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 Van de voorzitter. 
In de laatste uitgave heb ik iedereen geïnformeerd over de ontwikkelingen 
binnen het bestuur. Ik heb via via begrepen dat dit bij enkele leden tot vragen en 
verwarring heeft geleid. Via-via want aan fietsen ben ik de laatste tijd niet echt 
toegekomen. Vakanties en drukke werkzaamheden / verplichtingen elders 
hielden mij van de fiets. Gisteren startte wij nabij Ridderkerk maar moesten wij 
na 30 kilometer afhaken omdat mijn schoonzoon, Jurjan, last kreeg van zijn 
geblesseerde knie. Morgen horen we wat er mee aan de hand is, en zondag 
willen wij zeker weer van de partij zijn. Terug naar de verwarring; bij een aantal 
leden bestaat de indruk dat het een puinhoop is geworden na het vertrek van Ad. 
Ik wil echter benadrukken dat dit zeker niet het geval is. Wij zijn bezig met een 
ingrijpende operatie om het bestuur weer op de rit te krijgen nadat het bestuur 

zelf heeft geconstateerd dat er nog onvoldoende draagvlak was om op dezelfde voet voort te gaan. 
In gezamenlijk en goed overleg besloten wij om het geheel te herstructureren. In de eerste plaats 
kost dit letterlijk enige pijn en moeite maar……… de afgelopen vergadering bewoog de stemming 
zich weer duidelijk in een opgaande lijn.  
   
In deze vergadering bespraken wij Zwijndrecht-Zwijndrecht, die wij naar tevredenheid vonden 
verlopen. Nogmaals past hier een compliment aan de organisatoren Wim en Gerard, en natuurlijk 
alle andere personen die hierbij betrokken waren. In de caravan constateerden we wel enig 
ongenoegen wat ons alleen maar versterkte in de opvatting dat wij desbetreffende diensten feitelijk 
niet meer nodig hebben en dus ook niet meer zullen vragen. Ik heb het hier over de 
verbindingsdiensten van het Rode Kruis, een achterhaald principe wanneer vrijwel iedereen over een 
mobiele telefoon beschikt.  
   
Natuurlijk hebben wij ook de flop van 6 mei besproken. Ondanks het mooie weer was er nauwelijks 
aanloop bij ons clubhuis en hadden een aantal mensen geheel en al voor niets de vrije zaterdag 
opgeofferd. Wij hebben dit uitgebreid besproken met de landelijke organisatie en vanuit deze club 
enige compensatie gekregen. Of dit betekent dat we nooit meer aan iets dergelijks meedoen weten 
wij nog niet. Op het moment dat men weer iets organiseert vanuit de stad dan staan wij open voor 
deelname mits dit eerder wordt gevraagd en onder duidelijke voorwaarden kan worden uitgevoerd. 
Uiteraard komen we hierop verder terug in het aanstaande werkplan dat wij voor het einde van het 
jaar aan de leden zullen voorleggen. Dit brengt mij meteen bij het belangrijkste deel van de 
vergadering namelijk het optuigen en starten van de verschillende commissies. Een aantal bestuurs / 
commissieleden is druk doende mensen hiervoor bij elkaar te halen om volgend jaar in een nieuwe 
structuur vorm te geven aan een kwalitatief goed toerprogramma. Daarnaast zijn er al mensen bezig 
met de voorbereiding van de dertigste Zwijndrecht-Zwijndrecht, die uiteraard in een bijzonder teken 
zal komen te staan.  Kortom, ondanks alle commotie bruist het geheel weer van activiteit en willen wij 
het geheel aan iedereen presenteren voor het jaar is afgelopen.  
   
Tot slot het volgende: de sponsors lijken bereid te zijn om opnieuw voor drie jaar door te gaan met 
het sponsoren van ons clubje. Zij hebben dit in principe uitgesproken op het laatste overleg. In het 
volgende overleg zullen wij de zaken definitief maken en u mededelen wat we de komende jaren van 
hen kunnen verwachten.  

Cor van Verk  
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Mijn eerste buitentocht.  
Zes uur. De stem van een Belgische dame huppelt de slaapkamer binnen en begint te vertellen over 
de voordelen van gratis openbaar vervoer in Mechelen. Waarom staat die wekkerradio nou al weer 
weken op een Belgische zender? Een windvlaag met bijbehorend regengekletter op het zolderraam 
brengt me terug naar 21 mei 2006: de Abdijentocht. Ik sla het dekbed van me af en zet vlug de 
wekkerradio uit. Als ik zachtjes de slaapkamer verlaat hoor ik dat mijn vrouw zich omdraait en half 
wakker wordt. “Waar je zin in hebt met dit weer” lispelt ze en valt weer in diepe slaap, precies op een 
moment dat de regen wel heel nadrukkelijk tegen de ruiten klettert. Even (heel even maar!) overweeg 
ik om er “gewoon” weer naast te kruipen. Als ik aankom op het parkeerterrein staan er welgeteld 4 
wagens (inclusies de volgwagen) en 4 mensen onder één grote paraplu. Aangezien ik zelf ook met 
de auto ben, zijn logistieke problemen uitgesloten: gewoon inladen en rijden. Maar dan heeft Gerrit 
een verrassing: geen Abdijentocht zonder de ‘Stadspolderproloog’. Schoenen en helm vergeten, of 
we even langs zijn huis willen rijden. Enfin, alle auto’s naar Gerrit’s huis, waar fietsen en mensen 
over 3 auto’s worden verdeeld. Daarna plankgas (in de materiaalwagen betekent dit gezien de wind 
100 km p.u.) richting Tilburg, waar de rest van het molpeloton ons opwacht. In totaal zijn we met 12 
personen en is de regen opgehouden. De tocht is zonder meer schitterend. Deels over Nederlandse, 
deels over Belgische bodem, trekt een keur aan landschappen voorbij: polderlandschap, bos, 
meertjes (met heel veel vogels) en een stuk heide. Afwisselender hadden ze het niet kunnen maken. 
Bovendien: hele stukken zijn autovrij en dat alles met een “bewolkt zonnetje”, geen spatje regen, en 
heel veel bomen om ons uit de wind  te houden. Start, finish en pauze zijn in een Abdijenklooster (erg 
apart) en (heel toepasselijk) na afloop is er een fles trappistenbier als beloning. Het tempo mag –
zeker na de pauze- stevig genoemd worden. Aangezien dit na een week of 3 weer mijn eerste tocht 
op “Molsnelheid” is (ik heb vanwege een knieblessure wat rustiger aan gedaan) was ik van tevoren 
erg benieuwd hoe het lijf zich zou houden. Het blijkt allemaal erg mee te vallen. Van de knie 
nauwelijks last (ook niet als de snelheid boven de 30 uitkomt) en de goede zorgen van Theo doen 
me goed: “niets forceren en probeer vooral uit de wind te blijven” is zijn advies, waarbij hij regelmatig 
de daad bij het woord voegt en voor mij aan de “goede” kant gaat rijden. Ook dat is fietsen bij de Mol!  
   
Vlak voor de finish komt Gerrit naast me rijden en krijg ik een paar enorme schouderkloppen: leuk dat 
ik vandaag ben mee gegaan enne…..of ik handig ben met de computer?  
“Gaat wel”  
“Wel eens een pen gehad”  
“Ja…maar eh….wat heeft dat met mijn computervaardigheid te maken”  
“Wel eens De pen gehad”?  
“Dé pen”???  
“Ja, gewoon, een stukkie schrijven voor het clubblad”.  
   
Eenmaal thuis voel ik wel dat ik de afgelopen weken op een lager pitje heb getraind. Een warm bad 
lijkt me dan ook hemels. Ik beloof vrouw en dochter na het bad de keuken in te duiken (mijn pasta-
sausen worden hoog gewaardeerd door de dames) en laat het bad vollopen. Dan schiet dat flesje 
trappistenbier in mijn gedachten en daar krijg ik het niet meer uit! Tenslotte (met één been al in bad) 
besluit ik toch nog even de keuken in te schieten, waarna ik me met fles en glas in het warme water 
laat glijden. De combinatie bier en bad bevalt uitstekend, totdat ik uit het bad op sta: ik heb het 
gevoel dat ik mijn lichaamsgewicht aan lood in mijn bovenbenen heb zitten! Op weg naar de 
kledingkast kom ik mijn bed tegen en ik kan de verleiding van die nieuwe dekbedhoezen (lekker 
zacht!) niet weerstaan: ik moet er even op gaan liggen………en voor ik het weet droom ik dat ik door 
een bos fiets. Er komen allemaal vogels uit de bomen die in mijn haar pikken. Hoe kan dat nou, denk 
ik nog, ik heb toch een helm op……..langzaam wordt ik wakker, een vage geur van pastasaus in mijn 
neus, de hand van mijn dochter die me door mijn haar streelt. Shit, ik had beloofd te koken!!! Ik kijk 
mijn dochter aan en ik zie een twinkeling in haar ogen: “Mamma vraagt of deze supermol komt eten”? 
Ze schiet in de lach en ik weet: het ‘niet-koken’ is me vergeven!!  
   

Ardwil Goedegebuur 
 

 



   
       

Advertentie.    

Clinic met Lance Armstrong  
   

Waarom zou je een clinic met Lance Armstrong willen bijwonen?  
   

Wil je opscheppen dat je de fijne kneepjes van het fietsen van de grote man hebt geleerd, of wil je er 
beter en sneller van fietsen?  

   
Wat zijn je ambities voor dit jaar, en wat zijn je dromen voor volgend jaar? of Wil je je grenzen 

verleggen of heb je altijd al Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, La marmotte of de 
Dollemietenmarathon willen rijden?  

   
Om beter en sneller te gaan fietsen hoef je niet helemaal naar Austin, Texas, maar kun je ook iedere 
dinsdagavond om 18:30 uur naar Reaplus/Impulse aan de Berkenhof komen om tot dat resultaat te 

komen.  
   

De regels van de dinsdag avond zijn :  
De ritten zijn alleen tijdens de zomertijd.  

18:30 starten bij Reaplus/Impulse aan de Berkenhof  
De ritten beginnen altijd tegen de wind in.  

Ritten zijn tussen de 60 en 80 km (Afhankelijk van weer/wind)  
Gemiddelde snelheid tussen de 29 en 33 km/h.  

Op kop rijden is niet verplicht, aanwezigheid wordt al erg gewaardeerd.  
Er wordt nu en dan eens gek gedaan door een klimmetje voluit te sprinten,   maar er wordt aan het 

einde altijd weer op elkaar gewacht.  
Dinsdag avond is gratis en je hoeft geen lid te zijn.  

   
Dit jaar hebben we nog 0! minuten in de regen gereden.  

Regelmatig aanwezigen zijn : Chris, Kees, Harry, Wim, Maro, Henk, Arjan...  
   

Voor meer informatie : Dinsdagavond@ElsArjan.nl  
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Ik geef de pen aan..........      
De Pen is via de email bij mij terecht gekomen en ik zal me als nieuweling bij de 
club eerst eens voorstellen.  
   
Ik ben Jelle Bennis, woon in Papendrecht, werk bij Correct in Rotterdam en ben 
in december lid geworden om in 2006 lekker te kunnen toeren. Vijf jaar geleden 
zou deze uitspraak volkomen ondenkbaar zijn geweest omdat ik nou eenmaal uit 
dat andere kamp kom. In 1990 stak een collega mij aan met het mountainbike-
virus en tot 2001 heb ik vele kilometers in het zadel van een mountainbike 

afgelegd. Voor de lol (erg) vaak naar het Limburgse Slenaken, op vakantie in Schotland, Oostenrijk 
en Zwitserland of als redacteur voor het blad Mountainbike Plus op diverse mooie plekjes in België, 
Duitsland en zelfs een prachtige trip naar Amerika. Met mijn vrouw kreeg ik ooit verkering na een 
dagje mountainbiken dus van al dat fietsen komt alleen maar goeds.....  
   
Tot bleek dat de schoonfamilie zich vermaakt op de racefiets natuurlijk. Mijn schoonvader Paul zei: 
Jelle, ga een keer mee met ons en kijk maar of je t leuk vindt. Dus kocht ik een oud Kogaatje en 
zwoegde een seizoen mee en je raad t al: dat was andere koek !! Geen verstand van in t wiel blijven 
en dus constant eraf wapperen, doodgaan als je kopwerk doet, hoewel 30 seconden geen kopwerk 
genoemd mag worden, en alles fout doen wat maar fout kan gaan kortom, het was een leerzaam 
jaar. Ik heb de Koga ingeruild en een nieuwe fiets gekocht en begin inmiddels aan m’n vijfde seizoen.  
   
Ik hoop bij de club veel kilometers te maken en onderweg wat te genieten van de omgeving omdat 
dat op tempo er nog wel eens bij inschiet. Door een ontsteking heb ik helaas nog niet kunnen fietsen 
maar ik hoop binnenkort van de partij te zijn. Verder rest mij nog “De Pen” met veel plezier te geven 
aan Marjon Blaas.  
   
Groetjes en tot ziens,  
   

Jelle Bennis  
  

 

    

 

 
  

"Wat is er met mij aan de hand?"    
  

In het vorige toernieuws heb ik een artikeltje geplaatst n.a.v. een door “trainingsritje” in de directe 
omgeving. Op de bewuste dag liep alles eigenlijk zo lekker dat ik er dat stukje over heb geschreven. 
Alhoewel de titel meer als een retorische vraag was bedoeld heb ik desalniettemin enkele al dan niet 
schriftelijke reacties gekregen. Een wel heel originele inzending wil ik jullie bij deze niet onthouden.  

 
Theo Rutten  

   
Dag Redactie,  
Ik heb nog niet eerder iets geschreven richting het clubblad maar kan de huidige kriebels niet 
onderdrukken. Wie weet waar het allemaal toe mag leiden.  Een rubriek "vraag het aan Mona?" Het 
stukje van Theo is een dermate vraag naar reactie (ik zal wellicht niet de enige reflectant zijn) dat ik 
mij geroepen voel te reageren in deze trant, vandaar ook graag die ondertekening. Werkelijke naam 
is dan mooi bij de redactie bekend zullen wij maar zeggen  
 
 
 

 



Beste Theo,  
Ik zal mij eerst even voorstellen want het is wel zo aardig als je weet wie je voor je hebt. Het is een 
tijdje wat stil geweest maar in het verleden (de "oudere" garde zal zich dit nog zeker herinneren) gaf 
ik als Mona wijze raad op problemen van talloze briefschrijvers. Bij het lezen van jouw verhaal 
kwamen bij mij plots de oude antwoordkriebels weer naar boven en heb ik naar aanleiding van jouw 
verhaal in het vorige clubblad alsnog de pen gepakt om jou van mijn levenswijsheid deelgenoot te 
maken. Zo zie je maar weer wat een groot lezersbereik dit blad heeft (Marktpenetratie is wellicht een 
wat te gevoelige term in dezen en zeker bij dit fietsclubje, waar Mona vaak met rode oortjes achter in 
het peloton meerijdt).  
   
Volgens mij ben jij trouwens ook hard toe aan een meer analyserende reactie, getuige jouw 
hartenkreet "Wat is er met mij aan de hand?".  Dat hierbij wat psychologie van de koude bodem mee 
komt moet je maar voor lief nemen. Welnu beste Theo, met de deur in huis vallend; volgens mij is er 
niet echt veel met jou aan de hand, alhoewel ik wel een aantal typisch mannelijke zaken zie die ik 
toch wel even wil aanstippen.  Dit alles uiteraard in de hoop dat jij de gewone wielerweg weer weet te 
vinden, want die ben je volgens Mona toch echt een beetje kwijt.  
   
Volgens mijn informatie fiets jij al heel wat jaartjes mee en zou je toch beter moeten weten.  Ik kan 
dan ook haast niet anders dan als eerste reactie te hebben dat het hier een geval van typisch 
musculaire taal betreft, oftewel zoals de Italianen volgens mij ook zeggen; puur Machismo (en dan 
nog erg veel ook). Er zijn volgens Mona eigenlijk heel gewone gronden aan te wijzen voor jouw 
prestatie en dan begin ik met de meest waarschijnlijke;  
   
- rust (en die heb je meer gehad dan je wou) doet soms wonderen  
- door al die rust heb je extra honger naar de fiets en wil je wat "wegzetten"  
- je hebt gewoon een knaller van een basisconditie  
- een heerlijke tussenstop (met gebak?) die er eigenlijk 2 tochtjes van maakt  
- een gangmaker van een scooter  
  (achter de derny's gaat het al snel hard - dat weet Fred Rompelberg ook)  
   
Ik kan verder een paar kritische kanttekeningen ook niet laten.  Daar wordt je mentaal gewoon nog 
harder van moet je maar denken.   
Daar komen ze;  
   
- nadert de midlife?  
- kilometerteller gecontroleerd na de winterstop?  
- wat is dat met die wind? (zeg nou zelf, 35 tegen de wind in......)  
- of is het, ondanks alles, toch een roep om aandacht?  
   
Wel, die aandacht die je vroeg heb je ruim gekregen en ik hoop dat je met deze wijze raad weer 
verder kunt. Ga zeker niet te veel piekeren en ga al helemaal niet twijfelen aan jezelf, zeker niet met 
zulke mooie prestaties (Mona is er in ieder geval jaloers op). Neem ze gewoon zoals ze komen en 
geniet ervan. Je bent snel genoeg oud en dan gaat het toch allemaal al snel wat minder zoals je om 
je heen in ons peletonnetje kunt zien.  
   
Veel plezier op de fiets,  
   

je Mona.  
   
 

 

 

 

  

 
  



Dolle mieten.  
Welke idioot belt Martin om 4:30 in de morgen, en waarom moeten hij, Rob en Jan zo nodig gelijk 
alle lichten aandoen? Dan ben ik me er opeens van bewust dat ook ik mijn bed uitmoet. Vandaag is 
de dag van de Maratona dles Dolomites.  
   
De afgelopen week hebben we het parcours verkend, en dit jaar hebben we al meer dan 5000 km op 
de fiets gezeten. De eerste dagen dat we in Italië waren was het bloedheet. Nu is het wat frisser. Met 
een temperatuur van 7 graden dalen we zo'n 10 minuten af naar ons startvak in het plaatsje La Villa.  
Door onze relatieve lage startnummers kunnen we 2 startvakken overslaan, en we staan zo'n 50 
meter achter de wedstrijdrijders. Achter ons staan zo'n 8000 mensen te wachten om ook te starten. 
Als het startschot gaat schiet iedereen vooruit, van de anderen van het “Team de Dolle mieten” (Jan 
Dukel, Rob de Zeeuw, Martin Soeteman en ik) zie ik vandaag niemand meer terug want bij mij gaat 
het vandaag allemaal wat langzamer. Mijn benen zijn stijf en nog steeds in ontkenning dat ze wakker 
zijn. Voordat de eerste klim, de Campolongo, begint hebben velen me al ingehaald. De dolomieten 
marathon bestaat uit 2 lusjes van bij elkaar 138 km en 4.190 hoogtemeters. Doordat dit gebied van 
de Alpen heel erg ruig is, zijn zelfs de haarspeldbochten niet vlak, maar lopen nog steeds 
omhoog.De afdalingen zijn ook erg stijl, kort en scherp, waardoor het erg technische afdalingen zijn. 
Dit heeft tot gevolg dat er nergens uitgerust kan worden.  
   
Het ophalen van de startnummers ging nog wat chaotisch, maar verder is de tocht perfect 
georganiseerd. Er vliegen 2 helikopters die alles in de gaten houden, en in beeld brengen. Er staan 
verspreid over het geheel autovrije parcours enkele ziekenwagens zodat deze snel ter plaatse zijn 
indien er wat aan de hand is. Er zijn verder heel veel verzorgingspunten langs de route, waar van 
alles te krijgen is. Drinken, fruit, belegde broodjes, gedroogde vruchten etc. etc.Zelf neem ik een 
schijf sinaasappel die ik rijdend kan aanpakken, en ik stop 2x om mijn bidons bij te vullen. De meeste 
stops kan in dus overslaan. Na de Campolongo( 5,8 km, 6.1%), Pordoi (9,2 km 6.9%), Sella (5,5kmm 
7,9%) en de Gardena(5,8km, 4.3%) hebben we het eerste lusje van 55 km gedaan, en mogen we 
weer de Campolongo op. Na de afdaling gaan we vervolgens de andere kant op om het andere lusje 
te rijden en hebben we een afdaling van zo'n 10 kilometer. De rust op dit stuk is maar relatief, want 
op de grote plaat wordt nu snelheid gemaakt, en de benen lopen gelijk vol als het weer wat omhoog 
loopt.  
 
 

   
 

 

 

 

 

 



 

Een paar dagen geleden reden we fris de Passo Giau (9,9km, 9,3%) naar boven. De klim waar we 
ons erg druk over maakte viel toen eigenlijk wel mee. We hadden zelfs rustpunten ontdekt tijdens de 
klim. Maar vandaag zijn de rustpunten nergens meer te vinden. Als je wat minder fris bent, en 
helemaal je dag niet hebt, is het een klim waar je niet in je ritme komt. De stijgingspercentages 
wisselen continu, en zelfs in de haarspeldbochten loopt het nog omhoog. Boven aangekomen weet ik 
dat het zwaarste er voor vandaag op zit, en kan ik me bezig houden met mijn specialiteit in de 
bergen, het afdalen. De afgelopen week heb ik 4 kilo extra vastgehouden. Met het klimmen merk je 
dat erg goed. Misschien komt het door een ander eetpatroon of de warmte, maar volgens Rob door 
het verlagen van het kookpunt van water doordat we op 1450 meter hoogte slapen. Maar in de 
afdaling komen de extra kilo’s wel van pas. Ik zie weer bekende fietsen van mensen die me in de 
klim hebben ingehaald, en jammer genoeg ook wat ambulances op weg naar mensen die wat minder 
strak de berg afgingen. Boven aangekomen bij Passo Falzarego denken veel wielrenners dat ze het 
klimmen hebben gehad, maar 1 kilometer verder ligt de echte top van de klim op de Passo Valparola 
(11,5 km 5,8%). Maar ook deze laatste kilometer kan ik niets extra uit mijn benen halen, en moet 
rustig naar boven malen.  
   
Bij de laatste afdaling merk je dat er veel zijn die blij zijn dat ze het hebben uitgereden, en geen puf 
meer hebben om nog snel af te dalen. Ik probeer nog wat tijd goed te maken. Voor de start was ik blij 
als ik een tijd van 7:30 zou rijden, maar ik denk dat het wel een half uur sneller moet kunnen, en als 
ik goede benen had gehad misschien wel een uur sneller. Na exact 7 uur kom ik over de startlijn in la 
Villa, maar de finishlijn hebben ze 5 kilometer verder getrokken. Het laatste stuk waan je je een echte 
coureur. Er staan veel mensen achter de dranghekken, en grote bogen boven de weg geven aan dat 
je met de laatste kilometer begonnen bent. Na 7:07:57,7 uur kom ik over de laatste detectielus op de 
grond, en is mijn eindtijd geklokt, en moet ik stapvoets verder achter alle mensen aan die sneller 
waren.  
   

   
   

Arjan Kamberg ( www.ElsArjan.nl )  
   
 

 

   

 



Abdijentocht La trappe 21-Mei.  
Zondag 21 Mei stond de z.g Abdijentocht op de touragenda. De weersverwachtingen waren niet 
bepaald optimaal te noemen. Om 07.00 uur, tijdstip van verzamelen, stonden wel geteld 4 
enthousiaste molleden op de Kerkeplaat. Het regende een beetje en er leefde een sfeer van laten we 
lekker naar huis gaan. Maar ja, het zou volgens de voorspelingen in de loop van de ochtend droger 
en beter worden dus kom op en gaan.  
   
Ik besloot, omdat Jan Pieter de chauffeur voor vandaag, met hem in de volgwagen te stappen. Dit 
mede omdat de bijrijder voor vandaag om medische redenen er niet bij was. Terwijl wij hiermee bezig 
waren belde Kees en Karel dat zij onderweg waren naar Tilburg. Tijdens het overladen van mijn 
spullen bemerkte ik dat er een plastiektas waarin mijn schoenen en helm zaten niet aan boord was. 
Moest dit nauw zo zijn dat ik besloot bij Jan Pieter in de wagen te stappen zodat overladen verplicht 
was! Stel je voor dat dit niet was gebeurd, had ik toch mooi in Tilburg zonder schoenen en helm 
gestaan. Jan Pieter bood aan om via mijn woonadres naar Tilburg af te rijzen zodat ik mijn schoenen 
en helm mee kon nemen. Dit aanbod afslaan zou dom zijn nietwaar. Oké zo gezegd zo gedaan en 
daar ging de karavaan (volgwagen met 3 volgauto's) richting stadspolders op de provinciale weg 
zagen Chris Ockeloen en Kees Baan de karavaan rijden en belde direct op. De mededeling was 
simpel en verwacht. Zo komen jullie niet in Tilburg volg ons maar". Maar goed een 15 minuten later 
dan verwacht waren we in Tilburg bij de start van de Abdijentocht. Nog vroeg genoeg want de start 
was officieel pas om 09.00 uur. Het was daar klaarblijkelijk al een geruime tijd droog want de straat 
was nagenoeg droog.Na omkleden en inschrijven waarbij wij een schoudertasje met inhoud 
gekregen hadden (sportdrank, liga en Raboboekje) vertrokken we om 08.45 uur. Om 09.30 uur 
begon de zon hier en daar zichtbaar te worden. Dit zou de hele tocht niet anders zijn. De tocht ging 
via prachtige natuurgebieden naar Axchel ( net over de Belgische grens) onder Valkenswaard. De 
rust was perfect. Redelijke goeie koffie en super lekker gebak (diverse soorten vlaaien). De terugweg 
was net zo mooi als de heenweg. Prachtige vennen met allerlei watervogels supergewoon, zo mooi. 
Bij de finish stond een stenenflesje Trappisten bier op ons te wachten dat werd aangeboden als 
herinnering. Wat mij betreft en ook andere die ik hoorde gaan we het volgend jaar nog eens 
dunnetjes overdoen.  
   
Rest mij nog een paar toerwetenswaardigheden mee te delen:  
1e  Geen spatje regen wel veel wind welke wisselend vanaf de linkerzijde of rechterzijde kwam.  
2e  Twee lekken banden.  
3e  De volgwagen heeft een deelnemer van dienst kunnen zijn, doordat deze zijn voorwiel tijdens  
      het fietsen in de trapper van zijn vriend liet belanden met als gevolg dat bijna de helft van zijn 
      spaken het voor gezien hielden. Het uitlenen van een voorwiel van ons kon deze zijn rit afmaken.  
4e  Een perfect georganiseerde tocht met dito verzorging.  
5e  Een tiental minuten over twee en 123km op de teller met een gemiddelde van 26.5km/uur  
      waren we terug.  
6e   Aantal deelnemende molleden waren 16 stuks waarvan 2 dames en 3 mannen die 
      individueel reden.  
   

Gerrit-J v/d Bogerd  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 150 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.     
   

  

  

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

    

De Mol op internet: www.fietsclubdemol.nl  
    

E-mail: info@fietsclubdemol.nl 
    

      

* Afmelden als lid;  
   

* Aanmelden als lid;  
   

* Adreswijzigingen;  
 

   
    

Altijd schriftelijk doen bij de secretaris!!!  
   
   

Koop bij onze  

adverteerders!! 
 

       Kopie insturen: Uiterlijk 1-September-2006.    

 
Insturen naar: redactie@fietsclubdemol.nl 

   
Dit clubblad zal erg leeg zijn als jullie niet een stukje zouden schrijven.  
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