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 Van de voorzitter. 
Beste leden van onze fietsclub.  
Op het moment dat u dit leest zal ik in verre oorden verkeren. Ik ga namelijk de 
maand september op vakantie. Daarvoor hebben jullie mij ook niet veel gezien. 
Pech met de fiets en slecht weer, maar vooral sociale verplichtingen hielden mij 
vakkundig van de fiets. In deze maanden ben ik eindelijk een keer vrij om allerlei 
sociale verplichtingen, die ik door mijn andere hobby schromelijk verwaarloos, 
na te komen. Dit betekent overigens niet dat het bestuurlijk werk stilstaat. Gerrit 
is druk bezig om zijn toeragenda samen met nog 8 andere mensen van de grond 
te trekken. Het is wat dat betreft hartstikke positief om te zien dat er wel degelijk 
meer mensen zijn die zich willen inspannen voor onze club.  

   
Het bestuur heeft ondertussen de taak op zich genomen om de eerder ingezette verandering verder 
vorm te geven. Dit betekent dat we bezig zijn met de voorbereiding van de jaarvergadering die wij in 
november willen houden. Op deze vergadering staan een viertal bel angrijke onderdelen op de 
agenda:  
1. het voorgestelde jaarprogramma opgesteld door de toercommissie  
2. de begroting voor 2007 opgesteld door het bestuur  
3. vaststelling van de nieuwe structuur  
4. benoeming bestuursleden.  
   
Voor wat dit laatste betreft heb ik dringende oproep aan de leden. Sinds enige tijd weten wij dat Rob 
van Rutten er met ingang van 1 januari 2007 mee gaat stoppen. Na meer dan 20 jaar trouwe dienst 
wil hij het stokje overdragen aan een ander. In eerste instantie zijn wij naarstig op zoek geweest naar 
een nieuwe penningmeester. Deze zoektocht strandde echter steeds op hetzelfde argument namelijk 
gebrek aan tijd. Ik wil mij met deze oproep richten aan al leden die misschien wel wat tijd hebben om 
de functie van penningmeester voor zijn/haar clubje te gaan vervullen.  
   
Verderop staat een advertentie waarin wij beschrijven over wat voor soort vaardigheden een 
penningmeester moet beschikken. Daarbij komt dat de penningmeester er niet alleen voor staat, de 
andere bestuurders kunnen ook meedenken bij het opzetten van een boekhouding en dergelijke 
zaken. Mocht u interesse hebben en wat vrije tijd willen steken in het bestuurswerk dan vraag ik u om 
u aan te melden voor 2 oktober bij mij persoonlijk.  
Dit kan via de e-mail: corvanverk2@hotmail.com  
   
Het is ditmaal een wat kortere brief maar ik merk dat ik feitelijk in tijdnood zit om alles nog rond te 
maken voor mijn vakantie maar bovenstaande oproep wilde ik in ieder geval wel aan u allen doen.  
   

Cor van Verk  
  

   
 
 
 

       

mailto:redactie@fietsclubdemol.nl
mailto:corvanverk2@hotmail.com


 

  Kopie insturen: Uiterlijk 1-november-2006.    

Insturen naar: redactie@fietsclubdemol.nl 
   

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

   

      

Profielschets penningmeester.  
De penningmeester dient van de volgende zaken enige kennis te hebben:  
- Kennis van Word en Excel.  
- Kennis van telebankieren.  
- Kennis van Mailprogramma’s.  
- Enige boekhoudkennis. (begrijpen wat er gebeurt)  
- Mailmerge kunnen uitvoeren.  
- Accuraat kunnen werken en het correct bijhouden van lijsten. (contributies/ incasso e.d.)  
- Inzicht hebben in financiële processen.  
   
Wat moet hij hebben;  
- Een PC met een internetaansluiting.  
- Tijd.  
- Enthousiasme.  
   
Algemene taken van de penningmeester niet in volgorde van belangrijkheid:  
1. Alle financiële handelingen boeken in het boekhoudprogramma.  
2. Incasso bestanden correct bijhouden en incasso plegen indien noodzakelijk.  
3. Ledenlijsten nakijken voordat er geïncasseerd kan worden.  
4. Incasso bestanden beheren en correct de wijzigingen doorvoeren.  
5. Borg lijsten bijhouden en deze incasseren en na afloop borg periode weer terug betalen.  
6. Facturen maken voor de advertenties van het clubblad en deze incasseren d.m.v.  
           facturen en deze betalingen bijhouden.  
7. Bij kleding uitreiking zorgen voor overzichten van de contributie betalingen en de  
           kleding betalingen.  
8. Betalingen uitvoeren d.m.v. telebankieren en deze verwerken in de boekhouding  
           op regelmatige basis.  
9. Spaarrekeningen beheren.  
10. Begrotingen kunnen maken.  
11. Jaar kunnen afsluiten en naast de digitale versie ook jaar back-up maken op papier.  
12. Kascontrole organiseren en goedkeuring voor de stukken verkrijgen.  
13. Bij de jaarvergadering een uitleg kunnen geven van de cijfers.  
14. Zorgen dat de liquide positie van de afdeling gezond blijft.  
15. Kas beheren en deze ter beschikking stellen op activiteiten om de noodzakelijke en  
           verplichte betalingen te kunnen uitvoeren.  
16. Kas afrekeningen doen indien noodzakelijk. (vooral tijdens activiteiten)  
17. Financiële zaken kunnen uitwerken als het bestuur daar om vraagt.  
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Vanuit de ziekenboeg.  
Helaas zijn de afgelopen periode enkele ongevallen gebeurd waardoor 
molleden voor korte of langere tijd in de lappenmand terecht zijn gekomen. 
Voor zover bekend ging Arjan Kamberg tijdens een sprint op het parcours 
onderuit en kwam weg met wat, meer dan oppervlakkige, schaafwonden, 
Cees Bakker had een aanvaring met een Belgische automobilist waarna het 
Waalsche rampenscenario uit de kast werd gehaald (lees verder).  
Tot slot heeft Rob van der Hoog heeft zijn heup gebroken na een uitglijder 
over zand/grind tijdens de laatste dag van de mol 3-daagse. Hij zal dan ook 

helaas wat langer nodig hebben om te herstellen. (zie onze website voor meer details)  
  

Bij deze, allen een spoedig herstel gewenst.  
   

P.S. Overigens merk ik daarbij op dat ze allen een helm droegen waardoor ernstiger is 
voorkomen.  

     

   

Ik geef de pen aan..........      
Niet meer voetballen. Wat nu ????  
Ga lekker fietsen of roeien, dat KUN je, zeiden ze. Gelukkig in de 
familie/kennissen kring wat fietsers. Ik mee fietsen, eerst rondjes van 35 km, dan 
50 enz. Diverse keren flink afgezien door veel te snel van start te gaan en dan na 
50 km alleen nog maar er achter hangen en ‘s middags afgepeigerd op de bank 
te liggen. Na een aantal jaren toch wat wijzer geworden en geprobeerd rustig 
met een tour te beginnen en dan zijn er toch mensen (familie) die je opjagen en 
dan trap je er weer in. En zo gaat het al een aantal jaren met tussendoor wat 

toertochten. Elk jaar rijden we  nu de Amstel Gold tour en de NedCoat toer ( in Belgie) wat een 
traditie is geworden.   
  

Op een mooie avond werd ik opgebeld door mijn schoonzoon Jelle : " Paul ik geef de Pen aan jou." 
Jelle, wat moet ik in deze tijd nog met een pen? Nou ,je krijgt niet echt een pen maar je moet een 
stukje schrijven in het clubblad van De Mol. O, nou dank je wel. Helaas ben ik niet echt een schrijver 
maar ik zal het gaan proberen wat op papier te zetten omdat ik een nieuw lid ben.  
   
Ik ben in december 2005 in een enthousiaste bui lid geworden van DE MOL, maar heb tot nu toe er 
nog niet gefietst door allerlei omstandigheden. Vanaf mijn geboorte ben ik het leven doorgegaan met 
een voetbal en dus nooit aan wielrennen gedacht. Tot een jaar of 10 geleden het voetballen niet 
meer ging en ik moest overstappen naar een andere sport omdat sport nu eenmaal sport in mijn 
leven zit. Naast het voetbal deed ik ook nog tennissen en windsurfen , ook dat moest ik opgeven. 
Dus werd het fietsen. Fiets en kleding gekocht en dan trainen. Wij gingen met een aantal 
familieleden/kennissen elke dinsdagavond een stukje fietsen en je begrijpt natuurlijk wel dat dit 
steeds fanatieker ging. Zo is het gekomen dat ik het fietsen steeds leuker ben gaan vinden en dan 
vooral de toertochten,hoewel ik vind dat we dat voor mij te weinig doen. Daarom dacht ik, ik wordt 
lid van De Mol zodat ik meer tochten zou kunnen gaan fietsen. Helaas verkeerd gedacht omdat ik 
voor mij steeds andere prioriteiten had en nu mijn conditie te wensen overlaat.  
Ik hoop dan ook in 2007 vanaf het begin mee te kunnen doen als alles gaat volgens plan.  
   
Groetjes,  
   

Paul Knijff  
   
Paul heeft de beslissing voor de volgende pen aan “het lot” overgelaten. Wij hebben even in de 
grabbelton gegraaid en de gelukkige is: Marjon Blaas  

 

 



Weissensee 2006.  
Zoals velen uit de Alblasserwaard zijn we met ijs opgegroeid, dwz. als je minimaal 40 jaar bent, 
onder de 40 zullen dat er minder zijn. De winters brengen zelden meer ijs. Gelukkig zijn er ijsbanen 
gebouwd. Zo’n 25 jaar gelden was er een in Rotterdam, een klein baantje een Tom Menkenhal. Het 
was voor één seizoen een redelijk alternatief. Skiën is ook zeer interessant. Dat kreeg de voorkeur. 
Dan kon het gebeuren, dat je in Oostenrijk zat en er hier even ijs lag. Totdat er in 1998 een langere 
periode ijs lag. Dus schaatsen. Dat viel tegen, aan het einde van het 1ste ritje, dacht ik, ik ben het 
verleerd, te oud. Achteraf nauwelijks of niet meer geschaatst sinds 1976. Maar toch lukte het die 
periode een molentocht van 50 en 75 km te schaatsen. Daarna weer weinig schaatsen. De baan in 
Den Haag vond ik te ver weg. Nog een keer met o.a. Ad Stam en Gerard naar Den Haag geweest, 
maar dat was het. Totdat Wout Borman in 2001 een plaats vrij had in zijn auto en de baan in Breda 
open ging. Het 1ste jaar Wout, Ad Schleicher en Rob bij houden???, vergeet het maar. Hoewel Ad 
wel een klasse apart is. Op mijn noren, al in mijn bezit vanaf mijn 10de , lukte dit niet. Ik had mijn oog 
al op de Free-skates laten vallen, een paar gehuurd en 2002 gekocht, dit na erg aarzelen, ze zijn 
nogal prijzig en zou het rendabel zijn. De mannen bijhouden lukte na een poosje met moeite. Zelfs 
begon ik de baan in Dordrecht leuk te vinden, dit ondanks z’n 180 meter. Het 3de jaar kon de 
mannen redelijk bijhouden en zelfs kop overnemen.  
   
Het jaar 2003 (winter) begon het idee te groeien, hoe zou het op de Weissensee gaan. Dus zo veel 
mogelijk schaatsen. Lid geworden van de S.W.M. en ingeschreven voor de Alternatieve Elfsteden. 
Om daar verder kort over te zijn. Met de bus ernaar toe, in een pension geboekt via de S.W.M. Maar 
dit lag op hoogste stuk langs de doorgaande weg in Oberdorf, daar begint de Weissensee. Dat was 
iedere dag omlaag en omhoog lopen. Gevolg spierpijn, heel veel spierpijn. Hier had ik tijdens de rit 
goed last van. Maar toch nog 150 km gehaald. Viel me mee, want bij de start dacht ik de 100 niet te 
halen. Ik wist toen hoe het rijden op natuurijs was en dat er de volgende nog meer getraind moest 
worden. In september 2005 begonnen en zoveel als haalbaar was geschaatst. Soms 4 x week met 
een uitschieter van 6 x in 8 dagen. De vraag was alleen is dit genoeg. Deze keer zelf een 
appartement gezocht en gevonden, 90 meter van de Weissensee en de weg bijna vlak. Van zondag 
t/m woensdag iedere dag ’s morgens en ’s middags een rondje van 25 km. Dit is de maximale 
omloop van de Weissensee. De vrijdag moest het gebeuren, althans dat hoop je. Donderdag een 
rijders bijeenkomst, met de belangrijkste mededeling 10 rondjes van 20 km, i.p.v. 8 x 25 m. Daar ging 
mijn eigen schema, er moest nagedacht worden over een nieuw schema. De reden was, het 
zogenaamde kleine meer werd geschrapt, te veel grote scheuren. Te gevaarlijk.  
   
De weersomstandigheden waren vrij goed. De hele week volop zon en geen wind. Er zijn enkele 
bekenden van de baan in Dordrecht. Al snel kom ik ze tegen, Ger, Wil en Annemarie. Zondags ook 
een rondje met elkaar gereden. Coby, een collega, is er met haar 2 broers en een vriendin van één 
van de broers. Dat het niet altijd goed gaat, ondervond mijn bovenbuurman van het appartement. 
Vrijdags rijdt hij de 200 km. en dinsdags valt hij, arm uit de kom en uitgeschaatst. De kapotte 
gezichten en bloedvlekken op het ijs zijn stille getuigen van de (vele) valpartijen. Vrijdag 3 februari 
was de 3de Alternatieve Toertocht. 1100 deelnemers. Tijdens de 2de dreigde men door het ijs te 
zakken, echt. Er stond zo’n 10 cm water op het ijs en het kraakte behoorlijk. Men is dan ook voor de 
officiële start gaan rijden, het werd te gevaarlijk. Bij onze start ging het beter 7.00 de start. Het is nog 
donker als we starten en het is wennen aan het schaatsen met zoveel mensen om je heen. Hoewel ik 
zoveel mogelijk rechts rij, moeten er toch rijders rechts passeren. Zo hou je weinig ruimte over om 
scheuren te ontwijken. Maar geen nood ze rijden toch van mij weg.  
   
Na iedere 10 km. is er een verzorgingspost, thee of sportdrank op lichaamstemperatuur. Het water 
wordt uit het meer gehaald, zo schoon is het daar. Dus direct drinkbaar De tocht verloopt voor-
spoedig. Mede dankzij de transponder ben je na iedere ronde op de hoogte van je ronde en totaaltijd. 
Overigens; je tijd staat direct op internet, dus de thuisblijvers kunnen je volgen, ook via de webcam, 
maar dat is een hele zit.  
 
 

 



De 1ste ronde was binnen het uur. Daarna rond de 1.05 / 1.10. Na het 5de rondje 5.30 uur 
onderweg. Toen werd het rekenen. 100 km 5.30, dus 200 minimaal 11.00. Dan hou je nog geen 
rekening met de te verwachte oplopende ronde tijden. Met de kennis na 17.00 mag niet meer aan 
een laatste ronde beginnen, wordt het oppassen. Het is te vroeg om in paniek te raken. Doorrijden 
maar en afwachten. Na ronde 6 in 1.18 met sanitaire stop, vandaar, wordt het tijd minder rust te 
nemen bij de verzorgingsposten.  
   
Tot nu ongeveer 5 minuten gerust per keer. Minder rust, dit met alle risico’s van te weinig herstellen 
en vertragen in het schaatstempo. Maar dit pakt goed uit, de ronden blijven rond de 1.05. Ik kan voor 
ronde 8 en 9, 2.20 uur gebruiken. Maar mijn horloge staat inmiddels stil, ik heb geen goede controle 
of het hard genoeg ga. Bij de verzorgingspost hoor ik, dat ik nog 40 minuten heb voor de 10 km naar 
de finish, om dan aan de laatste ronde te beginnen. Nu niet verkrampen of vallen en daardoor 
onzeker worden op de schaats. Het gaat goed. 16.54 schaats ik over de finish. Ik mag aan de laatste 
ronde beginnen. Ik heb nu alle tijd. Hoewel ik weet dat het 17.45 donker wordt. Even goed gerust en 
we gaan op pad. De organisatie noteert mijn nummer zodat ze weten wie er in de laatste ronde 
zitten, het tempo zit er nog goed in. Ik heb de indruk, dat ik als laatste over de finish ben gekomen, 
rode lantaarn. Ver voor mij zie ik een schaatser en ver daarvoor nog één De organisatie komt naast 
me rijden. De laatste rijders krijgen begeleiding in het donker. Ik haal toch een rijder in en de 
organisatie blijft bij hem. De volgende haal ik ook in, dan komt zijn auto naar mij toe en zegt, dat we 
van hem begeleiding krijgen als we bij elkaar blijven. Hij rijdt helaas een stuk langzamer dan ik. Ik 
hou wel in en rij door naar de laatste verzorgingspost.  
   
Als ik verder rij verschijnt er een dame, ik stel voor samen door te gaan, ze rijdt bijna het zelfde 
tempo als ik. Ze was van plan 100 km te rijden, maar was aan ronde 6 bezig, dus 160 km, klasse. 
Een auto verlicht ons pad als het donker begint te worden. Tot we een rijder inhalen, hij rijdt een stuk 
langzamer. Wij gaan door en raken de auto kwijt, we rijden in het donker. Slecht zich op scheuren. 
Inmiddels heb ik wel mijn ( kop) lamp opgezet, zo zien we toch nog wat scheuren. Als we in de buurt 
van de huizen komen, staan er nog steeds mensen langs de kant, die je aanmoedigen. Mijn 
mederijdster gaat nog onderuit en uit het niets komt er iemand kijken of alles goed gaat, volgens mij 
hoort hij bij de organisatie. Het valt mee en we gaan door, de brug onderdoor en 800 meter op het 
kleine meer, terug weer onder de brug door en de finish is in zicht. Je hoort de speaker al.  
   
Een geweldig gevoel als je de finish nader. Er staat nog een behoorlijke groep mensen, die je als ‘ 
winnaars’ toejuichen als je de finish overrijdt. Hier staan Yolande en een paar bekenden. Na de 
felicitatie, word ik er dringend op gewezen vooral geen meter terug te gaan. Ik stond nog dicht bij de 
finish, dichter als ik dacht. Was ik per ongeluk iets te enthousiast en iets te ver terug zijn gegaan was 
mijn eindtijd verstoord geworden door de transponder en had ik geen resultaat op de computer 
gehad. Het schijnt, dat het systeem verstoord als je terug over de streep rijdt. Maar dan, je probeert 
je schaatsen uit te doen, geen bank in de buurt, maar het lukt, om dan te voelen, dat je bijzonder 
pijnlijke voeten hebt. Geen wonder na 11.10 uur schaatsen.  
   
Het was een geweldig mooie ervaring, goed georganiseerd en de herinnering, een speld met een 
schaats, staat heel mooi in mijn prijzenkast.  
   
Dit is mijn verhaal van de Alternatieve Elfsteden. Maar er is een clubgenoot, die nog beter 
presteerde, n.l. Klaas Schenk, hij presteerde het om 2 x de rit van 200 km uit te rijden. Dat is pas 
klasse. Volgend jaar? Misschien gaat de ‘ Dordtse IJshal’ groep met een aardig afvaardiging, er zijn 
vage plannen. We zijn Wout ook al lekker aan het maken om mee te gaan.  
   

Jan Korteland 
 
 
 
 
   

- 



Wijziging datums molritten.  
De Erwtensoeprit, afsluiten toerfietsseizoen, van zaterdag-04-november kan gezien andere 
activiteiten op zaterdag 4 november in het clubhuis niet plaats vinden. Verzetten naar 5 november 
geeft eenzelfde probleem. Daarvoor is het volgende besloten:  
Molrit 25 van zondag 29-oktober komt te vervallen en de erwtensoeprit van zaterdag 04-november 
wordt verplaatst. De erwtensoeprit wordt nu op zaterdag 28-oktober georganiseerd. Vertrek tijd is 
normaal om 09.30 uur.  
   
Het fietsseizoen sluit hierdoor dus op zaterdag 28-oktober.  
   
Inleveren stempelkaarten  
I.v.m. de wijziging sluitdatum dienen de stempelkaarten één week eerder ingeleverd te worden en 
wel op zondag 15-oktober.  
   
Het inleveren kan op de volgende manieren:  
1- Na aankomst en afstempelen molrit 23 van zondag 15-oktober  
2- Opsturen via de post in de week voorafgaande de 15e oktober.  
    Kaarten die later binnen komen als 16-oktober worden niet in behandeling genomen.  
3- Beide zijden inscannen en als GIF of JPEG file opsturen via de e-mail voor 15-oktober.  
    Hierbij moeten de molstempels goed zichtbaar zijn. Bij twijfel tellen deze niet.  
   
Opstuur adressen supermolkaarten.  
   
Post:  
W. v/d Merwe     
Balistraat 30  
3312 VB  Dordrecht  
   
E-mail: postmaster@fietsclubdemol.nl  
   
Met de vriendelijke groeten van de programmacommissie,  

 
Gerrit v/d Bogerd  

   

   
   
    

Hoe een ongeluk in een klein hoekje schuilt. 

En het belang van een helm.  
De mensen die mij wat langer kennen weten dat ik een paar keer een (ernstig) fietsongeval heb 
meegemaakt, maar de laatste keer was – tot heden – 12 jaar geleden en ik ben redelijk voorzichtig 
geworden. Wat nu weer?  
   
Donderdag 24 augustus  
ben ik met mijn fietsmaat en oud-collega John gaan fietsen in de Ardennen. Heb een leuke route van 
80 á 100 km bedacht, met het nodige klimwerk erin, niet alleen de bekende hellingen als Wanne, 
Stockeu, Rosier, La Redoute en dergelijke, maar ook een paar onbekende klimmetjes tot 20 %. Op 
een camping gestart en we fietsen lekker. Om half vier, ongeveer halverwege de geplande route, 
daal ik af richting Grand Halleux, snelheid circa 35 á 40 km/u.  

 

 

 

 

 

 



 

Plotseling komt mij een auto tegemoet, die op een afstand van circa 10 m recht op mij afstuurt en ik 
kan deze niet meer ontwijken. Frontale botsing! Ik klap op de voorruit (die hier niet tegen kon) en 
smak op de grond naast de auto. Later heeft de bestuurder tegen John verteld dat hij hier woont, 
naar links ging om rechts zijn erf op te draaien en mij - ten gevolge van tegen de zon in kijken - 
helemaal niet heeft gezien.  
   
Hevige pijn in mijn rug, kan mijn vingers en tenen goed bewegen, maar ten gevolge van de pijn, m’n 
hoofd en romp niet. Heel snel, schat 10 á 15 minuten, kwam er een ambulance én een 
traumahelikopter en stonden en zaten 7 medisch geschoolde mensen om mij heen. Direct 
stabiliseren, nekkraag om, op een “plank” geschoven, infuus aangelegd, zuurstofkapje op, injecties, 
hartbewaking- en bloeddrukapparatuur, eerste lichamelijke controle etc. Vervolgens op brancard naar 
helikopter en met de trauma-helikopter naar het Universiteits-ziekenhuis in Luik, circa 50 km. Hier 
ben ik twee uur lang aan allerlei tests, proeven en onderzoeken onderworpen, inclusief van mijn kruin 
tot mijn schedeldak en in alle hoeken en standen met röntgen apparatuur gefotografeerd.  
   
Uiteindelijk resultaat: zware kneuzingen van de wervelkolom en borstkas, maar niets gebroken en 
geen edele delen beschadigd. Juist toen de dokter mij dit toch wel heugelijke bericht bracht kwam 
John aan. Hij was door de bestuurder van de auto, met de fietsen en andere spullen, naar zijn auto 
gebracht.  
   
Om half zeven kon ik schuifelend en onder de drugs (pijnstillers en dergelijke) het ziekenhuis weer 
verlaten en zijn we naar huis gereden. Kreeg 2 verschillende pijnstillers voorgeschreven.  
   
Zondag 27 augustus  
heb ik mijn fiets en uitrusting eens bekeken. Fietsstuur scheef, maar zo te zien niet kapot en de rest 
van de fiets idem, wel een slagje in mijn voorwiel, maar dat lijkt alles. In m’n fietsshirt en fietsbroek 
zat een snee van circa 7 cm, kennelijk van het glas.  
   

Toen mijn helm geïnspecteerd. Ik dacht niet dat ik op mijn hoofd gevallen was en hier ook geen 
moment pijn. Wat denk je?  

 
Helm aan de bovenkant kaal geschuurd en aan de achterkant gekraakt, 5 breuken!!!   

 
Je moet er maar niet aan denken wat het resultaat zonder helm zou zijn geweest!  

   
Dinsdag 29 augustus  
ben ik begonnen met het afbouwen van mijn pijnstillers en voorzichtig een stukje gefietst. Dit om te 
kijken of het ging en hoe mijn fiets aanvoelde. Trillingen en schokken doen pijn en bij putjes en 
bobbeltjes uit het zadel, maar het gaat redelijk. De fiets voelt goed aan, met uitzondering van het 
voorwiel, ten gevolge van slagje – door Dick Dokman verholpen – en canvasbreuk.  
   

Cees Bakker  
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

Tien redenen om géén helm te dragen.  

Hij drukt mijn haar plat.  

Het is zo heet.  

Dat gewicht op m’n hoofd is vervelend.  

‘t Staat stom.  

Ik word uitgelachen.  

Niemand anders in onze groep draagt er één.  

Ik hou van wind door m'n haar.  

Ik heb er geen nodig, ik ben een goede fietser.  

Ze zijn tamelijk duur.  

Het overkomt alleen anderen.  

Er is echter één goede reden om hem wel te dragen:  

Uw eigen veiligheid!!  

   

Fietsers van de mol rijden met een helm op hun bol !  

  

 

 

 

  

 



Van de Programmacommissie.  
Zoals jullie hebben kunnen lezen, in vorige uitgaven van het clubblad, heeft de voorzitter van onze 
vereniging, Cor van Verk, aangekondigd dat de taken van het bestuur opgesplitst worden in 
commissies. Één van die commissies is de programmacommissie. Over het wie, wat en hoe enig 
uitleg en toelichting van onze zijde. 
   
Wie.  
De voorzitter van de programmacommissie is Gerrit v/d Bogerd en zijn rechterhand is Jaap Booster. 
We denken beide wel bekend te zijn bij het peloton maar voor de zekerheid toch maar even 
voorstellen; Gerrit is al lid van de club vanaf 1983 en lid van het bestuur vanaf 1998. In 2003 was hij 
onder andere Supermol met een gedeelde 1e plaats. Hij is regelmatig in het peloton waar te nemen 
waarbij hij dan coördinerend optreed. Bovendien is Gerrit webmaster van de website van onze club. 
Jaap is sinds 2001 lid van de MOL en in 2005 Supermol geworden en is regelmatig in het peloton te 
vinden. We worden aangevuld met nog 6 á 7 andere personen zodat wij alle taken goed en 
verantwoord kunnen uitvoeren. In een later stadium als alle namen bekend zijn zullen wij deze 
kenbaar maken. Gezegd kan worden dat er bewust gezocht is naar een groep mensen die de 
doorsnede vertegenwoordigen van het peloton. Denk hierbij aan leeftijd, aantal jaren lidmaatschap, 
animo voor buitenritten e.d.  
   
Wat.  
De taken van de programmacommissie zijn o.a. volgende:  
-    tourschema maken en uitwerken met een zo breed mogelijk draagvlak onder de leden.  
-    Het maken van een schema en verdelen van de molritten met de voorrijders.  
-    Uitpijlen routes, regelen inschrijvingen en afstempelen kaarten bij o.a. TEP-ritten . 
-    Indien nodig organiseren van gemotoriseerde begeleiding en/of EHBO bij o.a TEP-ritten.  
-    Coördinatie van het peloton tijdens fietsentochten waaronder o.a achterrijders.      
-    Afstempelen Supermol kaarten.      
-    Aan het einde van het seizoen vaststellen van, aan de hand van de stempel kaarten,  
     de Molrittenkampioen en Supermol. 
   
Hoe.  
Het organiseren en verdelen van de taken wordt bereikt door zo’n drie maal per jaar bijeen te komen 
en daarnaast contact te houden via telefoon en e-mail. Werken met een jaarlijkse begroting die in 
nauw overleg met het dagelijks bestuur is opgesteld.  
   
Doelstelling.  
Programma’s ontwikkelen en ideeën uitvoeren om meer molleden actiever op de fiets te krijgen en 
dat het totaal ledenaantal van DTC de Mol jaarlijks groeit.  
   

Het motto blijft natuurlijk: “Fietsen bij de MOL doe je voor je lol!”.  
   
Hopelijk hebben we het met bovenstaande in het kort duidelijk gemaakt voor een ieder wie de  leden 
van de programmacommissie zijn en wat wij gaan doen. Mocht je hierover nog vragen en/of 
opmerkingen hebben dan kan je ons vinden op de fiets of via de e-mail.  
   
Vriendelijke groet,  

 
Gerrit v/d Bogerd en Jaap Booster  

  

 

 

 

   

 



 
   

Vélomédiane-La Roche 2006.  
Wielervrienden, er zijn van die tochten dat je denkt waar 
beginnen we weer aan. Ieder jaar valt de inschrijving in de 
bus van de Vélomédiane in La Roche. La Roche ligt centraal 
in de Ardennen, bij deze tocht is Claude Criquielion de 
peetvader. Met mijn wisselende diensten kon ik dit jaar weer 
meedoen, dit voor de 4e keer. De Vélomédiane geldt als één 
van de zwaarste Cyclo’s. Het parcours bestaat uit 24 
beklimmingen, met hoogte verschil van 3300 meter, dit 
verwerkt in een afstand van 172km.  
   
Vrijdag 25/8 was het verzamelen om af te reizen. Onze 

ervaren fietsploeg bestond uit Toon Tollenaar, Arie van Houwelingen, Martin Veldhoen en ikzelf 
(Gino). In de auto was het herinneringen ophalen van de vorige tochten en een weerpraatje. De 
mannen waren niet onder de indruk van mijn mededeling dat het morgen, zaterdag 26/8, een droge 
dag zou worden. Afgelopen dagen was er veel regen gevallen. Na een ietwat onrustige nacht, Toon 
kroop slaapdronken in het verkeerde bed, naar de start. Bij de start was er toch weer die gespannen 
sfeer, wordt het brons, zilver of goud als aankomst tijd. Door rijendikke supporters worden we 
uitgezwaaid en aangemoedigd en s’ avonds weer ingehaald.  
   
De tocht is rondom La Roche uitgezet, de beklimmingen variëren van 3.5% tot 15.2% met een 
uitschieter naar 21%. Een zwaartepunt is de Mur de la Vélomédiane, na 62km, de beklimming begint 
met 17% naar 21% totaal 1,8 km. De weg is vochtig, dus opletten geblazen. Over blazen gesproken, 
op diverse plaatsen langs het parcours zijn er muzikale aanmoedigingen voor de fietsers. Een andere 
kuitenbijter is de Cote du Parc 15% op73km. , Gevolgd door de Col de Haussire 11%. Op 100 km bij 
de Cote de Malempré, 10%, schakel ik mis en mijn ketting vliegt eraf, gelijk maar een sanitaire stop. 
Achteraf was dit duur tijdverlies. De rit gaat verder richting Cote de Beffe, 1,4 km, 10.3%. op 147 km.  
  

Bij deze beklimming worden de reserves aangesproken en geld als de laatste zware beklimming. 
Hierna volgen nog vier beklimmingen waar je flink stuk op kan gaan. Na de laatste beklimming, 
Samrée, is het 9km in één afdaling naar La Roche met 58km op de teller. Bij de finish in La Roche is 
er een warm onthaal voor alle winnaars van deze dag. De tijdregistratie voor mij geeft 06:23:35 uur 
aan, bij 06:20:00 was het goud. Terug denkend aan mijn ketting en sanitaire stop denk ik……..Toch 
een goed gevoel met 27.3 gemiddeld op zo’n tocht.  
   
Toon heeft zich deze dag ten dienste gesteld van Martin (knechten). Martin wilde al die jaren voor 
zilver. Met een tijd van 07:08 is dit deze keer gelukt, proficiat! Toon heeft jaren goud gereden, door 
omstandigheden was er een andere sportbeleving deze dag (Hulde). Voor Arie was het de eerste 
keer, met een knappe tijd van 07:14 was er voor hem ook een zilveren plak.  
   
Onder een blauwe hemel, na een droge dag, was het tijd voor een welverdiend biertje. Al met al een 
was het weer een enerverende dag en heelhuids binnen. Voor een ieder die een nieuwe uitdaging 
zoekt, denk dan eens aan deze tocht.  
   
Zie:www.velomediane.com, wij zijn er volgend jaar weer bij!  
   
Met een sportieve groet,  

Gino Hoogenboom  
  

 

 

 

 



Ledenmutaties, nieuwe leden.  
Andel C.A.J. van Dordrecht  
Bennis.J.J. Papendrecht  
Blaas M. Dordrecht  
Busch P. Dordrecht  
Brand W. Dordrecht  
Elshout B.J. Dordrecht  
Goedegebuur J.L.W. Dordrecht  
Gulik V.M. Van Dordrecht  
Havermans P. Dordrecht  
Knijf P.A.J. Papendrecht  
Nap A. Papendrecht  
Nederlof A. Papendrecht  
Pegtel W.F. Papendrecht  
Roomer J.B. Papendrecht  
Sijde J.J. V/D Dordrecht  
Soest H. Van Dordrecht 

  

  

  

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!!!  
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