


  Redactie:  J.C. Stam – Lijsterbeshof 39 – 3355 CC Papendrecht – Tel. 078 – 6158164 
( e-mailadres: stam22@zonnet.nl )  

     
   

20e JAARGANG     Juni 2004  
Nummer: 4  

    
  

  

Van onze voorzitter. 
Halverwege het seizoen kunnen we pas constateren, dat de “normale bestuurstijden” 
zijn aangebroken, want alle perikelen rond de sponsoring en (vooral) de kleding zijn 
weggewerkt en dat heeft onze Gerard van Rheenen toch de nodige zweetdruppels, 
extra uren en nogal wat zenuwen gekost. Natuurlijk kregen ook de andere 
bestuursleden in meer of mindere mate hier mee te maken, maar hij was toch de 
contactpersoon met Decca en we weten inmiddels, wat dat heeft betekend!! 
Duidelijkheid is er gelukkig gekomen in wat nu wel en niet te leveren was en naar de 
toekomst zijn alle accessoires, die niets met Decca kleding te maken hebben er uit 
gehaald. Inmiddels is ook de tweede bestelmogelijkheid voor de kleding er geweest en 
dat betekent dus ook weer wat meer tevreden gezichten. Volledig nieuw voor ons was 

de eerste evaluatie met de drie sponsors, omdat bij de vorige sponsor dat veel minder, maar ook 
anders gebeurde. Nu bleek, dat er buiten de kleding nog genoeg te regelen valt op het gebied van 
PR en daar gaan we de komende tijd aan werken. Tevens (en daar zijn we heel blij mee) blijken de 
drie heren zeer actief mee te leven en te denken op genoemd gebied. Bijzonder leuk was het om te 
merken, dat sponsors en vereniging actief waren bij de spinningmarathon van 12 juni bij Impulse. 
Een totaal ander onderwerp is, dat sommige leden zich afvragen, wat er toch met die voorzitter aan 
de hand is, die zoveel mogelijk meefietste bij clubritten. Deze voorzitter heeft zich alleen aan het 
begin van het seizoen even laten zien en daarna pas weer in de auto bij Zwijndrecht-Zwijndrecht. 
Welnu, daarvoor zijn twee redenen: allereerst hebben wij thuis wat zaken moeten verwerken, die het 
fietsen even op de tweede plaats zetten en vervolgens (en misschien heeft dat er wel mee te maken) 
liet het lijf me behoorlijk in de steek: overal pijntjes en vooral de bekende rugproblemen doken weer 
op. Inmiddels wordt daar aan gewerkt en ik hoop toch echt in het tweede gedeelte van het seizoen 
weer keurig mijn plaatsje in te nemen, want ik wil toch wel graag op de fiets meemaken, waar het om 
draait binnen de vereniging. Ik noemde de tocht hierboven al: Zwijndrecht-Zwijndrecht en inmiddels is 
dus de zevenentwintigste versie achter de rug. Met een deelnemersaantal van 125 waren we 
eigenlijk niet tevreden, maar natuurlijk wel met de inmiddels overbe-kende uitvoering: alles liep weer 
op rolletjes en het ontbrak de deelnemers aan niets. Hoe heel anders waren de verhalen over de 
tweede Randstad Fietstoer, maar daarover hebben wij zelfs in het bestuur nog niet geëvalueerd. Ook 
wil ik hier evenals in mijn vorige stukje melden, dat het dragen van een helm inmiddels weer 
onderwerp is geweest van bespreking in vergaderingen. Het was wat weggeëbd, want een paar jaar 
geleden spraken wij er vaker over met natuurlijk ook in het Toernieuws aandacht hiervoor. Wij staan 
nog steeds op het standpunt, dat iedere verstandige fietser (m/v) zo’n ding opzet, want als er 
gevallen wordt, is het toch vrijwel altijd op de kokosnoot! Er schijnt inmid-dels een rechtszaak te zijn 
geweest, waarbij een gedupeerde fietser van de rechter te horen kreeg, dat ook de vereniging niet 
vrijuit ging, omdat men niet voldoende had gewezen op de beschermende waarde van een helm. Wij 
gaan dat dus vanaf heden weer oppakken en zullen op de jaarvergadering in januari ons standpunt 
kenbaar maken. Ik wens iedereen een goede vakantie, blijf fietsen en we kijken uit naar het tweede 
gedeelte van het seizoen!   
   

Ad Stam.  
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Zwijndrechtse wielertoeristen groeten Zwijndrecht  
Hieronder een artikel dat op 5 juni jl.geschreven is door de journalist Flor van de Velde van Radio 
Beverland op basis van een interview met Jan Boerhouwer in de kantine van de sporthal in 
Zwijndrecht Belgie tijdens onze lunchpauze aldaar. Schepen Walter de Wulf, die Jan nog kende van 
de jubileumtocht van twee jaar geleden, stelde Jan aan Flor voor en deze informeerde naar Jan's 
ervaringen in 27 keer Zwijndrecht-Zwijndrecht. Jan zat direct op z'n praatstoel met dit verhaal als 
resultaat. Flor kent mijn plan om z'n artikel integraal in ons clubblad te laten afdrukken en juicht dit 
toe.  
   
Zaterdagnamiddag hebben 122 wielertoeristen de fietstocht Zwijndrecht-Zwijndrecht gereden of de 
220 km heen en terug van het Nederlandse Zwijndrecht naar het Belgische. Het is een organisatie 
van de Nederlandse Wielerclub “De Mol”. Er namen ook 13 Belgische Zwijndrechtenaren deel. Zij 
waren reeds met een bus om 6u ’s morgens naar Nederland gereden waar ze met hun vrienden van 
“De Mol” mee van start gingen om 8u. Zwijndrecht-Zwijndrecht werd reeds voor de 27e keer gereden. 
Het initiatief van de wielertoeristen wordt nu door beide gemeentebesturen verder uitgewerkt zodat  
in oktober 2004 wordt gestart met een officiële verzustering. Met de wind in de rug kwam het peloton, 
begeleid door de bereden politie van Antwerpen, rond kwart voor één Zwijndrecht binnen gereden. 
De internationale wielertoeristenrit kon rekenen op een perfecte begeleiding. Tot aan de Belgische 
grens was dat de taak van de Nederlandse politie. Daar werd de taak overgenomen door de 
Antwerpse politie met een 10-tal motards  en een 5-tal hulpagenten in de wagen. Om vlot en veilig 
richting Zwijndrecht te kunnen rijden, werd de Waaslandtunnel opengesteld voor de wielertoeristen. 
Dat is een faciliteit die maar zelden wordt toegestaan en voor het wielertoerisme uniek. De uitgave 
2004 kreeg met 122, een bijzonder laag aantal deelnemers. Normaal zijn er gemiddeld zo’n 200 die 
de tocht meemaken. In de jubileumuitgave van twee jaar geleden, waren er zelfs een 400 . Jan 
Boelhouwer schrijft het mindere aantal toe aan regenweer van vrijdagavond dat sommigen afschrikte 
en bovendien zijn er in Nederland zoveel toertochten die korter zijn en veel sneller kunnen gereden 
worden. De nu 59-jarige Jan, heeft nog geen enkele Zwijndrecht-Zwijndrecht gemist. ’t Was dus de 
27e keer dat hij aan de Zwijndrechtse sporthal van de fiets stapte. Niet zozeer het aantal kilometers 
spreekt hem aan want dat is voor hem niets bijzonders. Maar wel 27e keer terug in Zwijndrecht 
mogen komen. Hij hoopt het vol te kunnen houden en ook de 30e rit te mogen meemaken. Dat na 
ruim een kwarteeuw het verkeer enorm drukker is geworden, is een belangrijke vaststelling voor de 
Nederlander. Vroeger kwam er zelfs ook al eens kasseistrook bij. De eerste jaren moesten ze nog 
door de Sint-Annatunnel via de roltrappen naar Linkeroever. Jan vergeet het nooit dat ze met 200 op 
die roltrappen stonden die echter onder het gewicht stilvielen. Ze moesten de fiets naar boven 
dragen. Het jaar nadien mochten ze door de “grote wagentunnel”. Wielertoerist Jan Boelhouwer vindt 
de begeleiding door Antwerpen schitterend. Hij getuigt, dat al wie voor de eerste keer mee rijdt, 
kippevel krijgt van de grootse organisatie die door de Waaslandtunnel leidt. In de beginjaren had de 
recordhouder van Zwijndrecht-Zwijndrecht, ook geen kilometerteller. Nu wel. Toch weet hij dat de 
tocht van 2004 van Nederland naar België, één van de snelste is die er ooit is gereden. In de sporthal 
kregen alle deelnemers een tas soep en met ongelooflijk veel haast, aten ze hun boterhammetjes. 
Jan opende een plastieken doos. Voor de 27e keer heeft hij zo’n doosje of bakje bij. Een echte 
traditie is het geworden. Er zitten 6 kippeboutjes is. Ieder jaar maakt zijn vrouw ze klaar. “Ik zou het 
vervelend vinden, moest ik ze niet bij hebben”, sprak Jan. In het Nederlandse gezelschap bevinden 
zich ook 5 vrouwen. Ook dat was vroeger nooit het geval. De wielerclub “De Mol” reed ook in een 
nieuwe trui want ze hebben een andere sponsor. Het is één sponsor die echter wel drie namen heeft. 
Er hoort een fitnesscenter bij. Voor Jan Boelhouwer is dat positief, want de wielertoeristen hebben nu 
ook contact met dat center en zo vinden er ook jongeren de weg naar de club. Terwijl hij het 4e 
kippenboutje tussen de tanden klemt, luistert hij naar schepen Walter De Wulf die het al heeft over de 
30e keer. Hij nodigde de Nederlanders uit om ook zonder fiets  Zwijndrecht eens te komen bezoeken. 
Jan knikt. “ Ik ben hier al twee keer met mijn vrouw met de auto geweest”. Ook burgemeester Willy 
Minnebo en de schepenen Liliane Bervoets, Loe Van der Donckt en André Van de Vijver kwamen de 
wielertoeristen groeten. In het vergaderlokaal van de sportdienst, werd aan het bestuur van WRC De 
Mol en de afgevaardigden van het Rode Kruis en de politie, nog een receptie aangeboden.  

 
 

 



Sportschepen De Wulf overhandigde hen als attentie een cd met opnamen van een Burchtse 
klassieke groep. Namens De Mol mocht de schepen een grote kader in ontvangst nemen waarin 
achter glas, het nieuwe blauw-wit shirt van de Nederlandse club was bevestigd. Lang duurde de 
receptie niet want de terugtocht moest volgens het vooropgestelde uurschema worden aangevangen. 
Het team van de Antwerpse mobiele politie begeleidde de groep weer in de richting van de grens die 
in de omgeving van Kalmthout werd bereikt. 
   

Flor van de Velde       
 

  

  

  

E-mail.  
In deze tijd beschikken velen over een internetaansluiting. Dit maakt het 
mogelijk om via E-mail elkaar aan te schrijven en te informeren. Het is een 
zeer snelle en goedkope manier van communicatie. Als U een 
internetaansluiting heeft met daaraan een e-mail adres en u wilt op de 
hoogte gebracht worden van het laatste nieuws, het volgende: DTC de Mol 
beschikt op dit moment over 130 E-mail adressen welke de afgelopen 
periode meermalen zijn gebruikt. Als U nog geen enkel bericht ontvangen 
heeft komt U niet voor in het bestand en/of het e-mail adres is fout. Wilt U 

toch deze mail ontvangen en/of op de hoogte blijven van het clubgebeuren stuur dan even een E-
mail naar postmaster@fietsclubdemol.nl  Ik neem U dan op in het E-mail adressenbestand.  
   

Gerrit-J v/d Bogerd.     
   

  

  

Susteren 2004. 
Als elk jaar keek ook dit jaar weer uit naar de onze gezamenlijke tocht met onze vrienden uit 
Susteren. In het kader van onze training richting Parijs-Roubaix had Remko wat anders in gedachten, 
maar dat moest dan maar even worden uitgesteld. Uiteindelijk is het maar 1 keer “Susteren” per 
seizoen en ik kom graag in Limburg. Rinus van der Burg maar eens gepolst en die had deze keer 
ook wel zin. De reis verliep voorspoedig en zo waren we al als eerste bij het cafe in Susteren. Rond 
achten – we twijfelden zelfs, of we wel goed stonden. De groep had echter nog even een koffiepauze 
in Nederweert gepland en die kwamen dus wat later aan. Uit de auto bleek het al behoorlijk fris in 
Limburg te zijn. De teller gaf ook maar 8 graden aan. Maar goed, er zou straks geklommen gaan 
worden en dan wordt je vanzelf wel warm. De voorzitter van de club uit Susteren hield weer zijn 
bekende welkomstwoord. De tocht stond vandaag in het teken van de bevrijding en de stop zou 
geloof ik op 90 kilometer liggen. Zo’n welkomstwoord is uiteraard goed bedoeld, maar we hadden 
toch wel trek om te vertrekken en ons zo warm te rijden. Kort na vertrek al 2 lekke banden en nét 
daar, waar beide volgauto’s er niet bij kunnen. Jammer, maar moeten dan toch maar even wachten. 
Het zou een tocht worden met meerdere obstakels…. Nabij of in Nuth worden wij er op gewezen, dat 
er een gevaarlijke afdaling aan zit te komen. Iedereen is alert, maar er is meer : het heeft de 
voorgaande nacht stevig geregend en zo is er midden op het smalle pad een dikke grintstrook 
ontstaan en daardoor slechts een smal paadje asfalt voor ons. Niet zo zeer door het gevaar van die 
afdaling, maar meer door de omstandigheden gaat het mis. Voor mij raakt iemand die grintrand en 
slingert weer naar rechts. In een flits schiet het door mij heen, dat áls die voorganger gaat liggen ik er 
overheen zal gaan, dus stuur ik bewust naar links om dat te voorkomen. Tot zover weet ik alles nog 
haarscherp, maar daarna gaat het licht uit.  
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Volgens de omstanders ben ik ca. 2 minuten buiten westen. Het zal wel. Als ik wakker  word  
ondersteund   Rob van Rutten mij en voel ik al snel, dat het ter hoogte van het sleutelbeen links niet 
goed zit. Een beetje mak en dizzy wachten we de komst van de ambulance af. Gelukkig heeft de 
volgauto van “De Flesch” wel een deken bij zich, want we zijn nog maar een uur onderweg en het is 
nog steeds koud – het wegdek is ook nog nat. Ik begin wat te klappertanden en ben blij, wanneer de 
ziekenwagen komt. Kan zelf wel lopen en stap de ambulance in. Daar worden adresgegevens en 
telefoonnummer gevraagd en dat produceer ik moeiteloos. Direkt wordt de druk gemeten en kom ik 
weer wat op temperatuur. Het ziekenhuis in Sittard is niet ver weg. Daar krijg ik een prima opvang. 
Een pilletje tegen de pijn en daarna moeten er foto’s gemaakt worden. De maagstreek wordt bevoeld 
en er wordt gevraagd of ik goed kan ademen. Dat gaat prima, een stuk beter dan nu (2 weken later), 
nu de ribbenkast zich nog goed doet voelen. Daarna nog even door de scan, waar even getest wordt 
op eventueel hersenletsel, want de helm heeft aardig wat te leiden gehad. Valt dat slecht uit, dan zou 
ik zeker nog een nacht in Sittard moeten blijven. Dit eindigt gelukkig positief. Heb ook nooit hoofdpijn 
gehad. Rinus, die met mij mee is geweest, kan het betrekkelijk goede nieuws aan de volgauto 
melden. Ze mogen ons weer naar de auto in Susteren brengen. De materialen van onze volgauto 
gaan over in de bus, de rit moet wat worden ingekort en Rinus en ik kunnen weer vervroegd naar 
huis. Nu doen wíj maar een koffiestop in Nederweert, want het café was nog net niet open in 
Susteren. Ik begrijp, dat ik de groep aanvankelijk behoorlijk heb laten schrikken. Zelf was ik er niet 
bewust bij en heb ook zeker geen angst weer op de fiets te stappen. Jullie begrijpen: zo ver is het 
nog even niet. De helm gaat nu misschien ook wel bij solo-tochtjes op, want ik ben mij bewust, dat 
die ernstiger letsel heeft voorkomen. Het was ook niet typisch een Limburg ongeval. Flinke scheuren 
in de zijkant van de helm en talloze afdrukken van kiezelsteentjes hadden even goed de linkerkant 
van mijn hoofd kunnen open halen, en dan houd ik het nog vriendelijk. Het heeft ook geen zin te 
speculeren wat er zonder helm was gebeurd. Ik was en ben gelukkig, dat ik ‘m op had. Sorry aan de 
groep van 8 mei dat ik jullie tochtje toch wat moest verstieren, dank vooral aan de opvang na het 
ongeval ter plekke en de belangstelling later. 16 juni mag ik mij opnieuw in het ziekenhuis vervoegen. 
Helaas vallen er wat plannen in het water en zelf heb ik mijn Marmotte-week moeten afzeggen. Er is 
echter nog een Oetztaler-marathon in het verschiet en hopelijk ben ik daarvoor op tijd genezen. Dat 
is nog niet aan te geven, want het herstel kan variëren van 6 weken tot 6 maanden. Het ziekenhuis in 
Zwijndrecht heeft mij aangegeven met zeker 2 maanden rekening te houden. Maar elk nadeel heeft 
zijn voordeel: ik was al een keer vrijwilliger bij de club, met Hemelvaartsdag nog bij de Steven Rooks 
Classis en bij het uitkomen van ons clubblad weten jullie inmiddels, dat ik er ook bij was bij 
Zwijndrecht-Zwijndrecht (terwijl ik Jan Gelderblom vroeg in het seizoen moest meldden, dat het deze 
keer Limburg’s Mooiste zou worden….).   
   
Geen planning nu meer – ik reken nergens op en zie het allemaal wel komen.  
O ja, op het oog is de fiets er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.  
   

Rob van der Hoog     
  

 

  

  

Ik geef de pen aan..........  
Tja de Pen van de mol, nu alweer in mijn bezit. Ik had niet gedacht die zo snel 
terug te krijgen. Eigenlijk is de pen heden ten dage natuurlijk een toetsenbord, 
want ik kan me niet voorstellen dat er nog iemand een artikel voor de Pen zal 
schrijven met een Pen. Maar dat daar gelaten, dacht ik erover na wat te doen na 
het artikel en de voorzet die Anton Honcoop mij gaf.  
   
Ik dacht er eens een avond over na en besloot subiet het toetsenbord door te 
geven aan Rob de Zeeuw, want die zit hier nu net toch naast mij. 

   
 
 

 



Rob:  Hoi Herman, how is life???  
Herman:  Ja prima Rob, ik zit net een stukje te schrijven voor het Mollenblad.  
Rob:  Oh ja, da’s waar jij had weer de pen gekregen, is het niet???  
Herman:  Ja klopt Rob, ik kreeg de eer van Anton Honcoop. Die vroeg mij iets te schrijven over de 
snelle groep versus de normale groep.  
Rob:  Nou ja zeg, wat een termen snelle groep versus normale groep. Het zijn toch eigenlijk allebei 
normale groepen die snel rijden????  
Herman:  ja zo kijk ik er ook tegenaan.   
(vrouw van Herman):  Herman doe jij de deur even open, er wordt gebeld!!!!  
Herman:  is goed, stap stap stap stap stap stap. He Jan, wat kom jij doen?  
Jan:  Ik zit met een probleem over mijn Campagnolo derailleur, kun jij ff kijken.  
Herman:  Ja da’s ff lastig op dit moment, zit hier met Rob een stukje te schrijven voor het mollenblad.  
Jan: Oh dat stukje voor de Pen zeker???  
Herman:  Ja dat klopt.  
Rob:  (van boven) He Dukel kom er bij, dan schrijven we het met zijn drieën!!!  
Jan:  eughhhhh, ik bedoel, wat willen jullie schrijven dan.  
Rob:  Zien we wel.  
Herman: Ja goed idee, kom er bij Jan.  
Jan:   eughhh, nu goed dan, maar dan daarna nog wel naar die derailleur kijken, want dat ding 
schakelt voor geen meter.  
Rob:   Ja da’s logisch Jan, is geen Shimano he!!!!!!!  
Jan en Herman: Stap stap stap stap stap stap stap stap  
Jan:  Wat zei jij nu over Campagnolo???  
Rob:  Niks joh, was gewoon een geintje, weet je toch wel. Laat je niet zo opnaaien Jan, je 
weet toch dat we voortdurend de gein opzoeken.  
Rob:  Nou laten we nu maar met deze gein beginnen, anders komt dit natuurlijk nooit af.  
Jan:  Dat jullie nog iets willen schrijven voor het Mollenblad!!!  
Rob en Herman: Heeeeee, wat bedoel jij nu, waarom zouden we dat niet willen?????? Het is toch 
zeker voor ons eigen blad en voor onze eigen club.  
Jan:  Nou dat verhaal met het aflasten van die supermol van jullie van dit jaar bijvoorbeeld.  
Rob:  Hmmmmm, tja hmmmm  
Herman: Euggghhhh.  
Jan: Nou laat ik stellen, ik vind het wel stoer dat jullie gewoon doorgaan voor het cluppie.  

Rob: Ja, da’s waar, misschien moeten we hier daar ook maar eens iets over schrijven.  
Herman: Ja prima, maar we gaan niet vervelend doen en zo, dat heeft geen zin. Het is natuurlijk 
heel makkelijk om het bestuur onderuit te halen, maar ze doen het maar wel even en daar mogen we 
wel respect voor hebben.  
Rob en Jan: Accoord, prima vertrekpunt.  
Jan:  Neem nu zo’n Zwijndrecht – Zwijndrecht, zo’n tocht draai je natuurlijk niet zomaar even 
in elkaar, daar komt wel wat bij kijken.  
Rob:  En niet vergeten de nieuwe sponsoring en de kleding, Ga er maar aan staan, daar 
zitten echt heel wat uurtjes in van de mannen !  
Jan:  Nou, inderdaad maar ik maak me gewoon wat zorgen over de club.  
Rob:  Hoezo dan ?  
Jan:  Nou kijk eens bijv. naar de samenstelling van de gemiddelde mollentocht. Aan de 
mannelijke kant zijn wij (op Youri na dan) zo’n beetje de jongste en bij ons begint toch ook al het grijs 
en de inhammen te komen.  
Rob:  Praat ff voor jezelf Jan !  

Herman: Herman:Maar het is waar Rob, als we niet uitkijken, zitten we zodadelijk met een afspiegeling van de 
nederlandse maatschappij.  
Rob:  Ff in gewoon Nederlands graag Herman.  
Jan:  Wat Herman bedoelt is dat we natuurlijk ook aanwas moeten hebben van jongeren, wil 
de club over een jaar of tien nog lekker door de omgeving toeren.  
 
 
 

 



Rob:  Da’s waar. Is het dan een idee, dat we eens met wat vernieuwende ideeen komen.  
Herman: Waar denk je aan Rob????  
Rob:  Kijk, je moet niet het ene wegdoen, als je het andere nog niet hebt.  
Jan:  Zoiets als: doe je Campagnolo nog niet weg als je nog geen Shimano hebt???  
Rob:  Wat een slimpie, maar het klopt wel. Je moet het huidige bestand natuurlijk wel in ere 
houden. Die hebben per slot van rekening de club gebracht waar die nu is.  
Herman: Dan is het wel fideel als dezelfde leden wel accepteren dat er voor de toekomst ook 
nieuwe dingen komen.  
Rob:  Ja of dat ze weer dingen gaan doen die de huidige leden vroeger ook deden.  
Jan:  Inderdaad, bijv. nieuwe leden of zelfs ook bestaande leden die we nu misschien niet zo 
vaak meer zien, vinden het natuurlijk ook leuk om langere afstanden te rijden. Of juist iets harder te 
rijden, of andere uitdagingen aan te gaan, die de bestaande leden wellicht allang doorleefd hebben.  
Rob:  Ik kan me voorstellen dat ik over 10-15 jaar 100 km ook meer dan genoeg vind, terwijl ik 
het nu ook leuk vind om nog fysieke uitdagingen aan te gaan.  
Herman: Je kunt bijv. de woensdagavond toch weer nieuw leven in blazen en dan er iets meer 
van maken.  
Jan: Waar denk je aan???  
Herman: Nou, die oud renner van de Mol  
Rob:  John Talen bedoel je??  
Herman: Ja, die zouden we toch wel eens kunnen vragen om eens wat meer uitleg te komen 
geven over hoe je nog beter op je fiets zit of zo???  
Jan:  Dit spreekt de jongeren wellicht wel aan.  
Rob:  Jongeren, het spreekt mij zelfs nog aan.  
Jan:  We zouden eens moeten kijken op welke wijze we meer nieuwe jongere leden kunnen 
krijgen.  
Herman: Dat behoeft het bestuur toch niet alleen te doen, daar kunnen andere leden toch in 
meedenken????  
Rob:  Ja mijn idee.  
Jan:  Hoe vinden jullie die opdeling tussen snelle en normale groep.  
Rob:  Nog zo een!!!!!!!!!  
Jan:  He??????  
Herman: Wat Rob bedoelt Jan, is het zijn toch beide normale groepen met een snelheid!!!!!!!  
Jan:  Ja, dat is eigenlijk wel zo.  
Rob:  Als ik heel eerlijk ben, ben ik volgens mij maar 2 keer met de snelle groep mee geweest  
Jan:  Ik 1 keer.  
Herman: Ik 1,5 keer  
Rob:  He???  
Herman: 1 keer reed ik mee en 1 keer reed ik twee keer lek en moest ik op de volgauto wachten.  
Rob en Jan: Oh.  
Herman: Maar hoe vinden we zo iets??????  
Jan:  Het is voor mij geen doel op zich. Als ik hard wil rijden, rij ik wel op de maandagavond 
mee of andere wedstrijden.  
Herman: Ja voor mij ook, maar ja Jan en ik zijn natuurlijk ook lid bij de Renners, hoe zit dat voor 
jou Rob.  
Rob:  Ik vind het af en toe wel leuk om te doen, maar zie nog wel wat praktische haken en 
ogen.  
Jan:  Zoals?????  
Rob:  Kijk de route is natuurlijk niet echt bekend bij de voorrijders, dus dat kan het sneller 
rijden beïnvloeden.  
Jan:  Nog iets anders dan.  
Rob:  Eigenlijk niet, het is toch het uitproberen waard en dat vind ik belangrijk. Het gaat erom 
dat de club kijkt naar vernieuwingen en daar is dit wel een voorbeeld van.  
Herman: Als je sneller wilt rijden, kun je toch ook bij de Renners op de baan gaan rijden???  
 
 
 

 



Jan:  Kijk, op de baan rijden is natuurlijk nog wel iets anders, dan in een toertocht sneller 
rijden, daar zit voor mij wel een groot verschil.  
Rob:  Ja precies, ik ben ook niet iemand voor op de baan, want ik rij veel liever toertochten 
die ergens naar toe gaan, als het dan ook nog sneller gaat is het voor mij helemaal okee .  
Herman: Maar hoe dan verder met de club, want daar hoor ik toch onze zorg zitten?????  
Jan:  Kijk ik bewaar al jaren het jaarprogramma van onze vereniging  
Rob:  Zeker in diezelfde doos, waar al die Campagnolo onderdelen in zitten!!!  
Herman: Ja, twee keer gebruikt en al versleten.  
Jan:   Ja hoor het is weer Jan-afzeikdag  
Rob:  Ga verder Jan,  
Jan:  Nou op het programma zie ik door de jaren heen een verschuiving in wat we rijden, Een 
jaar of zeven geleden reden we als vereniging nog rustig de volle ronde van Vlaanderen, de 
Mosseltocht met sterke wind over de Zeelandbrug en dergelijke klasbaktochten.  
Rob:  Ja tegenwoordig rijden we die niet meer, terwijl de nieuwe leden deze tochten wel 
zouden willen rijden.  
Herman: Hoe vind je hierin dan een compromis??  
Jan:  In het programma toch iets meer variatie aan brengen zodat alle leden aan hun trekken 
komen.  
Rob:  Oke, genoeg hierover dit punt is wel duidelijk.  
Jan:  Een ander idee, waarom starten we de dinsdagavondtraining niet gewoon bij de club ipv 
bij de IJshal. Voor de leden uit de waard is de IJshal toch wel weer wat verder. Ik zou best wel 
meewillen, maar redt het met werk ed. nooit op tijd daar te zijn.  
Rob:  Ja en dan bijv. om 19.00 uur starten ipv 18.30 uur.  
Herman: Kunnen we niet eens iets rijden voor een goed doel of zo???  
Rob:  Ja, met sponsoring per km bijvoorbeeld  
Jan:  Ja of van Dordrecht naar Davos in een paar dagen en de opbrengst voor het 
Astmafonds, of zo iets natuurlijk. Kunnen ook de krant er natuurlijk nog bijhalen, heb je wel een mooi 
verhaal en uitstraling.  
Herman: He, er komen toch wel vele ideeën zo bij ons naar voren zeg.  
Jan:  Ja, misschien kan ons cluppie hier wel iets mee.  
Rob:  Is het niet te scherp mannen????  
Jan:  Eughhhhh geloof het niet  
Herman: Ja net zo als die Campagnolo kransjes van je zeker.  
Rob: Alle gekheid op het bekende stokje, ik vind dit stuk positief, opbouwend bedoeld, en hoop dat 
iedereen het ook als zodanig leest en interpreteert.  
Jan:  Wellicht dat er meer leden zijn die hierdoor ook met meerdere en/of andere suggesties 
komen waar onze club dan weer mee verder kan.  
Herman: Nu alleen nog de pen doorgeven aan iemand?  
Rob:  Waarom nemen we niet eens voor de afwisseling een oud-mollid?  
Jan:  Ja dat is wel een goed idee.  
Herman: Weer een idee, maar zullen we de pen nu eens aan Ad Stam geven, hij is per slot van 
rekening voorzitter van onze club, en ben wel benieuwd wat hij hier van vindt.  
Jan:  Da’s goed, maar eughhhhh gaan we nu fietsen???  
Rob:  Die derailleur van jou was toch kapot  
Jan:  Oh ja ik begreep al niet dat ik hier in mijn spijkerbroek zat  
Herman: Je mag van mij wel een broek lenen hoor.  
Rob:  Heren, kom op naar de garage, ff kijken naar dat ding van Jan.  
   
Met vriendelijke groet,  

Jan, Rob en Herman  
    

       
  
 
 

 



Een dagje SVD met DTC de Mol 
Het begon allemaal 5 weken geleden met een vraag van Dhr Schut, van 
Stads Vervoer Dordrecht, kortweg SVD, aan Johan Osseweijer. Hij wilde 
een commercial maken voor SVD waarbij hij wielrijders wilde gaan 
gebruiken als figuranten. Onze Johan zei spontaan ja. De achtergrond 
voor dit was tweeërlei: ten eerst dat we dan als DTC de Mol met onze 
nieuwe outfit in beeld zouden komen, waardoor onze nieuwe sponsors de 
nodige aandacht zouden krijgen en ten tweede zou de tourclub er meer 
naamsbekendheid door krijgen, waardoor mogelijk een ledenwinst te 
behalen viel. Na dit contact bleef het 4 weken stil, muisstil kan je wel 

zeggen. Maandag 22 maart, 4 dagen voor de geplande kledinguitreiking, nam Dhr Schut van SVD 
weer kontact op met de mededeling dat alles zondag 28 maart zou gaan plaatsvinden. Dit zag er op 
dat moment allemaal goed uit. De kleding zou vrijdag de 26 maart uitgereikt worden. Tevens zouden 
wij dan op die vrijdagavond een 15-tal leden gaan mobiliseren om als figurant mee te doen. Maar dan 
komt donderdagmiddag het bericht van Gerard v. Rheenen dat er problemen zijn met de aflevering 
van de kleding door DECCA. De productie aldaar was nog maar net gestart en het zou nog wel tot 
woensdag/donderdag van de volgende week duren voordat de hele bestelling gereed was.Toen 
Johan hierover geïnformeerd werd heeft hij direct Dhr Schut gebeld met de mededeling dat de 
geplande figurantenrollen niet door kon gaan. De reden voor ons was simpel: wij wilden dit beslist 
niet in het oude tenue van Hans Anders gaan uitvoeren. Vrijdagavond 26 maart kwam Dhr Schut 
(bijna het voltallige bestuur was daar i.v.m de geplande kledinguitreiking, maar geen doorgang vond) 
naar het clubhuis om met ons de voor hem zeer precaire ontstane situatie te bespreken. Tja, hij had 
al 4 weken tijd gestoken om een filmploeg, bussen met chauffeurs, een masseuse en oude dame 
met rolstoel te regelen. Op dat moment werd ook duidelijk dat zonder onze verder medeweten, met 
de bode de eerste productie van een 30 tal shirts was meegegeven. Deze waren sinds korte tijd in 
bezit van Gerard. Dit wetende werd de zaak vrij snel beklonken. Alleen nu nog een vijftiental 
figuranten optrommelen. De eerste 4 waren snel gevonden, je raadt het al, de op dat moment 
aanwezige bestuursleden zouden er zijn. Nu nog een tiental op zaterdag, tijdens de 
Voorjaarsklassieker in EDE, moest er maar geronseld gaan worden. Zo gezegd en ook zo gedaan. 
De grote dag begon met verzamelen bij het clubhuis om 10.00 uur. Jammer een paar toegezegde 
figuranten kwam niet opdraven. Ik weet niet of het kwam door het invoeren van de zomertijd, het was 
09.00 wintertijd, of dat zij de filmsterallures niet konden dragen. Om 10.30 uur arriveerde een luxe 
stadsbus om de tien filmsterren op te halen en naar de filmset te brengen. De opnames zouden in 
Stadspolders gaan plaats vinden. Wat er allemaal gefilmd is kan ik niet beschrijven, want ik heb de 
camera niet bediend, maar dat wij verschrikkelijk veel lol gehad hebben en er heel goed voor het 
inwendige van de mens is gezorgd, is wel duidelijk. De filmopnames begonnen, na uitleg en 
doornemen van het script, om ongeveer 11.00 uur. We hebben met tussenpauzes een 6-tal rondjes 
over de Stadspolderring gereden, waarbij er gefilmd werd. Tja, wat je dan om je heen al ziet is 
komisch voor een soap op zichzelf. Mensen beginnen te rennen, omdat ze denken dat ze de bus nog 
kunnen halen. Het wegrijden van de bus vlak voor hun neus als zij na hun poging de bus te halen 
willen instappen. De opnames waren om 14.30 uur gereed en werden we in dezelfde luxebus weer 
terug gebracht naar het clubhuis. Het uiteindelijk resultaat zal de komende weken elk uur van de dag 
op de regionale televisie te zien zijn. En wie weet krijgen sommige van onze tourleden binnenkort 
dikke en vette contracten aangeboden om filmrollen te gaan vervullen in de bekende soapseries. 
Mogelijk zullen enkelen sterallures gaan vertonen en arrogant gaan doen, maar dan weten jullie in 
ieder geval hou dat komt. Wel hebben ze allemaal beloofd, indien jullie er om vragen en lid zijn van 
DTC de Mol, om handtekeningen uit te delen.  
   
Met vriendelijke groet, 

Gerrit-J v/d Bogerd.   
  

 
   

    
 

 



Bedankt!    
Beste fietsvriend(inn)en,  
Een aantal van jullie heeft kennis genomen van het tragisch overlijden van mijn dochter Ida (33 jr.).  
Diegenen waarvan ik niet de exacte namen en/of adressen weet, wil ik langs deze weg hartelijk 
danken voor het betoonde medeleven dat ik hetzij mondeling, schriftelijk of in welke vorm dan ook 
mocht ondervinden. Nogmaals, mijn welgemeende dank; het gaf mij weer de moed om de draad -
lees: de fiets- weer op te pakken.  
   
Met sportieve groet,  

Wout Borman    
  

 
 

De sponsors  
Inmiddels rijdt DTC De Mol in het mooie blauw over de wegen. Op de avond van de kleding uitreiking 
is er een boekje uitgegeven over de sponsors en hoe de sponsoring tot stand is gekomen. In dit 
boekje hebben de sponsors zich aan jullie voorgesteld. Omdat veel leden de kleding hebben laten 
afhalen door derden is niet iedereen in het bezit gekomen van dit boekje. Daarom stellen de heren 
zich nogmaals aan u voor. Voor de liefhebbers is dit boekje nog verkrijgbaar. Vraag het aan een 
bestuurslid. Twee vragen waar ik in dit artikel enige duidelijkheid wil verschaffen.  
  

Arie van den Herik stelt zich 
voor  
Waarom sponsoring van De 
Mol?  
En wie is die sponsor dan wel?  
  

Eigenlijk is het heel simpel gelopen. Eén van mijn medewerkers fietst bij De Mol en vraagt op enig 
moment of ik wellicht geïnteresseerd ben in het sponsoren van De Mol. Iets wat ik in eerste instantie 
toch heb afgehouden omdat het fietsen niet in eerste instantie zo voor de hand ligt als het om 
sponsoren gaat. Ik heb dan best even moeten nadenken of het voor mij wel die meerwaarde heeft 
die ik toch zoek in het financieel ondersteunen van sportverenigingen. Onze organisatie heeft vanuit 
haar historie vooral nauwe contacten gehad met het voetbal en FC Dordrecht in het bijzonder. 
Natuurlijk ook zo gek niet omdat vele van de leerling-werknemers van de SSPB (opleidingsbedrijf 
voor de bouw) vaak lid zijn van voetbalverenigingen. Toch voelde ik er wel voor de horizon iets te 
verbreden en ook een bredere naamsbekendheid te verkrijgen. Daar kwam op enig moment wel het 
gegeven bij dat ene Ad Stam bleef aandringen. Nou kende ik hem nog van vakantie in Oostkapelle, 
dus ook zijn inspanningen hebben bijgedragen tot het uiteindelijk ondertekenen van het contract. 
Naast de activiteiten van de SSPB wil ik middels het ondersteunen van De Mol ook de activiteiten 
van ’t BouwHuys onder de aandacht brengen . Dit vergader- en cursuscentrum aan de M.H. 
Trompweg 229 faciliteert jaarlijks vele cursussen en trainingen vooral op het terrein van 
bouwopleidingen. In toenemende mate worden vergader- en cursusruimten verhuurd aan ook andere 
organisaties. ’t BouwHuys beschikt over 7 cursus-en trainingszalen en 2 vergaderruimten. Tevens 
beschikt ’t BouwHuys over een bedrijfsrestaurant voor 100 personen. De faciliteiten zijn 6 dagen en 5 
avonden per week beschikbaar. Uitgebreide informatie vindt u op www.bouwhuys.nl Uiteraard kunt 

u zich ook altijd in verbinding stellen met ondergetekende (06 
51508417).    
Deze ondergetekende, de directeur-bestuurder dus, is nu bijna 5 
jaar actief aan de M.H. Trompweg. De afgelopen jaren is de 
organisatie flink gegroeid, nu ongeveer 150 leerling-werknemers, 
vorig jaar 10.000 scholingsdagen, en een staf van 12 

medewerkers. In mijn vrije tijd ben ik 22 jaar politiek actief gewest, de laatste jaren als 
fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Sliedrecht.  
 
 

 

http://www.bouwhuys.nl/


Tevens was ik lid van het Drechtstedenbestuur. In al die jaren ben ik dus goed bekend geraakt met 
het politieke leven in deze regio. Op dit moment ben ik voorzitter van het bestuur van de 
PCOD/CSPD (christelijk basisonderwijs, voortgezet onderwijs – Insula College-, en peuterwerk) in 
Dordrecht. Nog even privé: ik ben getrouwd en heb twee kinderen (15 en 17 jaar). Mijn sportieve 
hobby is in de eerste plaats zwemmen ( 3 ochtenden per week), verder heb ik in het verleden ook op 
de racefiets gezeten en ik voel iets van een morele verplichting hier binnenkort weer enige aandacht 
aan te schenken. Voor dit moment lijkt me het bovenstaande voor een eerste kennismaking 
voldoende. Ik hoop u snel eens te kunnen ontmoeten!  
   

Arie van den Herik    
   
   
 

Martin Matse stelt zich voor  
   
   
   
   
   

Wie is de sponsor en waarom sponsoring van De Mol?  
   
PRO-AT  
PRO-AT is een detachering- en projectorganisatie op het gebied van technische industriële 
automatisering. De kennisgebieden van PRO-AT zijn: procesautomatisering en industriële IT. Wij 
maken software waardoor de operator in staat is zijn productieproces te bewaken / besturen en de 
productieleiding geïnformeerd wordt over de status, storingen en prestatie-indicatoren (KPI’s). 
Daarnaast houden wij ons bezig met de integratie van de administratieve software (SAP, Baan, JD 
Edwards) in het productieproces. Dit doen wij voornamelijk voor bedrijven binnen de markten: 
farmacie, fijnchemie, voeding- en genotmiddelenindustrie.  
   
PRO-AT is in 2001 opgericht door ondergetekende en heeft momenteel 18 medewerkers. Alle 
medewerkers van PRO-AT hebben een HTS- of TU-opleiding (werktuigbouwkunde of 
elektrotechniek). PRO-AT is gevestigd in Sliedrecht aan de Prisma 100. Meer informatie is te vinden 
op onze internetsite www.pro-at.nl  
   
Iets over mijzelf  
Ik ben getrouwd met Ellen en heb twee dochters, Stephanie (16) en Kimberley(11). In mijn vrije tijd 
doe ik aan spinning en fiets nu voor het vierde jaar bij De Mol. Daarnaast ben ik de Nederlandse 
voorzitter van een internationale branchevereniging de ISA.  
   
Sponsoring  
Het idee om de fietsclub De Mol te gaan sponsoren is eigenlijk geboren tijdens een bespreking 
tussen Impulse en Wim van de Merwe / Gerard van Rheenen aan het einde van een spinningles. 
Tijdens dit gesprek zijn de ideeën omtrent de invulling van het sponsorschap en de mogelijke 
voordelen besproken. Dit gesprek was voor mij de basis om na te gaan denken over sponsoring van 
De Mol. Na intern beraad heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het ondertekenen van de 
sponsorovereenkomst.  
   

 
Martin Matse     

   
 
 
 
 
 

 

http://www.pro-at.nl/


Roel Swijnenburg  en Ruud Jan Verhoeff stellen zich voor  
 

Waarom:  
Met de sponsoring willen we de naam Reaplus in de 
Alblasserwaard en het Drechtstedengebied bekend maken.Wij zien 
in de fietsclub een prima partij om een gezonde een verantwoorde 
leefstijl uit te dragen. De gesprekken met Martin, Wim en Gerard 
aansluitend op de spinninguren zorgden voor de menselijke factor 
die naast de zakelijke afweging doorslaggevend waren om De Mol 
te gaan sponsoren.  

 

 Als “fanatieke” fietser heb ik (Roel) kennis mogen nemen van de 
organisatorische vaardigheden van het bestuur tijdens de 
deelname aan Zwijndrecht-Zwijndrecht. Mijn vader fietst regelmatig 
mee met de verschillende tourtochten van De Mol en prijst daarbij 
de plezierig sfeer in het peloton en de goede organisatie van de 
tochten. Ik ben er trots op een Dordtse fietsclub met een groot 
aantal leden en stabiel bestuur te kunnen sponsoren.  

 

Ruud Jan, ik ben die andere van Reaplus, fietst recreatief 
Rotterdam door en spint regelmatig bij Impulse mee. Mijn 
mountainbike voert me regelmatig door het oerwoud van de stad 
maar rijden op een racefiets is mij onbekend. Voor mij was de 
belangrijkste reden voor sponsoring de aansluiting van de filosofie 
van Impulse en Reaplus bij de breedtesport van een Dordtse 
fietsclub. Enigszins onzeker ga ik de fysieke uitdaging aan om dit 
jaar op een racefiets in het peloton een keer deel te nemen aan een 
toertocht.  

 

Voor een groot aantal Mollers is Impulse al bekend van de 
wintertraining. Jaarlijks komen velen van jullie 6 maanden of het 
gehele jaar door met veel enthousiasme spinnen bij Impulse. 
Daarnaast tonen een aantal (bestuurs-)leden al een aantal jaren hun 
betrokkenheid bij “goede doelen”  door de deelname aan de jaarlijkse 
Spinningmarathon van Impulse. De marathon vindt dit jaar plaats 
op 12 juni van 08.00 – 20.00 uur.    

    
 

Dit seizoen starten de 50 plussers ‘s woensdags om 10.00 uur vanaf Impulse aan de 
Berkenhof.  

   
Reaplus 

Wat Reaplus doet en zal minder bekend zijn. Reaplus houdt zich bezig met revalidatie & reïntegratie. 
Binnen elke organisatie zijn er verzuimgevallen waarbij sprake is van onvoldoende, te traag of zelfs 
het uitblijven van herstel. Reaplus is de specialist voor interventies bij verzuim waar sprake is van  
“stagnerend” herstel. In gevallen waarbij de reguliere (para-)medische ondersteuning adviezen of 
behandeling niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt het multidisciplinaire team van Reaplus 
ingeschakeld.  
   
Doelgroepen  
Wij richten ons met onze diensten op mensen met vermoeidheidsproblemen, burnout, RSI en 
stressgerelateerde fysieke klachten. Tevens bieden wij tevens zeer hoogwaardige programma’s aan 
gericht op revalidatie & reïntegratie bij bekkeninstabiliteit, lage rug- en nekklachten.  

 
 
 
 

 



Resultaat  
Onze multidisciplinaire interventies staan garant voor effectieve begeleiding met een 
slagingspercentage van 90% .  
  
Garantie  
Omdat wij, op basis van de resultaten, overtuigd zijn van onze aanpak geven wij de garantie dat, 
indien de medewerker opnieuw langdurig verzuimt als gevolg van dezelfde problematiek, wij 
kosteloos opnieuw begeleiden.  
   
Aanmelding  
Aan een kennismakingsgesprek met een medewerker zijn geen kosten verbonden. Op basis hiervan 
wordt bepaald welke disciplines bij de verdere analyse en tijdens het programma aan bod zullen 
komen. Tevens stellen wij dan een offerte op. Een opdrachtgever maakt dus geen onnodige kosten 
indien een medewerker niet voor een interventie bij ons in aanmerking komt.  
   
Een aanmeldingsformulier en informatie over onze dienstverlening vindt u op www.reaplus.nl of kunt 
u telefonisch aanvragen.  
   
Wij kijken uit naar minimaal 3 mooie en sportieve jaren.  
   
Met vriendelijke groet,  
   

Ruud Jan Verhoeff en Roel Swijnenburg     
  

  
  

  

Groepsfoto DTC de Mol.  
Er wordt regelmatig gevraagd of er een mogelijkheid is om in het bezit te komen van foto’s gemaakt 
op zaterdag 3 april bij de presentatie van onze nieuwe kleding. Het is nu inderdaad mogelijk om de 
groepsfoto die gemaakt is op de trappen van het stadshuis te bestellen. Het voorbeeld is te zien op 
de website. De maat van deze foto is 28 cm bij 20cm (zeg maar een A4 formaat).  
De prijs voor deze foto is € 8,00,-. Bij bestelling/levering zal dit bedrag via een automatische incasso 
geïnd worden.  
   
De bestelling kan als volgt plaatsvinden:  
1. E-mail voorzien van naam en adres met vermelding “groepsfoto stadshuis” en aantal naar.  
    < wim@vandemerwe.speedlinq.nl >  
   
2. Een briefkaartje voorzien van naam en adres met vermelding “groepsfoto stadhuis” en aantal naar.  
    
    W v/d Merwe  
    Balistraat 30  
    3312 VB  Dordrecht  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.reaplus.nl/


Nieuwe leden.  
* M. Waalderbos   - Dordrecht  
* A.C. Bruyn    - Dordrecht  
* R. Goudswaard   - Alblasserdam  
* W. van Hulst   - Nieuw-Lekkerland  
* J. Zwart    - Alblasserdam  
* A.E. Pieterse   - Dordrecht  
* A.C.H. Steketee   - Papendrecht  
* S. Steketee-Vos   - Papendrecht  
* J. Nijsen    - Papendrecht  
* E. v/d Wiel    - Papendrecht  
* C. Rietveld    - Ridderkerk  
* A. Nijsen    - Papendrecht  
* B.F. de Haas   - Dordrecht  
* C. Klop    - Bleskensgraaf  

    

 

 

  

   

Clubgebouw: Vogelaarsweg 6 – Recreatiegebied Hollandse Biesbosch  –  Dordrecht.   
Tel. 078 – 6164303.  

  

De Mol op internet: www.fietsclubdemol.nl  
    

E-mailadres: postmaster@fietsclubdemol.nl 

* Afmelden als lid;  
   

* Aanmelden als lid;  
   

* Adreswijzigingen;  

 

    
Altijd schriftelijk doen bij de secretaris!!!  

   

     

Koop bij onze  

adverteerders!! 
 

 

 

http://www.fietsclubdemol.nl/
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