
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

