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MEDEDELINGEN 
 

 U wordt van harte uitgenodigd voor de jubileumfestiviteiten op: 

    zaterdag 24 september a.s.   
 

                         50 jaar RTC Rally  
 

 Opgave voor 10 september ( zie meegestuurde uitnodiging inclusief programma) 

 

 Wie heeft er belangstelling voor een zogenaamde ’’windblocker’’ in de nieuwe Rally 

kleuren? Dit is een jack zonder mouwen, ideaal voor de herfst- en winterperiode. 

Maat is hetzelfde als het jack met lange mouwen. Kost slechts 50 euro.  

Graag maat en aantal opgeven bij: h.schuit@ziggo.nl 

 

 De sterritten en verjaardagen zijn te vinden in de Jaargids van RTC Rally. De Jaargids  

is ook te vinden is op onze website onder het kopje “Nieuws”. 

 

 
INFORMATIE 
 
Geef je mening over fietspaden en -routes!   

De ANWB is op zoek naar jou! Samen met de provincie willen ze er alles aan 
doen om het fietsen nog leuker en veiliger te maken. Ze doen onderzoek onder 
alle recreatieve fietsers en horen ook graag van jou wat er op de fietspaden 
gebeurt of waar je van droomt. Aparte paden voor verschillende fietsers, 
minder verkeer op het fietspad of misschien nog betere bewegwijzering? Laat 
de ANWB weten wat je als lid van de NTFU graag zou willen verbeteren op de fietsroute. Vul 
nu de enquête in en maak laat onze stem horen. Je maakt dan ook nog kans op 1 van de drie 
e-bikes en twintig ANWB-cadeaubonnen die verloot worden. De enquête neemt ongeveer    
5 minuten in beslag.   
http://www.ntfu.nl/Nieuws/TabId/205/ArtMID/6531/ArticleID/3965/Geef-je-mening-over-
fietspaden-en-routes.aspx 
 

http://www.rtcrally.nl/
mailto:h.schuit@ziggo.nl
http://www.blauw-survey.com/fanvanfietsen
http://www.ntfu.nl/Nieuws/TabId/205/ArtMID/6531/ArticleID/3965/Geef-je-mening-over-fietspaden-en-routes.aspx
http://www.ntfu.nl/Nieuws/TabId/205/ArtMID/6531/ArticleID/3965/Geef-je-mening-over-fietspaden-en-routes.aspx


 

 

NFTU 

In het kader van 60 jarig bestaan organiseert de NTFU samen met haar sponsors op zaterdag 

10 september de eerste Holland Classic. Start en Finish op topsportcentrum Papendal 

Arnhem.  Wielrenners kunnen drie lussen van 60 km rijden. Deelnemers kiezen zelf hoever 

ze fietsen én over welk terrein; door bossen, heuvels of over dijken.   

Zie ook www.hollandclassic.nl 

 

Overige tochten: 

 Nieuw op de kalender en de moeite waard De Green Mountain Toer. 

Datum: 20 augustus 2016.   Zie http://greenmountaintour.nl/ 

 Verder de moeite waard om te fietsen in augustus en september 

- Valthe Groningen Valthe op 21 augustus http://www.valthegroningenvalthe.nl/ 
- TKP Tocht Groningen op 11 september http://www.tochtvangroningen.nl/ 

 

 

Nieuwsbrief Fietserbond: 

 
 
Zie: http://us4.campaign-archive1.com/?u=7579db701b0e7f6567b97fec7&id=9d12dd066b&e=93852fa75f 

 

 
 
 
 
Datum stempel Gasselte is verplaatst naar ’t Nije Hemelriek 
Bron: website  www.kamrad.nl 

 

Café De Kruimel is begin juli gesloten. Vanaf zondag 10 juli kunnen zowel Kamrad-fietsers als 
andere fietsers bij Restaurant ‘t Hemelriek terecht voor hun koffiestop en eventueel een 
stempel. Restaurant ‘t Hemelriek is prachtig gelegen in de bossen bij Gasselte, aan de 
bekende gelijknamige zwemplas.  
Aan de achterzijde van het restaurant (de kant van de zwemplas) is voldoende mogelijkheid 
om de fietsen te stallen tegen de aanwezige bomen. Of je nu buiten op het terras zit of 
binnen in de aan het terras grenzende zaal, je hebt altijd prima zicht op je fiets. 
Restaurant ‘t Hemelriek, Houtvester Jansenweg 1, 9462 TB Gasselte; tel. 0599-565993, 
Voor meer informatie en openingstijden: zie  www.hemelriek.nl 
 

 
 
 

 

http://hollandclassic.nl/Home.aspx
http://greenmountaintour.nl/
http://www.valthegroningenvalthe.nl/
http://www.tochtvangroningen.nl/
http://us4.campaign-archive1.com/?u=7579db701b0e7f6567b97fec7&id=9d12dd066b&e=93852fa75f
http://www.kamrad.nl/
http://www.hemelriek.nl/


LEDENMUTATIES 
 
Nieuwe lid: 
 

Erwin Sint Houkeslootstraat 18 8605 BP Sneek 

 
We wensen u een mooie tijd bij RTC Rally. 
 
 
 
 
 

 

COMPETITIESTAND    JUNI  2016 
 

  Groep 12.000  km en meer 
 

  Groep   3.000  km tot  6.000  km 

    punten km   
 

    punten km   

1 J. Kluitenberg 105 11.405   
 

1 J.J. Steehouwer c 750   

2 A. Sijszeling 87 9.140   
 

2 J. Bosma c 675   

3 R. van Veen 71 6.400   
 

3 M. Bangma 3 495   

4 H. v.d Schuit c 6.041   
 

4 G. Meijer c 117   

             Groep  9.000  km  tot 12.000  km 
 

Groep  0   km tot 3.000   km 

    punten km   
 

    punten km   

1 J.R. Plantinga 33 5.730   
 

1 B. van Dijk  c 1.270   

2 J.P. Hettinga c 4.335   
 

2 S. Hofstede 10 780   

3 J. Jilderts 32 2.006   
 

3 T. de Haan 11 550   

4 L.S. Koenen 16 1.555   
 

4 D. de Jong 3 495   

      
5 D. Steneker 5 175   

Groep 6.000 km  tot 9.000  km 
          punten km   

      1 N. Hoekstra-van Rijs 7 3.945   
      2 H. Rigter c 3.830   
      3 C. Zijlstra c 2.985   
      4 S. Haarsma c 2.980   
      5 S. Tilstra c 1.995   
      6 J. Hingst 14 1.850   
       

 
 


