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Van onze voorzitter. 
En weer kan ik er niet over uit, dat we een zeer bijzondere start van het seizoen 
meemaken…………………..Staan we met z’n allen klaar op 20 februari voor de 
openingsrit en dan blijkt de voorzitter niet mee te kunnen ………….  De reden is dubieus, 
want het lijkt op te laat (!!) onderhoud, maar achteraf is er ook domme materiaalpech.Veel 
belangrijker is, dat we een koude en daardoor moeizame rit meemaken met helaas vier 
uitvallers, die ook nog eens voor het eerst meerijden en dat betekent, dat we toch ook iets 
niet goed doen, want de ervaring leert, dat deze mensen niet zo snel weer 
aanpikken…………….Hopelijk proberen zij het toch weer opnieuw, want dan zal blijken, 

dat: fietsen bij De Mol, doe je voor je lol!! De volgende rit is ook memorabel, want er staat 60 km 
gepland en uiteindelijk komen we uit op ruim 70 km door wat onvoorziene omstandigheden. Echter 
hier gaat de hele groep prima mee en dan blijkt, dat we als groep het prima oppakken. Dan staat 
Molrit 2 op het programma en waar we al vanaf het begin bang voor waren, slaat dan toe: het 
winterweer! De vrijdag, voorafgaand aan de zondagrit, is er overleg en komen we tot de conclusie, 
dat fietsen onverant-woord is en we gelasten de Molrit af. Op de zondag (6 maart) zelf blijkt, dat we 
goed hebben besloten, want fietsen zou niet goed zijn geweest. Tegelijkertijd besluiten we om het 
programma aan te passen: de buitenrit op de Zuid-Veluwe wordt geschrapt en we rijden in plaats 
daarvan de Molrit 2 in de Alblasserwaard op zaterdag 12 maart. Start dus om 9.00 uur in het clubhuis 
en de reden is simpel: qua opbouw is 2 x 40 km beter, dan 2 x 50 km met klimmen na 70 km op 26 
februari. Belangrijkste winst is, dat we dit allemaal kunnen meedelen op onze site, maar dat we dit 
ook voor het eerst kunnen medelen via onze mailbox, waar inmiddels zo’n 150(!!) leden op 
aangesloten zijn. Dit geeft ons de mogelijkheid om snel mededelingen door te spelen en er ook van 
overtuigd te zijn, dat het op tijd aankomt………Op zondag 6 maart stond er één (nieuw) lid voor 
informatie in het clubhuis en de rest bleef weg. We zorgen er natuurlijk voor, dat er geen leden 
onnodig naar Ochten afreizen, zodat hieruit blijkt, dat we prima gebruik kunnen gaan maken van een 
nieuw medium: Let bij twijfel altijd op onze website. De TEP-uitreiking verliep zeer gladjes en er 
werd uitgebreid gepast voor de lange collant. Iedereen, die niet is langs geweest, kan nog even 
terecht bij secretaris Johan Osseweijer, maar eind maart is het dan toch echt voorbij, want dan gaan 
de spullen terug naar de NTFU. Inmiddels zijn we in omni-verband verder gegaan met de uitkomst 
van onze jaarvergadering: een verhoging van de contributie met € 3,50 per 1 januari 2006. De 
bezwaren vanuit onze jaarvergadering zijn meegenomen naar de omni-bestuursvergadering en van 
daaruit gaan we bekijken, wat wijsheid is. Natuurlijk zal de omni-jaarvergadering van eind maart daar 
wel degelijk in meespelen…….. Overigens hebben we ook rekening te houden met statuten en dan 
blijkt, dat we niet altijd kunnen handelen, zoals een algemene jaarver-gadering dat zou willen. Tot 
slot van mijn verhaal zou ik willen, dat we verder van natuurlijke ongemakken (sneeuw, e.d.) worden 
gevrijwaard en dat we ongestoord ons programma kunnen voortzetten, zoals we dat gepland 
hebben.  
   
Veel fietsplezier gewenst voor eenieder!  

 
Ad Stam.  
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Toerwetenswaardigheden.  
** Het fietsseizoen is gelukkig weer begonnen. Op zondag 20 februari stond, 
ondanks een matige weersvoorspelling en een lage temperatuur, een grote groep 
mannen (en niet te vergeten ook een aantal vrouwen) te trappelen om weer op de 
racefiets te stappen. Een week later, op zaterdag 26 februari, stond Molrit 1 op 
het progamma. Ook hier weer een grote groep ondanks de kou, maar ja het 
Supermolklassement begint weer, hè! Naast de bekende deelnemers aan 

molritten, zagen we diverse illustere namen onder de deelnemers, zoals bijv. Franco Danese, Jan 
v.d. Glas (ook de redactie van het Toernieuws werd door menigeen als nieuw lid begroet) en tevens 
voorzitter Ad Stam was op de fiets van de partij. Onder aanvoering van Cees Bakker en Cock de 
Snoo werd een gevarieerde rit door de Hoekse Waard gereden, met als toegift een rondje langs de 
goudkust van Mijnsherenland.  
   
** De redactie wil dolgraag copy van leden ontvangen om in het Toernieuws op te nemen. Het is nog 
steeds de bedoeling dat het clubblad gevuld wordt door de leden zelf. Dus leden, kruip achter de 
computer of klim in de pen als er iets interessants op fietsgebied is te melden en mail/stuur dat naar 
de redactie. De gegevens hiervoor staan op bladzijde 1!!!  
** Toch wel weer erg leuk van onze sponsoren om ons allemaal dit jaar een lange zomercollant te 
geven. Benieuwd wanneer ze klaar zijn!  
** Nog even en de eerste Molklassieker, nl. de Waardentocht, staat alweer op het programma. Dan is 
het fietsseizoen pas weer echt begonnen.  Zou het dan nog steeds sneeuwen en vriezen??  

   

      

Dordrecht-Nieuw Dordrecht  
Over deze tocht is in de 2 voorgaande nummers van het Toernieuws al het nodige geschreven.  
Wie nog meer wil weten kan ons aanspreken of bellen op het onderstaande telefoonnummer  
Datum:    vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni 2005  
Afstand:   500 km  
Aantal deelnemers: min. 20 en max. 30 á 35 personen  
Kosten:   € 40,00  
    Betaling via Rabobank,  
    rek. nr. 315356987  
    t.n.v. J.N Naaktgeboren  
    Bij ontvangst is men ingeschreven.  
Sluitingsdatum:  15 mei 2005 (vol is vol!)  
Organisatie:   Jan Korteland en Co Naaktgeboren  
   
Naam:………………………………………………………………………  
   
Adres: ………………………………………………………………………  
   
Postcode + plaats: ………………………………………………………….  
   
Telefoon: ……………………………………….  
   
Aantal keren deelnemer (incl. 2005): …….. keer  
   
Opsturen of afgeven: J.N. Naaktgeboren  
      Soembastraat 10  
      3312 HV Dordrecht  
      Tel. 078-6311529  

  
 

 



Molritten.    

De Molritten-werkgroep heeft weer een avondje bij elkaar gezeten om de 
Molritten voor het komend seizoen te verdelen. Jan Gelderblom heeft in het 
jaarprogramma 18 Molritten verwerkt en de 3-daagse. Er moest dus nog 
een verdeling worden gemaakt over de koppels die de ritten gaan 
organiseren. Dit seizoen gaan we door met een snelle groep en de 
Molrittengroep. Dit betekent niet dat er 2 vertrektijden zijn. De snelle groep 
start een minuutje eerder en zal in principe dezelfde route rijden. De 

volgwagen blijft echter wel bij de Molrittengroep.  
  

 
De Molrittenwerkgroep is tot de volgende verdeling van de ritten gekomen:  
   
Molrit 1   - Cees Bakker/Cock de Snoo  
Molrit 2   - Wout Borman/Jan Korteland  
Molrit 3   - Cees Baan/Chris Ockeloen  
Molrit 4   - Rinus v.d. Burg/Jan Boelhouwer  
Molrit 5   - Wout Broman/Jan Korteland  
Molrit 6   - Henny brandenburg/Ad Kuijper  
Molrit 7 (super) - Jaap Booster/Ronald v. Rhoon  
Molrit 8   - KoosSchenk/Jan Stam  
Molrit 9   - Kees Molenkamp/Karel Uitterlinden  
Molrit 10   - Groep Sliedrecht  
Molrit 11   - Rob v.d. Hoog/Remco Schuller  
Molrit 12   - Adrie en Jos de Viet  
Molrit 13   - Wim en Martin Bakker  
Mol 3-daagse  - Rinus v.d. Burg/Jan Boelhouwer  
Mol 3-daagse  - Koos Schenk/Jan Stam  
Molrit 14   - Jan Korteland/Cock de Snoo  
Molrit 15   - Jaap Booster/Ronald v. Rhoon  
Molrit 16   - Cees Baan/Chris Ockeloen  
Molrit 17   - Jan Boelhouwer/Cock de Snoo  
Molrit 18   - Henny Brandenburg/Ad Kuijper/Wout Borman  
Erwtensoeprit  - Ad Stam/Jan Gelderblom  
   
 
Zoals iedereen kan zien is er weer een zeer talentvolle groep bij elkaar gebracht om een gevarieerd 
programma te verzorgen. De liefhebbers van Molritten kunnen dus hun hart weer ophalen. Ook de 
strijd om het Supermol-klassement kan weer in alle hevigheid losbarsten. De Supermollen van vorig 
seizoen is een duo, nl. Ad Schleicher en Gerrit v.d. Bogerd. We zijn benieuwd wie aan het eind van 
komend seizoen op de hoogste trede zal staan!  
   

Redactie  
     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Senioren Fietsgroep.  

De senioren fietsgroep, in de volksmond ook wel de vutters genoemd, is 
heel actief en rijdt altijd op de woensdagochtenden. Iedereen die vrij is kan 
meerijden en er wordt altijd gestart om:  
   
10.00 uur bij Impulse aan de Berkenhof.  
   
  

 

 

 

Hallo, sterke fietsers van de Mol! 

Zijn er al fietsers die zich ingeschreven hebben voor de Amstel Gold Race op zaterdag 16 april a.s. 
en voor de Fiets Challange op zondag 8 mei .? Ik wel. Ik heb een auto en rijd tot nu toe alleen. In 
mijn auto kunnen zeker twee fietsen mee. Ik zou graag fietsers spreken die ook gaan zodat we 
vervoer kunnen regelen onderling. Ik rijd bij de AGR de afstand van 250 km. Ik heb door 
omstandigheden veel kunnen trainen. Mogelijk dat ik ook de Ronde van Vlaanderen rijd op zaterdag 
2 april a.s., maar dan zo'n 150 km.Hier heb ik nog geen definitieve inschrijving gedaan. Laat svp 
eens iets van jullie horen. 
   
Met vriendelijke fietsgroeten.  

Herman Severs  
06-51259331.  

  

 

   

     

Trainen op de dinsdagavond.  
We beginnen dit seizoen weer met een trainingsavond op dinsdag.  
Dit zal zijn na ingang van de zomertijd en wel op dinsdag 29 maart. 
   
Er wordt gestart om 18.30 uur vanaf Impulse aan de Berkenhof. 
  

  

  

  

  

 

  

Ik geef de pen aan..........  
In het vorige Toernieuws gaf Ton Verhagen de opdracht aan secretaris Johan 
Osseweijer om lid 13 van de ledenlijst op te zoeken en hem de pen te geven. Ik 
heb echter geen copy ontvangen van een schrijver, dus is er iets mis gegaan, of 
bij Johan Osseweijer of bij degene die de pen zou moeten krijgen (lid 13 dus). 
Daarom doen we hier nog maar eens een poging om Johan Osseweijer lid 13 te 
bellen met het verzoek om voor het volgende Toernieuws een stukje te schrijven.  
  
  

        Redactie.  
  

 

 

 



 

 

LEDENVERGADERING (OMNI)  

D.S.V.  DE  MOL.  

   

   

Datum: Maandag  21 Maart  2005.  
Tijd: 20.00 uur.  

Locatie: Clubhuis de Mol, Vogelaarsweg 6.  

   

   

De agendapunten zijn:  

   

      ·      OPENING  
       ·      NOTULEN  VAN  27-09-2004  
      ·      MEDEDELINGEN  /  INGEKOMEN  STUKKEN  
      ·      FINANCIEEL  VERSLAG  2004  
      ·      MEERJARENBEGROTING  2006 – 2010  
      ·      KASCOMMISSIE  
      ·      JAARVERSLAG  SECRETARIS  
      ·      VOORSTEL LEGIONELLA PREVENTIE  
      ·      BESTUURSVERKIEZING  
      ·      IN TE VOEGEN AGENDA PUNTEN  
      ·      RONDVRAAG  
      ·      SLUITING  

   
   

 

 

LANGS DEZE WEG WILLEN WIJ  IEDEREEN UITNODIGEN OM OP DEZE VERGADERING 

AANWEZIG TE ZIJN.  

  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
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!! 
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