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Van onze voorzitter. 

Ja, daar zit je dan, eigenlijk vlak na, maar toch als het ware middenin je vakantie een 
stukje te maken voor het Toernieuws. Het vorige stukje viel vlak voor m’n vakantie en 
daar kon ik nog wat aanhaken op gebeurtenissen, die recent waren, maar nu is het 
allemaal behoorlijk ver weg en zeker voor wat betreft mijn eigen ervaringen bij de club is 
het gissen naar de gang van zaken. Allereerst ligt dat natuurlijk aan het feit, dat je dan 
geen (onbehoorlijke) vijf (!!) weken vakantie moet nemen en vervolgens moet je dan je 
voorwoord schrijven voor het Toernieuws, zonder iets te hebben meegemaakt op 
clubniveau. Zoals ik al vaker vertelde, prijs ik mij gelukkig met een uiterst competent 
bestuur, dat de zaken gewoon door laat lopen en dan hebben we bij de 

bestuursvergadering weer wat zaken door te nemen. Tevens blijkt hieruit, dat mijn stelling, dat een 
voorzitter fietsend zijn werk moet doen, weer bewaarheid wordt, want waar haal je anders je 
informatie vandaan? Juist, vanuit de eerste (dus de eigen) hand!!   Inmiddels zijn voor mij de eerste 
trainingskilometers in de vakantie gemaakt en ik weet inmiddels, dat Denemarken echt geen plat land 
is, integendeel, mijn simpele polderverzet (wist ik veel………) bleek soms te gering (of was het toch 
mijn gebrek aan kilometers………….). Door deze inzet hoop ik zo snel mogelijk weer mijn  plaats in 
te nemen in het peloton en zodoende het tweede gedeelte van het seizoen actief te gaan meemaken, 
zoals ik dat gewend was. Vervolgens werd ik op mijn wenken bediend door het laatste Fiets Sport 
Magazine, want daar kwam de NTFU- voorzitter met een verklaring voor de noodzaak van het 
dragen van een helm. In voorgaande afleveringen van ons Toernieuws stelde ik dit onderwerp al aan 
de orde en dat resulteerde in de voorspelling, dat wij een helmplicht zouden gaan voorstellen. Na de 
genoemde uitleg in het Fiets Sport Magazine hoop ik, dat onze leden dit begrijpen. Niet alleen is het 
veel veiliger ( en ik spreek uit ervaring!!), maar voorzorg is minstens zo belangrijk!! Vervolgens raakt 
mij een artikel uit hetzelfde Toer Fiets Magazine van de hand van Jarich Renema. Voor de “gouwe 
ouwe’  onder ons is dat de man, die vroeger als Euraudax-controleur vanuit Utrecht naar Dordrecht 
fietste om met ons de Waardentocht te beleven en daarna weer vrolijk terug fietste………..(in 
maart!!) Deze Jarich spreekt van een “fietsvakantie” en laat ik nou precies datzelfde gevoel hebben 
gehad, de afgelopen maanden. Je doet eigenlijk  totaal niets, totdat je de draad weer oppakt en dan 
blijkt, dat het oude gevoel snel weer terugkomt. Laten we er van uit gaan, dat dat oude gevoel leidt 
tot vele plezierige ervaringen in het peloton, zoals ik dat gewend was! Ik wens ons allen een plezierig 
seizoensvervolg!   
   
 

Ad Stam.  
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Club Cinglés de Mont Ventoux – Het gilde der Malloten van de Mont Ventoux  
Na in 2003 La Marmotte gefietst te hebben viel ik even in een zwart gat. 
Wat is het volgende doel waar we naar toe gaan werken? Oké samen met 
Herman, Jan, Arjan en Martin was ik al begonnen aan het 
klassiekerbrevet maar dat zijn ritten die we “er ff bijpakken”. Ik was al 
begonnen in het boek “de Kale Berg” wat ik van Herman geleend had, en 
al lezende raakte ik steeds meer geïmponeerd door de “Géant de 
Provence” zoals hij in Frankrijk ook wel genoemd wordt. In hetzelfde boek 
las ik ook over de club Cinglés de Mont Ventoux. Om hiervan lid te 
worden moet men de Mont Ventoux op 1 dag van alle drie de kanten 

beklimmen dus vanuit Bedoin, Malaucene en Sault. Kijk ! dat was een uitdaging, 136 kilometers en 
4.285 hoogtemeters! Meer hierover kun je vinden op de website www.dekaleberg.nl en dan onder 
meervoudige beklimmingen of het Gilde der Malloten. Ik had dus weer een doel voor ogen....... 
officieel Malloot worden! In oktober 2003 dus gelijk maar via Happy Home een huisje geboekt in 
Bedoin waar ik met Irma en mijn zoontjes de vakantie zou doorbrengen. Voor diegene die na het 
lezen van dit stukje ook zin krijgen: kijk maar eens op Happyhome.nl onder zoekcode F-84410/2 het 
huis heet Maison Les Chalons. Het is een ruim huis waar je prima met 6 personen in kan vertoeven, 
en ligt 2 kilometer buiten Bedoin. Het ligt super rustig, midden in de wijngaarden met vanaf je terras 
uitzicht op de Mont Ventoux.  
    
Na mijn (fiets)maten verteld te hebben wat mijn plannen waren, hebben zij ook gelijk maar een huisje 
bij de Kale Berg geboekt. Gezellige boel! Weekje leven als een god in Frankrijk en lekker fietsen in 
de Provence en op de Mont Ventoux. Helaas moest Herman twee dagen voor vertrek afzeggen 
vanwege problemen op het werk. Rondom de Ventoux kun je prima trainingsritten maken voordat je 
je echte beklimming gaat aanvangen. Zo hebben wij in de dagen voorafgaand ook verschillende 
tochten gedaan. Een aanrader is de rit door “Les Gorges de la Nesque”. Als je in Bedoin bij het 
fonteintje staat en je gaat op de rotonde richting de Mont Ventoux, waar je gelijk na de rotonde even 
links gaat en dan na ongeveer 150 meter aan de linkerkant vind je een fietswinkel waar ze de meest 
noodzakelijke onderdelen hebben. Hier heb ik zelf nog nieuwe pedalen gekocht, want de oude 
kraakten echt als de ziekte. Op zich heb ik geen moeite met wat fietsgeluiden, maar Arjan fietste 
iedere keer geïrriteerd bij me weg als ik weer in zijn buurt kwam tijdens een beklimming. Wat ik 
eigenlijk met dat fietswinkeltje wilde zeggen is: in dat winkeltje kun je een beschrijving vinden van 
diverse mooie routes in de omgeving van Bedoin. Eventueel kan ik of Herman je ook wat routes 
mailen (Met –ongevraagde- goedkeuring van Herman want hij heeft deze in een bestand gezet). Heb 
je interesse mail me dan maar even op ddezeeuw@zonnet.nl   
    
Op woensdagavond hebben we, dankzij Irma, genoten van een echte Pasta Party! Volgestapeld 
konden we dus op donderdagmorgen 24 juni 2004 vol goede moed vertrekken. Het weer was echt 
prima, op het heetst van de dag was het ongeveer 33 graden. Boven is het dan toch nog wel fris. Aan 
het einde van de dag begon het pas wat harder te waaien, dus hier hadden we op de laatste klim pas 
last van. De eerste klim vanuit Bedoin is het zwaarst met 7,5% gemiddeld over 21,5 kilometer. 
Daarom hebben wij ervoor gekozen om deze als eerste te doen. Om 8:25 vertrokken we bij het 
fonteintje in Bedoin. De eerste vijf kilometer loopt nog lekker, maar bij St. Esteve maakt de weg een 
bocht naar links en dan is het 6 kilometer door het bos met een stijgingspercentage van 10% tot aan 
Chalet Reynard. Ik vond dit echt een heerlijk stuk om te fietsen, ondanks dat het erg zwaar is geniet 
je van de serene rust die daar ’s morgens vroeg nog is. Er waren in deze tijd van het jaar al veel 
fietsers die voor ons prima richtpunten vormden. Ondanks dat we echt “jongens uit de polder” zijn, 
zijn we heel de week door niemand ingehaald. Bij Chalet Reynard ben je uit het bos en kan je het 
Observatoire eindelijk in al zijn glorie zien. Dit is eigenlijk het stuk wat bekend is van televisie. Vanaf 
Chalet Reynard is het nog zes kilometer naar de top met toch nog grotendeels 9% en net onder de 
top zelfs 11%. Ongeveer 2 kilometer van de top kom je bij het monument van Tom Simpson. Tijdens 
onze rit hadden we geen tijd om te stoppen, maar een paar dagen eerder was ik met de auto al bij 
het monument geweest. Ik moet zeggen dat toen ik eenmaal bij het monument stond ik toch wel 
onder de indruk was.  
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In het boek van de Kale Berg had ik al gelezen dat 30 jaar na de dood van Simpson zijn dochters 
vanuit Gent naar de top van de Mont Ventoux zijn gefietst. Exact 30 jaar na zijn dood kwamen zij wel 
boven, waarna ter herinnering door hen een plaatje op het monument is geplakt met de tekst “There 
is no mountain too high, your daughters”. Op dezelfde dag dat zijn dochters naar boven gingen is de 
oud ploegleider van Simpson in Engeland gaan fietsen uit medeleven met de actie van de dochters 
van Simpson. Hij kon namelijk niet zelf aanwezig zijn in Frankrijk. Het noodlot sloeg echter toe en 
exact 30 jaar na de dood van Simpson overleed zijn oud ploegleider op de fiets aan een hartaanval. 
Hoezo bizar? Kreeg er kippenvel van....... Arjan vierde al een feestje, omdat hij verder was dan Tom. 
Zelf hield ik het bij een snelle groet naar Tom en toen (snel?) door naar de top. Boven in het 
souvenirwinkeltje stempelen en afdalen naar Malaucene. Na enkele kilometers dalen kom je in het 
ski resort Mont Serein waar Arjan, Jan en Martin verbleven. Na Mont Serein kom je op een steil stuk 
naar beneden van 12% ! Hier kun je je echt naar beneden laten vallen. Zelf heb ik hier 89 kilometer 
per uur gehaald, de andere jongens zaten ook ongeveer op deze snelheden. Het schijnt dat als je 
echt aanzet dat je op dit stuk 100 kilometer per uur kan halen, maar ik vond het wel best zo. Beneden 
in Malaucene hebben we voor de eerste keer weer verzameld, en na een paar (jaja gekoelde) 
bananen te hebben gekocht begonnen we aan de klim vanuit Malaucene naar de top. Deze klim 
heeft echt prachtige vergezichten en loopt lekker. Er zitten wat meer rustpunten in als de klim vanuit 
Bedoin. Uiteraard zitten wel steile stukken in, waaronder dat stuk waar je naar beneden kon vallen. 
Nu moest je dat dus weer omhoog ! Dit is eigenlijk het lastigste stuk van die klim die 7,4% gemiddeld 
is over 21,2 kilometer. Vanaf Mont Serein naar de top is het nog zes kilometer, en vanaf hier kijk je 
echt naar de slingerende weg die naar de top om de berg heen loopt. Boven op de top stonden Irma 
en mijn zoontjes Ferrie en Timo te wachten. Dit gaf uiteraard veel moraal. Irma vond het leuk om te 
zien hoe andere wielrenners hun feestje vierden op de top. Fotos maken, familie erbij etc.... Wij 
kwamen boven, snel stempelen, jasje aan en weer naar beneden. In Sault hadden we weer 
afgesproken om gezamenlijk wat te drinken. Vond dit een vervelende afdaling met slecht wegdek. 
Beneden net voor Sault heb je nog een venijnig klimmetje wat je opmoet om Sault in te rijden. Na 
een lekker bakkie op een terras met uitzicht op......... reden we ditmaal gezamenlijk de derde klim. 
Het stuk van Sault naar Chalet Reynard is eigenlijk erg saai en heeft een slecht wegdek. Vanaf 
Chalet Reynard heb je weer hetzelfde stuk van zes kilometer door het maanlandschap als op de klim 
vanuit Bedoin. Even aanpoten dus weer, en ieder weer in zijn eigen tempo. Hoewel de klim vanuit 
Sault niet lastig is met 4,4% gemiddeld over 25,9 kilometer, valt hij door het eerste saaie stuk toch 
wel tegen. Boven een op de top stonden Annick (de vriendin van Martin) en Kiki (de vriendin van de 
vriendin van Martin) ons op te wachten. Zij waren ook op vakantie in Frankrijk, op twee uurtjes rijden 
van de Ventoux, en waren als verrassing langsgekomen. Van de “rondemissen” ontvingen wij allen 
de zoenen en een roos ! Op het wegdek hadden ze de namen van ons geschreven ! Echt top ! Twee 
kleine onvolkomenheden: 1. Herman zijn naam paste niet meer op het wegdek, Herman heet dus 
vanaf nu Herma. 2. Annick en Kiki hadden de namen op de route vanaf Malaucene gezet, en deze 
top waren wij allang gepasseerd. Maar het initiatief konden wij zeker waarderen. Na het bereiken van 
de top konden we de afdaling naar Bedoin inzetten. Arjan en Martin waren al snel uit het zicht 
verdwenen, zelf bleef ik even bij Jan want deze had een enorme Franse slag in zijn achterwiel. Vanaf 
Chalet Reynard het bos in naar beneden, zag ik dat het wel goed kwam met Jan, en ben ik vol naar 
beneden gegaan. Dit is echt een  geweldige afdaling ! Door het bos met 10% naar beneden slingeren 
over prachtig glad asfalt. Echt supergaaf. Binnen de acht uur fietstijd waren we allemaal weer terug in 
Bedoin, waar we gezellig met zijn allen naar de Pizzeria zijn gegaan.   
    
De week bij de Kale Berg sloten we af met een barbecue bij ons huisje omdat Timo, mijn jongste 
zoontje, twee jaar was geworden. Al met al was het echt een geslaagde week met mooie tochten, en 
als beloning zijn we echte malloten geworden. Na de stempelkaarten ingestuurd te hebben kregen 
we de bevestiging al snel in huis dat we officieel lid zijn van de Club Cinglés de Mont Ventoux. En 
wel als lidnummers 1140, 1141, 1142 en 1143. Dit betekent dat we nog bij de 1e honderd 
Nederlanders zitten. Via deze weg wil ik Herman nog even bedanken voor al het uitzoekwerk en 
routeplannen wat hij vooraf heeft gedaan.... Nogmaals jammer dat je niet meekon Herman. Voor de 
lezers: Herman is op 15 Juli alsnog ook een Malloot geworden. Goed gedaan Herman !  

 

 

 



Nog even voor geïnteresseerden:    
-  Info over de Mont Ventoux kun je vinden op www.dekaleberg.nl  
-  Fotos van ons weekje (met dank aan Arjan) kun je vinden op: 
www,xs4all.nl/~elsarjanMarmotte/Ventoux/mont%20ventoux.html 
Of ergens op de website van Arjan:  www.elsarjan.nl onder wielrennen. Deze fotos zullen er 
ongeveer tot halverwege september 2004 opstaan.  
   

Was getekend, Malloot Rob de Zeeuw  
   
  

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.     
    
  

Naweeën val, tocht Susteren.  
Wat was aangekondigd als een bevrijdingstocht werd het uiteindelijk niet. 8 mei gevallen, sleutelbeen 
gebroken en vooral : 3 maanden verbannen van de fiets door het ziekenhuis. Dat is denk ik toch wel 
terecht, want de schouder is ook nu (begin juli als ik dit schrijf) nog gevoelig na wat cardio-training op 
de sportschool. Sommigen zitten na 4 weken weer op de fiets, maar voor mij is dat niet weggelegd. 
De ene breuk is de andere niet zullen we maar denken en in Sittard werd ook al gezegd, dat het 
geen mooie breuk was. Daarom zien jullie mij weinig dit seizoen en als ik er al ben, is dat als 
vrijwilliger. Zelfs mijn eigen tocht gaat voorlopig even de mist dan wel de ijskast in. Langs deze weg 
wil ik het bestuur bedanken voor de fraaie bos bloemen, die, na overleg met Wim v.d. Merwe, 
uiteindelijk bij mijn ouders is bezorgd. Die hadden ze, met alle nazorg, meer verdiend dan ik. Ik 
verstoorde slechts jullie tocht, die ik overigens toch ook wel graag anders had beëindigd. Voor Rinus 
v.d. Burg was het helemaal sneu. Hij was zo vriendelijk mij naar het ziekenhuis te begeleiden en 
uiteindelijk naar huis.  Wellicht tot ergens in augustus / september weer op de fiets. 

 
Rob van der Hoog . 

   
 

Molverhalen: De dames winnen het van het bestuur.  
13 Heuvelen tocht Ravenstein 19 juni 2004  
Drie tegen twee was het bij de 13 Heuvelentocht, 2 bestuursleden en 3 dames. Van de 
bestuursleden hebben we dus al gewonnen. In totaal waren er 8 fietsers waarvan 3 dames dat is dus 
37,5%. Ik zou zeggen we gaan de goede kant op. Een jaar of 5 geleden hadden we de 13 
Heuvelentocht voor het laatst gereden. De tocht was toen goed bevallen en daarom was het dan ook 
goed om te zien dat hij weer op de agenda stond. Helaas waren de weersvoorspellingen niet zo goed 
als de laatste keer toen we de hele dag stralend weer hebben gehad. Deze keer was er voorspeld 
dat er veel wind zou zijn, samen met hagel en onweersbuien. Aangekomen bij de IJshal werd al snel 
duidelijk dat velen na de voorspelde regen het niet aandurfden.  
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Als gezegd waren we dus met 8 fietsers en 2 mensen op de auto. Onderweg naar Ravenstein 
scheen volop de zon. Ook toen we ons gingen inschrijven (fietsen waren veilig opgeborgen in de 
bewaakte stalling, zie website www.fietsclubdemol.nl, scheen nog steeds de zon.  
  

Na inschrijving en bakkie dan toch eindelijk op de fiets. Nu nog gaan 
trappen, maar het leek er even op dat niemand de kop wilde nemen of 
dacht men dat de groep nog niet compleet was? De route was goed 
gepijld en de omgeving was mooi, met een aardig tempo schoot het goed 
op. Op de meeste plekken kon de volgwagen ook nog volgen. Op 1 
gedeelte echter niet en dat is natuurlijk het geschikte moment om de 
eerste lekke band te hebben. Dat gebeurde dan ook. Als de groep zo klein 
is, dan is wachten met z’n allen best gezellig. Deze dag werd er dan ook 

niet alleen voor lekke banden gewacht, maar ook voor plaspauzes, regenjasjes aan, regenjasjes uit, 
glaasje limonade, druivensuiker en ook voor de ontbijtkoek werd er gestopt. Die laatste drie werden 
aangeboden door de organisatie van de tocht, die net zoals de vorige keer dat we de tocht reden, 
perfect was. In totaal hebben we maar 2 lekke banden gehad. Gezien de natte wegen in de bossen 
viel dat best wel mee. Tijdens de eerste stop hadden we een tafel alleen voor onze hele groep; dat 
gebeurt ook niet zo vaak en het gebak smaakte prima. Direct na de pauze stond mijn band leeg. 
Geen oponthoud hier want we zaten nog niet op de fiets. Ander wieltje erin en Rob in de auto heeft 
snel mijn bandje gewisseld, dus na een paar kilometer had ik mijn eigen wieltje weer terug. Perfect 
toch kunnen we hier geen gewoonte van maken? De tocht ging verder door mooi natuurgebied. Op 1 
dag maar liefst 3 eekhoorntjes gezien, dat gebeurt toch niet meer zo vaak, buiten een dierentuin. Op 
negentig kilometer (en het weer was nog steeds stralend) kregen we limonade, ontbijtkoek, 
druivensuikers en bemoedigende woorden van de organisatie. Tot dan toe was de weg nog geen 
meter omhoog gegaan, terwijl de rit Dertienheuvelentocht heette. In deze korte pauze nog even 
staan genieten van de Frecce Tricolore die een voorstelling gaven op de luchthaven Volkel (voor 
degenen die niet weten wat de Frecce Tricolore zijn: 
  

  http://www.aeronautica.difesa.it/sitoam/default.asp?idente=246   
  

En voor degenen die willen weten wat wij zagen tijdens de rit: 
  

  http://www.mstaviation.nl/Specials/Volkel/Air/volkelairpictures.htm 
  

Daarna ging het verder langs de bosrand en een paar honderd meter verder ging de weg dan toch 
omhoog. Een korte klim maar. Het uitzicht erna was echter fantastisch mooi. Meer heuvels volgden, 
geen idee meer hoeveel, maar maakte ook niet uit het weer was nog steeds goed en de sfeer was 
opperbest. Aan het begin van de Zevenheuvelenweg lag de tweede stop, inmiddels was het wel wat 
donker geworden buiten. Dus snel naar binnen, voor sommigen wederom gebak en andere de 
gebruikelijke krentenbol. Inmiddels was er buiten een noodweer lost gebarsten. Zwaar onweer met 
veel regen hagel en windstoten, wat er vanuit het café geweldig uitzag. Toen de bui over was zijn we 
weer naar buiten gegaan voor het eerste stukje Zevenheuvelenweg. De temperatuur was inmiddels 
wel wat gedaald en de weg was erg nat. Al snel brak echter de zon door en was het toch weer ideaal 
fietsweer. Daarna nog een stortbuitje gehad, maar het was eigenlijk niet de moeite waard om daar 
voor te stoppen en je regenjas aan te trekken (dus waarom deden we dat dan toch?!) Dwars door de 
bossen met hier en daar nog wat heuveltjes gingen we dan weer terug naar de brug, dit was gelijk de 
laatste keer dat de weg omhoog ging. Pas in het laatste gedeelte kregen we echt een grote 
regen/hagelbui die er voor zorgde dat het zicht minimaal was en dat het ineens wel erg koud werd. 
Gelukkig scheen daarna de zon nog even en konden we nog een beetje drogen. In Ravenstein nog 
een klein stukje kasseien om af te sprinten en deze mooie tocht zat er weer op. Zeker een tocht om 
op de agenda te houden en dan maar hopen dat volgend jaar er meer mensen zijn die het 
aandurven.  
   

Anne Marie Verjaal  
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Ik geef de pen aan..........  
Nou, daar ben je dan mooi klaar mee! Schrijf je al meer dan 15 jaar elke maand 
een stukje in het Toernieuws (en soms natuurlijk nog veel meer!) en dan komt er 
een stelletje Pipo’s, die je de pen geven! Kun je nog even een stukje extra 
schrijven! En wat natuurlijk nog veel gekker is: ze geven je er een opdracht bij! 
Vertel eens even, wat je er van vindt!. Nou, jongens, deze man laat zich niet gek 
maken (misschien een voorbeeld??) en trekt gewoon z’n eigen plan. Bestuurslid 
zijn betekent sporadisch ook iets afstandelijks, maar die momenten kies je zelf. 
Eigenlijk had ik helemaal nergens op willen reageren, want dat hoort niet in deze 

rubriek. Immers, ieder vertelt iets over zichzelf en de club en daarmee basta. Vooral geen discussie 
in dit onderdeel, want daar zijn andere kanalen voor. Natuurlijk heb ik een eigen mening (zoals dat 
hoort), maar die behoort heel sterk toe aan de bestuursstructuur. Vanuit het bestuur proberen wij 
signalen vanuit de leden (= het peloton) op te vangen en om te zetten in beleid (Daarom is meerijden 
zo belangrijk!). Vervolgens kijken we, of dit aanslaat bij de leden. Daarom is het misschien grappig, 
als deze voorzitter iets meer over zichzelf vertelt. Op 35-jarige leeftijd lid geworden van de Mol, na 
een lange loopbaan in het honkbal (The Hawks) en een korte in het voetbal (RCD). Natuurlijk ook 
prestatief gefietst (vele klassiekers) en door de week veel getraind. Uiteindelijk het besef, dat na de 
“50” de zaken op een lager peil moesten worden gezet, mede gezien lichamelijke perikelen:slijtage 
aan de gewrichten. Inmiddels ontdekt, dat besturen een extra dimensie geeft aan het fietsen en het 
daarom zo lang (leeftijd van 58 jaar) vol gehouden in deze sport/vereniging. Ik hoop toch nog wat 
energie te kunnen steken in onze vereniging, vooral doordat we een uiterst gebalanceerde 
bestuurssamenstelling hebben, waarbij natuurlijk de sponsorovereenkomst voor de komende jaren 
vertrouwen geeft. Oh ja, aan wie zal ik de pen doorgeven? Welnu, de ledenlijst gepakt, bladzijde drie 
genomen en willekeurig geprikt en dan komt C.E.Kuipers te voorschijn (adres Stevensweg 108). Ben 
benieuwd, wat deze man/vrouw ons te vertellen heeft. 
  

Ad Stam 

      
    

  

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  
   
   

 
 
 
   
 
 
 

 



Nieuwe leden.  
* J. de Viet    - Dordrecht  
* W. Tjakkes    - Dordrecht  
   
   
We heten deze nieuwe leden van harte welkom in onze vereniging.  

  

   

  

   

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/
mailto:postmaster@fietsclubdemol.nl

