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MEDEDELINGEN 
 
Ronde van Súdwest Fryslân 

RTC Rally organiseert samen met Horror en de IJsster de ronde van Súdwest Fryslân. De 

start is van 9 tot 10 uur. De afstanden zijn 45 en 90 km. Komt allen naar het Schuttersveld 

om deze tocht te rijden (zie verder ook in Groot Sneek, de affiches en de spandoeken). 

Met deze tocht sponseren we ook het KWF. 

 

     www.rondevanswf.nl 

 

Kleding 

We horen veel positieve berichten over de kleding. Het bestuur heeft besloten, dat diegenen, 

die nog niet een set (shirt met korte, shirt met lange mouwen en een korte broek) hebben 

besteld, dat alsnog kan doen tegen de clubprijs van 50 euro. Dit geldt ook voor nieuwe 

leden. Per persoon kan slechts 1 set worden gekocht.  

Uiteraard kun je nog steeds kleding bestellen. We verzamelen een aantal bestellingen 

voordat we weer gaan kopen.  

De prijzen zijn: Shirt korte mouwen 45, shirt lange mouwen 50, korte broek 60 en lange 

broek 80 euro. 

 

 

 

http://www.rtcrally.nl/
http://www.rondevanswf.nl/


Hulp 11 merentocht 

Nog steeds hebben we hulp van jullie nodig, speciaal in de hal van het Schuttersveld. Wil je 

je opgeven bij Geert Hoekstra, liefst op zijn emailadres g.hoekstra@home.nl, anders 06 – 

1264 7605. 

“Kijk ook naar familie en kennissen. Vraag hen ook mee te willen helpen bij de organisatie 

van de 11 merentocht. Je krijgt een gratis deelnemerskaart, zodat je de tocht zelf (of de 

zaterdag ervoor met de groep en gratis koffie met gebak) kan rijden, een tegemoetkoming in 

de kosten en  een verrassing 

 

Cursus voor de verkeersregelaars 

Elk jaar wordt er een cursus voor verkeersregelaars georganiseerd. Deze cursus wordt 

gegeven op woensdag 20 april a.s. om 19 en 20 uur op het politiebureau van Sneek. Deze 

cursus is bedoeld voor de verkeerregelaars van de 11 meren- en de 11 stedentocht. Welkom 

op een van de beide tijdstippen. Je hoeft je er niet voor op te geven.  Daarnaast kun je 

eventueel je cursus digitaal volgen. Neem daarvoor eventueel contact op met Geert 

Hoekstra. Na het volgen van de cursus ben je 1 jaar bevoegd verkeersregelaar. 

  

Zaterdagtochten  

Per 9 april starten we zaterdagmorgen weer met 2 groepen: de achtuur- en de 

negenuurploeg. Wie wil leiding geven aan of coördineren van de negenuurploeg? Voor 

inlichtingen en opgeven kun je contact opnemen met Harrie Rigter of Hertzen van der Schuit. 

 

Sterrit 10 april 

De stempelplaats van RTC Frisia van 10 april is verplaatst van Bozum naar Hitzum. 

 
 
Rally gaat de grens over 
 

            
 
Op de foto Johannes van de Veen (voormalige stempelaar van ‘t  Kamrad) en Arnold Zwaneveld (rechts), die 

symbolisch de overdracht verrichtten. De stempelpost in Norg wordt door vele fietsers, waaronder ook Rallyanen,  

veelvuldig bezocht. 

 
 
 
 

Op 5 maart was het zover, 

RTC Rally heeft officieel de 

afmeldplaats voor sterritten in 

Norg (café Zwaneveld) over-

genomen van ‘t Kamrad. 

Op zaterdag* (9-12 uur) en 

dinsdag** (14-20 uur) kan hier 

afgestempeld worden.   
              *    maart  t/m oktober 

              **   april  t/m september 

mailto:g.hoekstra@home.nl


VERJAARDAGEN  APRIL 
 

2 J. Bosma 21 R. D'Heer 

2 S. Brouwer 21 U.H. Dotinga 

5 A. Zoetendal 21 J. de Vries 

8 T. Bosma-De Ree 23 H. Bergsma 

15 G.J.M. Houben 28 Sj. Moes 

18 J.R Plantinga 30 H.J. Konst 

     
Allen van harte gefeliciteerd. 

 

AGENDA  
         

 

 Zaterdag 30 april: 49e Elfmerentocht – Sneek   www.elfmerenfietstocht.nl 
 

 
 

De alternatieve Elfmerentocht voor helpers wordt gehouden op zaterdag 23 april a.s. 

Vertrek om 7.00 uur vanaf Schuttersveld in Sneek. 

 

 Zomertrainingen - start Schuttersveld-Sneek 
periode 1 maart t/m 31 oktober 
 

Maandagavond 18.15 uur voor de recreatieve fietser 

Woensdagavond 18.15 uur voor de sportieve fietser 

Zaterdagmorgen 08.00 uur voor de sportieve fietser 

Zaterdagmorgen 09.00 uur voor de recreatieve fietser 

 

 Sterritten april en mei 
   

za 2-apr Sneek  zo 1-mei Wommels 

zo 3-apr Wommels  za 7-mei  Wurdum 

za 9-apr  Wurdum  zo 8-mei  Boazum 

zo 10-apr  Boazum  za 14-mei Sneek 

za 16-apr Gorredijk  zo  15-mei Wommels 

zo 17-apr Wommels  za  21-mei  Wurdum 

za 23-apr  Wurdum  zo  22-mei  Boazum 

zo 24-apr  Boazum  za 28-mei Gorredijk 

za 30-apr Sneek  zo 29-mei Wommels 

 
Door de week kun je ook nog op andere plaatsen  stempelen  (Wolvega, Hitzum, Franeker, Wirdum, Wommels, 
Reduzum, Akkrum en Norg). Voor meer informatie verwijzen we je naar de Jaargids RTC Rally, pagina 14 en 15. 

http://www.elfmerenfietstocht.nl/


LEDENMUTATIES 
 
 
Afzegging: 
 

D. Koopmans Burminiastraat 2 8633 KP IJsbrechtum 
 

 
 
 
COMPETITIESTANDEN  
 
 

Eindstand wintercompetitie 2015-2016 

  
  

  

1 J. Plantinga 3.535 km 

2 H. v/d Schuit 3.230 km 

3 H.T. Feenstra 2.900 km 

4 H. Rigter 2.750 km 

5 G. Prosje 1.925 km 

6 J. Kluitenberg 1.900 km 

7 J.P. Hettinga 1.820 km 

8 A. Sijszeling 1.735 km 

9 F.H. Ettema 1.200 km 

10 L.S. Koenen 1.165 km 

11 Y. de Jong 998 km 

12 B. Kuilman 910 km 

13 P. Wester 780 km 

14 Y. Lautenbach 755 km 

15 J. Bosma 585 km 

16 R. van Veen 25 km 

  
  

  

  totaal wintercompetitie 26.213 km 

 


