niet apart van elkaar. Wil 

men voor deze boekjes een herinnering dan dient men € 7--  te betalen of over te maken op 

banknummer nl13 rbrb 0825 2505 79 te Joure onder vermelding “alfabetboekje en/of 

letterboekje”. 

Vakantieboekjes  kan men eveneens  inleveren bij Jan Kluitenberg.  Wil men hiervoor een 

herinnering ontvangen, dan dient men ook hiervoor € 7,-- over te maken op banknummer: 

nl13 rbrb 0825 2505 79 te Joure, onder vermelding van  “vakantieboekje”. Dit geld ook voor 

het prestatie schema. 

Volle jaarprijskaarten kan men vanaf 3 volle kaarten inleveren bij Jan Kluitenberg , de volle 

jaarprijskaarten zijn 2 jaar geldig. 

 

Prijs gewonnen ? 

Van de competitie leider krijgt men bericht als men in de prijzen is gevallen. Deze dient men 

dan op de feestavond in ontvangst te nemen. 

 

Computer fietsen:  de eindstanden van de computer fietsers kunnen bij de laatste sterritten 

doorgegeven worden aan Jan Kluitenberg ( 0513-415210), men krijgt dan gelijk te horen wat 

men moet bijbetalen. Dit dient dan voor 10 november 2017 te worden overgemaakt op 

banknummer  nl13 rbrb 0825 2505 79  te Joure  onder vermelding van “computer fietsen” en 

“eigen naam”. 

 

Winterboekjes 
De winterboekjes zijn te verkrijgen bij de laatste sterrit van Rally en zijn geldig vanaf de 

laatste sterrit van Frisia. De winterboekjes kosten € 3,--  en  zijn ook te verkrijgen bij: 

 Jan Kluitenberg, E.A. Borgerstraat 94, 8501 NH Joure (tel. 0513-415210) 

 Yke de Jong - Sneek  (tel. 0515-417029) 

De winterboekjes zijn ook te verkrijgen op de ledenvergadering/feestavond. 

 

 

LEDENMUTATIES 
 
Opzeggingen: 
 

Theo,  Antje en 
Miranda Speerstra 
 

Wite Muonts 8a 8621 DL Heeg 

 

http://www.rtcrally.nl/


COMPETITIESTAND AUGUSTUS 2017 
 
 

             Groep 11.000  km en meer 
 

  Groep   3.000  km tot  6.000  km 

    punten km   
 

    punten km   

1 J. Kluitenberg 153 20.250 # 
 

1 P.J. Gemser 48 6.065 # 

2 A. Sijszeling 145 16.930   
 

2 J. Bosma c 3.450   

3 H. v.d Schuit c 9.411   
 

3 J. Hingst 23 2.470   

4 R. van Veen 113 9.290   
 

4 J.J. Steehouwer c 2.426   

5 J.R. Plantinga 55 7.410 # 
 

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 7.963   
 

1 B. van Dijk  c 1.823   

2 J.P. Hettinga c 7.860   
 

2 S. Hofstede 27 1.820   

3 H. Rigter c 7.500   
 

3 B. Kuilman 11 1.205   

4 C. Zijlstra c 5.720   
 

4 T. de Haan 23 1.200   

5 N. Hoekstra-van Rijs 19 5.415 # 
 

5 D. de Jong 4 305   

6 S. Haarsma c 4.470   
 

6 K. Duits 6 285   

7 L.S. Koenen 14 4.380 # 
      8 J. Jilderts 50 3.965   
 

# vakantieboekje ingeleverd 
  9 S. Tilstra c 2.971   

      10 G. Meijer c 2.255   
      

           

 
 


