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MEDEDELINGEN 
 
Redactie 
Jan Plantinga heeft zich gemeld als nieuwe redacteur voor deze nieuwsbrief. Daar is het 
bestuur erg blij mee. De volgende nieuwsbrief komt van zijn hand. Kopij verzamelen is altijd 
een uitdaging. Als je iets hebt, graag, en sturen naar redactie@rtcrally.nl of 
j.plantinga@vodafonethuis.nl. Zijn telefoonnummer is 050 – 5012260. 
 
NTFU  boekjes 
We hadden verwacht, dat de NTFU ook de competitieboekjes samen met Fietssport/FEP en 
pasje zouden worden gestuurd. Dat blijkt niet het geval. De mensen, van wie we weten, dat 
ze meedoen met dit boekje, krijgen die door ons toegestuurd. Andere Rallyanen kunnen 
contact opnemen met Jan Kluitenberg (zie onder) en krijgen deze alsnog toegezonden. 
 
Competitie 
Het zomerseizoen 2016 start. Een goede kans en bij deze een oproep om mee te doen aan 
onze competitie en de Top 100. De reglementen vind je op de website. 
Natuurlijk doe je mee aan de competitie? Geef de stand van de maand door tijdens de eerste 
5 dagen van de maand erna aan Jan Kluitenberg. 
Uiteraard doe je mee aan de Top  100. Neem de stand van de computer op 1 maart en 1 
november op en geef dan het jaartotaal door aan Jan Kluitenberg in november van dit jaar. 
Gewoon even goed regelen dus, dat je meedoet met de competitie. Dit is het moment. 
Voor vragen kun je Jan benaderen, jankluitenberg52@hotmail.com of competitie@rtcrally.nl.  
of bellen 0513 – 41 52 10 voor 20.00 uur. 
 
Hulp  
11 merentocht 
Is onze grootste tocht, de parel van RTC Rally. Maak overal uitgebreid reclame: via de social 
media, bij collega fietsers, op verjaardagen en andere ontmoetingen. Er is voor elk wat wils. 
Ook steppend, e-bikes en ligfietsen zijn welkom. Zeg het voort, zegt het voort. 
We vragen nog steeds (veel) hulp van een ieder.  
Aanmelden dus bij Geert Hoekstra: ghoekstra@home.nl. 
Wil je erbij aangeven welke rol je de voorgaande jaren hebt vervuld? 
 
Cursus Verkeersregelaars 
Er zijn dit jaar verschillende mogelijkheden voor Rallyanen, die verkeersregelaar zijn voor 
RTC Rally bij de 11 meren en 11 stedentocht.  
Ze kunnen eventueel een cursus volgen op  

dinsdag 15 maart a.s. om 19.00 uur op het politiebureau te Sneek.  
Maar in april worden de jaarlijkse cursussen, zoals gebruikelijk in combinatie met de 11 
stedentocht, georganiseerd. Deze data zijn nog niet bekend, maar worden z.s.m. bekend 
gemaakt.  
Eventueel kun je ook digitaal de cursus doen. Geef je naam dan door, zodat je de instructie 
en inlogcodes krijgt  
Dit kun je allemaal digitaal doorgeven aan Geert Hoekstra: ghoekstra@home.nl.  
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Liken op facebook e.d. 
We maken gebruik van social media. Het is voor RTC Rally en de 11 merentocht belangrijk 
zo veel mogelijk gebruik te maken van deze vormen: willen jullie zo veel mogelijk liken en 
andere reclame / communicatiemiddelen benutten! 
 
3 april  
organiseren RTC Rally, AV Horror en De IJsster de Ronde Fan Fryslân: wandelen, 
hardlopen, skeeleren en dus vanaf dit jaar een fietsroute van 45 en 90 km. Wie wil er 
helpen? Geef je naam door aan Harrie Rigter (0515-424729). 
Er komt uitgebreide informatie in de kranten, maar hou vast 3 april vrij voor dit initiatief en 
geeft het door aan vrienden en bekenden! 
 
  
Winter 11 steden 
Met 17 Rallyanen starten we 14 februari de Winter11stedentocht van 200 km. Het was een 
uitdagende en gedenkwaardige tocht: regen, harde wind en koud. In Franeker gekomen, 
kregen we geen stempel meer en keerden we terug naar Leeuwarden met 150 km op de 
tellen.  

 
 
Workshop 
Thomas Wopma geeft op vrijdag 11 maart om 20.00 uur een workshop “Bikefitting”. Met hem 
kun je ervaren en bekijken op je goed op je fiets zit. Iedereen, ook niet-Rallyanen, zijn 
welkom in het dorpshuis van Scharnegoutum. Geef je naam even door via 
h.schuit@ziggo.nl.  
 
Diverse tochten 
Het winterseizoen sluiten we traditie getrouw af met de snerttocht op 27 februari. We starten 
ons zomerseizoen met de openingstocht op 5 maart. In verband met het jubileumjaar zijn de 
snert- en koffiekosten op deze tochten voor rekening van RTC Rally. 
 

mailto:h.schuit@ziggo.nl


Post naar Dicky 
Het is al even geleden, dat Dicky haar taken voor RTC Rally heeft afgerond. Toch krijgt ze 
nog regelmatig mails. Willen jullie die naar de bestuursleden sturen, die daarover gaan? 
 
Jaargids 
De meeste jaargidsen zijn verspreid. Een aantal moet nog worden bezorgd. Dat gebeurt 
z.s.m. Heb je in maart nog geen exemplaar gekregen, geef dat dan door.  
Op de website staat de jaargids ook. 
 
Een aantal Rallyanen heeft al verbeteringen aangegeven. Deze worden meegenomen in de 
volgende jaargids. Wel belangrijk zijn:  
Bij de competitiestand is de regel voor de nummers 2 weggevallen. Daar moet staan: A. 
Syszeling 17.325 km, N. Hoekstra-van Rijs 
 8995 en A. van Dijk 2256 km. 
Ook zijn er regels weggevallen bij de Andriessentrofee: 
 

1987 J. de Jong   2002 S. Hofstede 

1988 J. Visser   2003 S. Dijkstra 

1989 J. v.d. Ende   2004 W. Stoelwinder 

 
 
Ledenmutaties 
Afzegging 

P.W.J Jorritsma  Hemdijk 17 8601 XH Sneek 

 
 
Agenda maart en begin april 
 

5 Openingstocht 60 km 15 verkeersregelaarscursus 2 Training 8 uur  

5 Sterrit Sneek 19 Sr Gorredijk 2 Training 9 uur 

6  Sterrit Wolvega 20 Sr Wommels  Sr Sneek 

11 Workshop 
Bikefitting 

26 Sr Wurdum 3 Ronde Súdwest 
Fryslân 

12 Sr Wurdum 27 Pasen sr Boazum 3 Sr Wommels 

13 Sr Boazum   9 Sr Wurdum 

 
 
 
Verjaardagen maart 
 

2 K. Talsma 13 W. Faber 

2 J. Brandsma 16 R. v. Veen 

4 W. Idsinga 17 H. Bron 

7 L.S. Koenen 19 A. Beukens 

7 H.E. Wijbenga 23 T. d. Haan 

8 S. Bakker 23 G. Prosje 

8 H. Posthumus 25 H. Overwijk 

10 J. Schuit 26 S. Ruiter 

11 A.D. v.d. Bakker 31 G. Jaarsma 

11 W. Stoelwinder 31 H. Rudolphy 

12 F. Hobma   



  


