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MEDEDELING: 
 

 

 De bodywarmers zijn inmiddels besteld door Hertzen. 

 

 

FIETSAGENDA  
 
 

 Tocht van de maand:  Salverda Peperbustocht 

Datum:  17 juni 2017  

Afstand: 130 km 

Start:  Sportpark De Pelikaan, Haersterveerweg 2b, Zwolle 

 Organisatie: Toerclub Swolland www.swolland.nl 

 

 Op de laatste zaterdag van juni staat weer het Rondje IJsselmeer op de agenda. Liefhebbers 

kunnen zich uiterlijk tot 18 juni aanmelden bij Hertzen.  

 
 Vooraankondiging:   de Ronde van De Kroon (ALS-tocht) 

 Deze tocht wordt georganiseerd op 8 juli a.s. 
Zie http://www.rondevandekroon.com 
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50e 11-MERENTOCHT 2017 
 
 

            
 
De 11-merentocht op 13 mei voor de vrijwilligers 

Op 13  mei vertrok de Rally-ploeg voor de “alternatieve 11-meren”. Vanwege de regen een half uur 
later dan was gepland. Gelukkig was het daarna meest droog, al leverde dit wel 4 stops op om lekke 
banden te lappen, waarvan de laatste in de “Bremer Wildernis”. Behalve deze lekke band werden we 
hier ook lek gestoken door de muggen. Vlak voor Balk werden we getrakteerd op een flinke regenbui, 
het water droop uit de mouwen . Des te lekkerder smaakte de koffie met appelgebak. Na deze stop 
boog het grootste deel van de ca. 20 fietsers af voor de 100 km, slechts 6 man gingen door voor de 
150 km. Het 2e deel van de tocht ging als een trein, geen pech meer en het zonnetje bracht zelfs een 
aangename temperatuur met zich mee. Om kwart over 2 werd Sneek weer bereikt. 
 

 
 
De 50e editie van de 11-merentocht op 20 mei  

Zaterdag 20 mei hebben wij de 50ste editie van de elfmerenfietstocht gehouden. Onder redelijke 

gunstige weersomstandigheden hebben circa 3800 deelnemers de 50, 100 en 150 km gefietst door 

het mooie Zuidwest Friesland. In totaal waren er 6 fietsers die ook voor de 50ste keer onze tocht 

hebben afgelegd, een hele prestatie! Ik maak graag van deze mogelijkheid gebruik om al onze 

vrijwilligers en in het bijzonder Geert, Bert, Wieger en Jouke te bedanken voor hun inzet. Zonder het 

harde werk van al onze trouwe vrijwilligers hadden wij nooit zo’n mooie tocht kunnen organiseren. 

Ook wil ik onze sponsoren en natuurlijk alle deelnemers bedanken. Tot volgend jaar.  

 

       



 
 
                                     

       
 

 

         
 
 

ELFSTEDENTOCHT 5 JUNI 2017 
 
Rallyploeg  
 
We starten gezamenlijk in startgroep 5, starttijd 5.32 uur.  
De groep bestaat nu uit 9 personen: Henk Kuipers, Rink Kuipers, Nanne Douwes, Harrie Rigter, 
Marcel Rooth, David Rooth,  Bouke van Wijk, Gert Jan Hermus en Durk Bootsma. 
Anderen kunnen zich uiteraard bij ons aansluiten. Van harte welkom. Graag van tevoren doorgeven 
aan  Harrie Rigter (06 – 51 91 32 07). Vertrek om 4.45 uur bij het Schuttersveld. Mocht je ergens 
anders aansluiten of niet mee gaan: geef dat dan door, zodat we niet voor niets op je wachten. 
 

Vijf van de zes jubilarissen: 
 

v.l.n.r.  de heren  J. Hingst, P. Wester,  

J. Stienstra,  K. Kruizinga en                

J.J. Timmermans 

 

Ook 50 x,  maar niet op de foto:  

dhr.  J. Risselada. 

 

Allen van harte gefeliciteerd. 

De dag werd afgesloten met een 

feestavond voor de vrijwilligers. 

 

Het was een zeer geslaagde dag. 



Het tijdschema ziet er als volgt uit: 
04.45 uur verzamelen bij het Schuttersveld 
05.15 uur totale groep compleet in Bolsward 
05.32 uur start in Bolsward 
Rond 8 uur Koffiepauze in Blija bij de broer van Nanne * 
Rond 12 uur Lunchen in Sneek.  * 

                                           *  Deze tijden zijn uiteraard afhankelijk van weersomstandigheden, drukte en pech. 
We lunchen 30 – 45 minuten. Deelnemers, die dan naar huis willen: we maken 
daarover een afspraak, waar we elkaar weer treffen. Ik ga er van uit dat, zoals 
gebruikelijk, Marcel en David Rooth en Rink Kuiper bij gezin of familie thuis lunchen.  
De anderen zijn uitgenodigd door Gert Jan Hermus thuis of bij goed weer ergens aan 
de route. Daar is soep. Je kunt materialen daar vooraf  brengen of daar laten liggen 
tot na de tocht. Wil je van te voren aangeven bij Gert Jan (06-13440603) of je hier 
gebruik van wilt maken ? Na 30 – 45 minuten in Sneek te zijn, ontmoeten we elkaar 
bij de controle in IJlst om dan weer verder gezamenlijk verder te rijden 

 
Rondom het fietsen: Samen uit, samen thuis 
   We rijden in ons nieuwe RTC Rallytenue. 
   Na een controle: even doorlopen, eten, tellen en z.s.m. vertrekken. 
   Jullie zijn allen geroutineerde fietsers, dus dat moet goed gaan. 

 

 
 
 

COMPETITIESTAND APRIL 2017 

             Groep 11.000  km en meer 
 

  Groep   3.000  km tot  6.000  km 

    punten km   
 

    punten km   

1 A. Sijszeling 45 4.640   
 

1 P.J. Gemser 22 1.518   

2 J. Kluitenberg 46 4.510   
 

2 J. Bosma c 1000   

3 H. v.d Schuit c 2.790   
 

3 J.J. Steehouwer c 665   

4 R. van Veen 24 1.380   
 

4 J. Hingst 3 360   

5 J.R. Plantinga 14 1.165   
      

             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 2.881   
 

1 B. van Dijk  c 715   

2 H. Rigter c 2.430   
 

2 S. Hofstede 4 220   

3 J.P. Hettinga c 2.100   
 

3 K. Duits 4 200   

4 C. Zijlstra c 1.790   
 

4 T. de Haan 4 195   

5 J. Jilderts 18 1.375   
 

5 B. Kuilman 2 175   

6 S. Haarsma c 1.200   
 

6 D. de Jong 1 45   

7 S. Tilstra c 716   
      8 L.S. Koenen 5 450   
      9 G. Meijer c 187   
      

            


