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Van de voorzitter. 

De afgelopen keer dat ik me tot jullie richtte, was ik met vakantie. Een 
heerlijke vakantie met veel zon en verschrikkelijk warm weer. Ik begrijp 
eerlijk gezegd niet waarom er mensen zijn die naar dit land gaan om te 
fietsen. Het land in kwestie is Vietnam, een prachtig land met bijzonder 
vriendelijke mensen maar voor mij veels te warm om te fietsen. Na goed 
uitgerust te zijn had ik het goede voornemen om weer te gaan fietsen. Het 
mocht echter niet zo zijn. Veel van mijn tijd wordt opnieuw in beslag 
genomen door het werk dat ik moet doen voor de gemeenteraad. Ik kom 

hier later nog op terug want dit zware tijdsbeslag heeft bij mij wel tot een conclusie geleid. Kortom, 
heen tijd om te fietsen, zelfs niet om bij de laatste rit aanwezig te zijn. Ik heb begrepen dat deze rit 
een gezellig verloop had maar dat er mensen die terecht de het nodige ongenoegen uiten over het 
altijd afwezige bestuur.  
   
Dit laatste betekent niet dat het bestuur stil zat. In de voorlaatste rit van het seizoen haakte drie 
mensen voortijdig af om een aantal belangrijke zaken te regelen met de kledingsleverancier. Dit 
konden zij gaan doen omdat er een akkoord is met de sponsors. Hun voornemen om de komende 
jaren door te gaan zal binnenkort worden omgezet in een nieuw contract voor drie jaar.  
   
Naast deze onderhandelingen zijn wij voortdurend bezig geweest de komende jaarvergadering op 
poten te zetten. Ongeveer tegelijk met dit boekje zal iedereen een officiële uitnodiging ontvangen. Op 
de jaarvergadering zal het jaarprogramma van de toercommissie worden gepresenteerd. Dit 
programma bevat een aantal nieuwe tochten en de terugkeer van een oude bekende; een klassieker 
die we al jaren niet meer hebben gereden is opnieuw in het programma opgenomen. Verder zal de 
toercommissie onderzoeken of er nog meer variaties mogelijk zijn op de dans van de toerfiets. Zij 
zullen u hier van uiteraard zelf op de hoogte stellen op het moment dat zij hierover een besluit 
hebben genomen.  
   

Voor 2007 hebben we een voorlopige begroting opgesteld in de vorm van een resultaat dat we 
komend jaar willen behalen op verschillende onderdelen. Rob wil het hierbij laten omdat hij de 
nieuwe penningmeester de ruimte wil geven om een begroting op te stellen die het beste bij hem 
past. Verder zullen we uitgebreid ingaan op de nieuwe structuur die wij vanaf 2007 willen invoeren. 
Zoals u weet via de berichten in dit blad en misschien nog wel veel meer via de tamtam stelt het 
bestuur voor om het bestuur af te slanken naar ongeveer 5 leden. Deze moeten de bestuurlijke 
zaken behartigen, zoals daar zijn de financiën en de externe contacten en de OMNI. Daarnaast 
moeten er allerlei concrete activiteiten worden uitgevoerd, zoals een programma in elkaar sleutelen. 
Voor dat doel willen wij een aantal commissies in het leven roepen. Deze kunnen zich dan zeer 
doelgericht bezighouden met het ontwikkelen van een dergelijk onderdeel.  
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Tenslotte zal er een bestuursbenoeming op het programma staan. Deze benoeming zal vrijwel een 
gehele vernieuwing van het huidige bestuur betekenen. We hebben drie mensen bereid gevonden 
om alle belangrijke taken over te nemen. Daarnaast blijven er twee oud-gedienden actief zodat ook 
de continuïteit gewaarborgd blijft. Ik heb, in nauwe samenspraak met het huidige bestuur, besloten 
om mij niet opnieuw beschikbaar te stellen voor het voorzitterschap. Mijn andere bestuurlijke taken 
vergen zoveel tijd dat ik niet goed kan functioneren als voorzitter. Ik hoop dat mijn opvolger het 
langer kan doen want DE MOL is een goede gezonde club die een goede voorzitter verdiend die 
voldoende tijd kan vrij maken voor dit werk. In de uitnodiging die u voor de A.L.V krijgt zal ik wat 
dieper ingaan op mijn motieven om te beginnen en weer zo snel te stoppen. Wat mij rest is iedereen 
een goede winterrust toe te wensen met daarin voor velen toch het nodige fietsplezier in de vorm van 
korte tochten of veldrijden.  
   

Cor van Verk  
  

   

      

 

Vanuit het Omni bestuur.  
De Dordtse Sport Vereniging de Mol (kortweg Omni genoemd) is een overkoepelende vereniging 
waaronder zowel de toerafdeling als renners afdeling vallen. De Omni heeft als doel het sporten in 
haar breedste zin te stimuleren. Praktisch komt dit er op neer dat zij het gebouw, kantine, 
bijgebouwen (jurygebouw en containers) en de baan beheert. In het verleden is er ook een fietscross 
afdeling geweest, maar deze is in 1990 opgeheven. In principe zouden ook andere afdelingen zoals 
een skeeler, rolski of klaverjas afdeling onder de Omni kunnen vallen. Hierover wordt vaak 
gespeculeerd, maar het is er nog nooit van gekomen. De afdelingen droegen jaarlijks per lid 24 euro 
contributie af aan de Omni. De belangrijkste onkosten voor de Omni zijn de beheerskosten van het 
gebouw, baan en bijgebouwen. De kantine levert inkomsten op, maar deze zijn onvoldoende om de 
onkosten te dekken. Doordat het totale ledental de afgelopen 10 jaar flink is terug gelopen, zijn de 
inkomsten gedaald, doch de onkosten door de inflatie wel gestegen. Hierdoor kwam de 
penningmeester steeds meer in de knel en moest hij de afdelingen regelmatig om een voorschot 
vragen om de lopende rekeningen te kunnen voldoen. Hoewel de hypotheek in 2004 afliep begon de 
financiële situatie inmiddels zo penibel te worden dat een contributie verhoging onvermijdelijk werd. 
Daarom is op de Omni A.L.V in 2004 vastgesteld dat de contributie in 2005 1 euro en in 2006 nog 
eens 2,5 euro omhoog zou gaan. In 2006 bedraagt de contributie zo dus 27,50 euro per jaar. Tevens 
werd besloten de contributie de jaren daarna te verhogen met minimaal de inflatie correctie.  
   
Op de A.L.V van de toerafdeling werd de contributie verhoging niet in dank ontvangen. Men had door 
de afgeloste hypotheek op een contributie verlaging gerekend en was van mening dat er een 
scheefgroei in kosten en baten tussen de renners en de toer afdeling was ontstaan. Dit was reden 
voor het Omni bestuur om in 2005 een commissie van wijze mannen te benoemen die dit verder zou 
onderzoeken. In de commissie hadden namens de toerafdeling Anton Honcoop en Bram Klinkenberg 
en namens de renners afdeling Dick van Loon en Raymond van der Vlies zitting. De commissie van 
wijze mannen kon de vraagstelling van het bestuur of er sprake is van een scheefgroei niet eenduidig 
beantwoorden. De commissie heeft wel vastgesteld dat de contributie verhogingen van 2005 en 2006 
reglementair zijn vastgesteld. Tevens heeft zij de jaarcijfers van 1999 tot 2004 volgens het profijt 
beginsel naar de beide afdelingen omgerekend en kwam tot de conclusie dat er in financiële zin geen 
aanleiding is om van een scheefgroei te spreken. Zij meent wel dat de inzet van vrijwilligers ten 
behoeve van onderhoud en schoonmaak werkzaamheden meer vanuit de toer dan vanuit de renners 
afdeling komt. Verder heeft de commissie aanbevolen meer duidelijkheid naar de afdelingen te 
verschaffen over de te verwachten onderhoudskosten op langere termijn.  
 
 
 
 

 



Naar aanleiding van bovenstaand advies heeft het Omni bestuur in 2006 een plan van aanpak 
opgesteld. Hierin is een op professionele wijze opgesteld meerjaren onderhoudsplan opgenomen. De 
renners afdeling zal extra klusdagen organiseren om ook grotere klussen in eigen beheer te kunnen 
verrichten. Verder is opgenomen dat zal worden onderzocht hoe het schoonmaakwerk uitgevoerd 
kan worden, zonder de toerafdeling leden hiermee te veel te belasten. Een en ander zal resulteren in 
een bijstelling van de 5 jaren begroting en mogelijk een extra contributie verhoging.  
   
Op donderdag 16-11-2006 is om 20 uur een extra leden vergadering in het clubgebouw 
georganiseerd, waarbij dit nader zal worden toegelicht. Op deze vergadering hebben 10 toer en 10 
renners leden stemrecht, maar zijn alle leden van harte welkom. De stemgerechtigde leden zullen 
door het afdeling vertegenwoordigers van het bestuur persoonlijk worden uitgenodigd.  
   

Chris Ockeloen, voorzitter  
  

 

 

   Dramatisch weer of dramatisch ?.  
 

Voor dit clubblad had ik mijzelf beloofd een soort afscheidswoord te 
schrijven. Nu ben ik nooit een echte planner, maar deze keer kwam mijn 
afscheid bij De Mol toch wel wat abrupter dan ik in mijn stoutste dromen had 
kunnen vermoeden. Heel wat minder spectaculair dan de aanrijding van 
Cees Bakker in de Ardennen als in het vorige nummer beschreven (wat 
heeft die man een geluk gehad!), maar toch met grotere gevolgen dan hij 
kom ik hier dus terug op de 3de dag van de Driedaagse.  
  

In het verleden nam ik wel eens alle 3 de dagen van de Driedaagse deel  dat zat er deze keer niet in, 
want de donderdag voorafgaand ging een naaste collega met vakantie en ik wilde nog wel wat 
punten scoren richting een vastdienstverband, waarover in september beslist zou worden. Hoe fout, 
die beslissing, kan ik achteraf zeggen. Reden van mijn afwezigheid zaterdag weet ik niet meer meen, 
dat er wat boodschappen gedaan moesten worden. Feit is de eerlijkheid gebiedt dat te zeggen dat ik 
dit jaar toch niet zo heel frequent bij de club aanwezig was, vooral als gevolg van een 
forumbegeleiding richting Dolomieten Marathon 2006 en daarmee een andere beleving. Wat ik nog 
altijd leuk vind is het voorrijden van tochten. Zo reed ik dus mijn "Rondje Lek", verving de 
ongelukkige Jan Boelhouwer en had mij als invaller op de voorrijdersavond aangemeld mocht Wout 
Borman dan met vakantie zijn, wat hij vermoedde. O ja, ook nog achterrijder bij Zwijndrecht  
Zwijndrecht, ook leuk. Rinus van der Burg had de route in elkaar gedraaid en ik zou m met Cock de 
Snoo voorrijden. Dat moet je wel serieus nemen, zon taak, dus op een warme zondag er op uit. Ik rijd 
een enkele keer fout, maar dat komt meer door eigen onoplettendheid dan door de route. Daar is 
niets mis mee, hoewel nabij Ulvenhout strand ik op een zandpad. Ben nog een heel eind omgereden 
om een andere afslag te vinden, maar no way. Verspil ook hier de nodige tijd mee en na het stekkie 
van de koffiestop (die dag gesloten) rijd ik afschuwelijk verkeerd. Ik besluit de route verder maar los 
te laten en de weg naar huis te zoeken. Dan later nog maar een keer. Ik meld Rinus het voorval van 
het zandpad en kan hem niet overtuigen. Begin aan mijzelf te twijfelen en das nooit verstandig. Dat 
later uit de vorige alinea wordt een woensdagochtendtocht met de ploeg 55+. Het komt mij te oren, 
dat zij de route gaan narijden. Normaal kan ik daar vanwege werkzaamheden niet bij zijn, maar dat 
ligt deze keer wat makkelijker : ik werk (werkte inmiddels) op een scheepvaartbedrijf en de boot, die 
ik administratief die week toebedeeld heb gekregen, vertraagt zeer ruim vanwege een eerdere brand 
aan boord in de buurt van Singapore. Vanuit assurantie-aspect krijgt Rinus daar ook nog mee te 
maken, of hoe klein is de wereld!  
 

 

 

 

 

 



De opkomst is die woensdag heel behoorlijk, zelfs niet leden komen nu al merkt Bram op (mijn 
vertrek naar Rekreatoer). Rinus is er ook bij en meest samen rijden we de rit. Inderdaad stuiten we 
weer op dat zandpad. Is nu net een stukje, dat hij in tegenstelling tot de rest van de route van de 
kaart heeft geplukt. Ervaren routeplanner Cees Bakker had m thuis ook uitgewerkt en het zandpad 
staat toch als vrij brede weg op de kaart, dus zo vreemd was de fout niet. Wel duidelijk is, dat we dit 
3 september niet moeten doen. Stukje om door Ulvenhout is snel gevonden en we pakken de route 
weer op. En ook nu is de koffiestop gesloten, maar vlak voor deze hadden we al een andere ontdekt. 
Chique tent met snelle bediening en lekkere koffie. Benieuwd hoe het 3/9 zal vergaan met de stop op 
tijd nog maar even bellen neem ik mij voor (en vergeet ik vervolgens!). Het traject en de stop is een 
stuk eenvoudiger dan ikzelf op de routeplanner inmiddels had gezien. Moet lukken straks. Even na 
de Moerdijk verlaat de groep Zwijndrecht de overigen en vervolgt de weg naar huis. Weinig zorg bij 
mij nu over het soepel laten verlopen van de rit en anders is er de routerol nog op het stuur.  
   
Het is 3 september matig weer, en dan druk ik het vriendelijk uit. Kijk : ik hoef niet na te denken over 
deelname, want ik heb de routes bij mij en ken de weg. Ik moet gewoon  doen we dan ook niet 
moeilijk over. Het is al druilerig op weg naar de club (ik heb geen auto) en het waait aanzienlijk. De 
opkomst is navenant : slechts 12 deelnemers. Oké, komen we in elk geval niet voor niets. Cock en ik 
rijden bijna 1 keer fout, maar dat is maar schijn, want ik zie direct dat de straatnaam niet klopt met die 
op de routerol. Het is buffelen met veel wind tegen en slechte (natte) omstandigheden. In Dordrecht 
zijn we al een keer gestopt om mensen de gelegenheid te geven alsnog het regenjack aan te trekken 
toen het echt ging regenen. In Bavel slaat het noodlot toe. Kijk al uit naar de koffiestop, die niet ver 
meer is. Moeten een weg oversteken, links een fietspad op en daarna gelijk weer rechts. Op de 
voorrij-woensdag hebben we dat fietspad (kort) niet gepakt, maar nu rijdt er wat verkeer en besluit ik 
het wel te doen. Ik kom wat in de verdrukking en probeer weer naar voren te komen via een ruime 
buitenbocht. Daar ligt echter (nooit gezien) grit/grint, het voorwiel neemt een loopje met mij en er is 
geen houden meer aan. Ik klap zonder hoge snelheid hard tegen het asfalt. Schreeuw het uit en heb 
al direct twijfel over de heup. Of ik nog op de fiets wil? Nou nee, een prof had het misschien nog 
gedaan, maar voor mij toch graag de volgauto. Mijn voet, aan dat lange been, krijg ik heel moeizaam 
in de auto en de twijfel neemt toe. We besluiten naar het Albert Schweitzer in Dordrecht te rijden. Al 
snel wordt er een pijnstiller ingespoten, krijg ik geen koffie (de begeleiders wel - ik moet zo nuchter 
mogelijk blijven voor als het negatief uitvalt) en gaan we uiteindelijk foto's laten maken. Moet het zelf 
even vragen, maar er wordt een breuk bevestigd. Blijf ik laconiek onder, daarvoor zijn we ook in het 
ziekenhuis, het kon hooguit meevallen. Vraag, of ik alsnog naar Zwijndrecht mag, omdat mijn ouders 
daar wonen. Dat is goed, als ze maar mogelijkheden hebben, want ik moet hoe dan ook zondag 
geopereerd worden. Dat lukt en dus brengt de ambulance mij naar Zwijndrecht. Ruim uur wachten, 
want de chirurg is nog bezig met een andere patiënt. Nog even de keus tussen plaatselijke of 
algehele roes en dan ga ik heerlijk slapen. Wanneer ze tegen mij aan staan te praten word ik wakker 
en heb het gevoel heel diep te hebben geslapen. Geen spannende dromen, later ook niet misselijk. 
s-Avonds krijg ik al warm eten. In feite zou ik maandag al naar huis kunnen, maar er moet eerst 
therapie worden onderwezen. Ik mag pas naar huis als ik mijzelf kan helpen. Geen gelanterfanter 
maandag oefenen met looprek dinsdag met krukken woensdag traplopen en donderdag naar huis.  
   
Intussen beginnen de zorgen over mijn werk. Zelf heb ik wel het gevoel in een rolstoel kantoorwerk te 
kunnen verrichten. Het bedrijf, waar het uitzendbureau mij gestald heeft, verlangd een 
arbeidsgeschiktheidverklaring. Risico's afdekken niet vreemd natuurlijk. De slag met het UWV begint. 
Mijn bloeddruk wordt gemeten als ik ze voor de zoveelste keer aan de bel heb en valt opvallend hoog 
uit. Ik kan hierover het clubblad vol schrijven. Dit gaat allemaal veel te lang duren nu weet ik, dat ze 
die verklaring bij een heupbreuk nooit afgegeven zouden hebben. Ten einde raad / we zijn ruim een 
week na het ongeval / bel ik Chris Ockeloen. Hij geeft aan mij als zelfstandig bedrijfsarts wel te 
kunnen keuren. Ik leg dat dinsdagavond per mail voor aan het uitzendbureau. Op goedkeuring door 
Chris na is alles rond dan, maar 1 van de partijen laat het vooraf toch afweten. Shit, ik zat bijna tegen 
een toezegging voor een vaste aanstelling had ik het gevoel. Zou dit in september horen. Doe nog 
een poging om dan voor mijn herstelperiode iemand op mijn plaats te zetten, maar directie beslist 
negatief.        
 

 



Het uitzendbureau had mij de eerste of tweede dag op mijn ziekbed al laten weten, dat die directeur 
mij als risicofactor zag. We wisten helemaal niet dat Rob amateur-wielrenner was. Ik ook niet...... 
Zeer getergd door het gebeuren, maar kan mijzelf verder niets verwijten (hooguit die val: die was 
ruim 2 maanden te vroeg) ik heb er alles binnen mijn mogelijkheden aan gedaan. Baantje kwijt, heup 
gebroken, geen klassiekerweekeinde in Parijs (ik zou het weekeinde volgende op deze zondag mijn 
klassiekerbord vol rijden) en geen Mergelheuvelland-2-daagse. Vooral ook een hooguit heel late start 
van het schaatsseizoen. Wel heel veel belangstelling gehad. Nee, nog geen kaartje van het bedrijf 
(koud, kil en zakelijk slechts), maar wel bezoek, telefoontjes, veel kaarten van mijn fietsvrienden van 
De Mol, Rekreatoer en vanuit het fietsforum wielertoerist.nl. Plus een prachtige plantenbak van De 
Mol, die Gerrit mij maandagmiddag al kwam brengen. Bedankt allen! 
   
Klinkt het als 1 groot tranendal? Das niet de bedoeling. Best vervelend allemaal, maar I will survive! 
Ik maakte de laatste jaren al meer mee en kom zeker  
terug. Ook op fiets en hopelijk schaats.  
   
Tot ziens.  
   

Rob van der Hoog  
 
 
 

 Ik geef de pen aan..........      
 Tuurlijk wil ik wel een stukje schrijven. Wie is de mol?. Vroegen een aantal 
wielrenners tijdens de Amstel Gold Race. Dat wist ik voor kort ook nog niet Ooit 
had ik een Peugeot gekocht (1976) en reed ik met vriendinnen door Nederland 
van en naar jeugdherbergen. Die blauwe Peugeot was steeds met mij mee 
verhuisd en stond in de schuur voor eventuele noodfiets. Hij rammelde aan alle 
kanten. Door enthousiasme van vriendin Marga ben ik weer op de racefiets 
geklommen. Maar algauw bleek hij niet te functioneren zoals ik graag wilde. Bij 
Plieger mijn lichtblauwe Casati gekocht. Volgens een bekende rijwielhandelaar 

uit Dordt is dit geen fiets maar een ijsje. Met Janneke, Marga en Gaby op woensdagmorgen 
beginnen en daarna paar keer met de Mol meerijden, lid van de Mol worden, Amstel Gold Race (hele 
leuke tocht), Zwijdrecht- Zwijndrecht en af en toe een molrit. Fietsen is voor mij alles in een. Sportief 
bezig zijn Genieten van de natuur, seizoenen intens beleven. Even weg uit alle beslommeringen 
gedachten op nul zetten of juist alles op een rijtje zetten. Energie opdoen en weer helder gaan 
denken. Plezier beleven en genieten van een tosti, waarvan je zeker weet dat je hem verdiend hebt.  
  

Wie is Marjon? Een 40 plusser die 2 kinderen heeft en een man,ook mollid, parttime werkt in het 
Speciaal Onderwijs en in de Dordtse Schil woont ( en ook last van paalrot). Oh, ja voor eventuele 
koude voeten op de fiets in de winter heeft een vriend van mij inlegzooltjes met verwarming (met 
kleine batterij voor in de sok) in de maak. Hier hoort U meer van!  
    

Veel fietsplezier en vriendelijke groet, Marjon Blaas.  
   

Marjon geeft de volgende pen aan Gaby Booster. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
     

    



    

Inpakken en wegwezen, of???.    
Na mijn val op de derde dag van de Driedaagse had ik best wel alle tijd om het incident nog eens 
rustig de revue te laten passeren. Via Reflecties heb ik al wat aangekaart, maar lang niet iedereen 
leest dat. Laat ik voorop stellen, dat ik alle aangeboden hulp begrijp en er ook niets is gebeurd, dat 
het letsel heeft verergerd. Men wilde mij overeind helpen, ik werd zelfs nog gevraagd of ik weer wilde 
fietsen. Ik denk nog steeds een heel logische aktie. ik heb dat toch in Reflecties aan de kaak gesteld. 
Jannes heeft mij per persoonlijke mail laten weten niet erg gelukkig te zijn met mijn opstelling. Dat 
heb ik per kerende mail en binnen Reflecties getracht recht te zetten met een excuus van mijn kant 
als de posting verkeerd over kwam. Ik wil dus nogmaals hier aangeven dat er van enige 
terechtwijzing geen sprake is. Als die er al is (nee dus) mag ik mijzelf ook wel iets verwijten, want 
uiteindelijk heb ik mijzelf zonder hulp naar de auto begeven, vooral om de weg vrij te maken voor de 
auto, die er aan kwam. Die auto heeft ook een achteruit denk je later thuis pas.  
  

Dus gewoon even los van mijn ongeval stel(de) ik de vraag / ik zal helaas voor jullie niet het laatste 
slachtoffer zijn / of het verstandig is iemand met onbekend letsel van de plek des onheils te 
verwijderen. Ik vermoed  maar ben absoluut niet deskundig  dat het soms beter is het slachtoffer te 
laten liggen en een ambulance op te roepen. Razend moeilijke beslissing. Het slachtoffer zelf kan 
niet altijd aangeven hoe ernstig de situatie is en wil (zie boven) waarschijnlijk de weg vrij maken. Hoe 
hierin te handelen weet ik ook niet. Ik stel het aan de kaak en wellicht weten anderen hier een 
gedragslijn voor op te stellen. Meen trouwens / en daar kunnen we nu al iets aan doen / dat er geen 
deken in de auto aanwezig is. Je kunt enorm afkoelen wachtende op de ambulance. Bij mijn 
sleutelbeenbreuk had de volgauto van onze vrienden uit Susteren wel een deken mee en dat is dan 
toch wel prettig. Goed idee?  
   

Rob van der Hoog  
  

     

Reactie: Inpakken en wegwezen, of??????  
Rondom de valpartij en daarbij opgelopen heupbreuk van Rob v.d Hoog is de afgelopen tijd veel m.n. 
via de site gecorrespondeerd. Ik heb alles vanaf de zijlijn meegekregen aangezien ik tijdens de 
betreffende rit niet van de partij was. Mijn stelling van het gebeurde: laten we geen verwijten naar 
elkaar maken maar met z'n allen hiervan leren en kijken wat er verbeterd kan worden om indien zich 
zoiets nog eens voordoet beter te kunnen reageren.  
  

Achteraf is altijd voor iedereen makkelijk praten, het had wellicht beter/veiliger geweest om er een 
ambulance bij te halen. Helaas zijn destijds andere beslissingen genomen. Mijn eerste gedachte toen 
ik het op de site las was inderdaad van waarom is hij met de volgwagen naar het ziekenhuis 
gebracht, waarom is er geen ambulance gebeld? Ervan uitgaande dat iemand met een heupbreuk 
dat wel zou merken. Blijkbaar was dat niet helemaal het geval en had wellicht een 
ambulancebroeder/ zuster dat ook nog niet eens ter plekke kunnen constateren maar in ieder geval 
was er dan meer professionele hulp bij geweest. Later heb ik hier nog met anderen over gesproken 
en het schijnt inderdaad voor te komen dat mensen dat soms niet eens zo voelen en nog tijden met 
een gebroken heup rondlopen, dat had ik zelf eigenlijk niet verwacht.  
  

Wat in ieder geval positief is, is dat iedereen bereid is te helpen en rekening met anderen wil houden. 
Waarbij het onvermijdelijk is dat wel eens verkeerde beslissingen kunnen worden genomen. Het 
advies m.b.t. de deken deel ik volledig. In principe is dit m.i. onderdeel van een compleet EHBO set. 
Tijdens de tocht vanuit Barendrecht kwamen wij ook iemand tegen die een ongeval had gehad, hij 
stond naast de weg toch wel te rillen van de kou. Wellicht is schoon water ook nog een idee, voor 
wondverzorging, fris wasje door het gezicht etc. Uit mijn eigen fietsverleden heb ik wel een aantal 
vaste basisregels opgesteld.  
  

 

 



Prio. 1 is altijd de eigen veiligheid: er moeten niet meer gewonden gaan vallen, het verkeer is er 
gevaarlijk genoeg voor. 
Prio. 2 de evtl. Gewonden, ambulance/brandweer/politie 112 dus indien nodig.  
Prio. 3 Is er een ongeval waarbij derden zijn betrokken, altijd gegevens uitwisselen / kenteken 
noteren, getuigen etc.  
  

Ook als er geen schade lijkt te zijn toch altijd de gegevens noteren! Wellicht komen er later nog 
zaken aan het licht zodat achteraf alles nog afgehandeld kan worden. Laten we er vooral van leren 
zodat we, mocht het zich nog eens voordoen, (hopelijk niet) adequater kunnen handelen.  
  

Theo Rutten  
   

  

 

 

   Kopie insturen: uiterlijk 1-Februari-2007. 

Insturen naar : redactie@fietsclubdemol.nl 
   

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

 

 

 

 

 

Spinning bij Impulse.  
Ook dit jaar biedt onze sponsor Reaplus de leden van De Mol weer de mogelijkheid om te spinnen en 
trainen in de periode oktober 2006 tot en met maart 2007. Het programma en abonnement is gelijk 
aan dat van vorig jaar.  
   
De abonnementen zijn als volgt;  
1 x per week sporten op vast uur 180,-- ( 30 per maand)  
1 x per week sporten op vast uur plus onbeperkt op afspraak 204,-- ( 34 per maand)  
Nieuw 1 x per week spinning op een aanvangsuur van 21.30 uur en onbeperkt op afspraak 180,--  
    
Indien u gebruik wil maken van n abonnementsvormen, ga dan naar de receptie van Impulse en meld 
u aan voor de winteractie van De Mol.  
   
Er is ook een mogelijkheid om een GRATIS inspanningstest te doen.  
   
Houdt uw conditie op peil in de winterperiode  
en ga spinnen bij Impulse.  
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Agenda ATB Veldtoertochten 2006/2007.    

Dag  Datum  Plaats  Organisatie/Lokatie  Starttijd  
Zondag  
  

5-11-2006  Roosendaal  Café  "Huis ten Halve" 
Kruisstraat 60 

   

09.00  

Zondag 

   
12-11-2006 

  
Alphen 

   
WTV Alphen  
Cafe  “Welkom”  Stationstraat.  
   

09.00 

  

Zondag  
   

19-11-2006  Galder  Gemeenschaphuis "De 
Leeuwerik" 
Sint Jacobstraat. 
   

09.00  

Zondag 

  
  

26-11-2006 Woensdrecht ATB Team Sirocco.  
Café  “Non Plus Ultra”  Grindweg  

09.00 

Zondag  
  

03-12-2006  Ossendrecht, Calfven  Domij, "De Luchtballon" 
Trambaan. 
   

09.00  

Zondag  
   

10-12-2006  Hoogerheide/Huijbergen  14 in't uur, Manege Stevenshof  
Kooiweg. 
   

09.00  

Zondag 

   
    

17-12-2006 

  
Oosterhout 
  

Tourclub de Jonge Renner.  
Club Huis DJR  Bredaseweg  

09.00 

  

Zondag    31-12-2006  St Job in 't Goor  WTC Sas 4, "De Groene Linden"  
Schotensteenweg  
  

09.00  

Zondag 

  
   

07-1-2007 

  
Driebergen 

  
DTC Driebergen  
Rugbyclub Pink Panters.  

09.00 

Zondag  
  

14-1-2007  Putte (NL)  De Spartaan, Sporthal de Biezen  
Schoolstraat.  
   

09.00  

Zondag 

  
  

21-1-2007 

  
Veenendaal 
  

Valleirenners. Clubgebouw 

Waardgelder 3  
09.00 

  

Zondag 

  
28-1-2007 Brasschaat Toeristenclub  

Door Verstraetelei 50  
    

09.00 

Zondag 

  
4-2-2007 Kalmthout-Bosduin MTB de Bosduiners  09.00  

Zondag 

  
11-2-2007 Bergen op zoom TC de Markies. In d'n Kajuit  

De Boulevard Noord.  
   

09.00 

Zondag  
  

18-2-2007  Achterbroek (Be) Wielerclub Bosduin, Sporthal  09.00  

Zondag 

  
25-2-2007 Essen-Wildert WTC Pedalleke. Café de 

Volksvriend  
St Jansstraat.  
   

09.00 

Zondag 4-3-2007 Kalmthout De Heidestoepers, Renault 
Garage  

  09:00 

 

 

 



   

Supermol 2006. 
Zaterdag 28 oktober was de dag van onze traditionele erwtensoeprit. In de weersvooruitzichten was 
het qua temperatuur eerder een dag voor een bbq dan voor erwtensoep. Deze ochtend was het om 
een uur of acht helaas regen, maar wel een lekker temperatuurtje. Om half tien toen men met een 40 
mannen en vrouwen vertrok voor de laatste 45 KM van het seizoen was het droog.Voor vertrek 
werden alle deelnemers welkom geheten en in het bijzonder twee van onze drie sponsors te weten 
Arie van Herik van SSPB / t Bouwhuys die voor het eerst op de fiets in het peloton aanwezig was en 
Martin Matse van Pro-At. Martin zien we natuurlijk regelmatig op de fiets. Roel Swijnenburg van 
Reaplus / Impulse kon tot zijn spijt niet aanwezig zijn vanwege sportieve activiteiten van zijn 
kinderen.  
  

Met de sponsors vlak achter de voorrijders Wout en Karel werden de kms vlot weggetrapt en zaten 
we voor dat we het wisten al weer bij Co in de kantine waar een dampende pan erwtensoep op ons 
stond te wachten. De soep ging er lekker in bij de aanwezigen. Daarna was het tijd voor het bekend 
maken van de Molrittenkampioen en Supermol 2006. Deze wordt altijd bekend gemaakt aan het 
einde van het huldigen van alle deelnemers. Echter tot veler verrassing werd er gemeld dat we deze 
keer starten met het bekend maken van de Supermol.  
   
Deze Supermol is onze eigen Co Naaktgeboren en wel omdat hij er (vrijwel) altijd is er zorgt dat wij 
op de fiets stappen na zijn bekende bakkie koffie. Die trui past hem fantastisch. Co van harte met 
deze titel en bedankt voor wat je voor De Mol doet. Daarna was er voor alle deelnemers van het 
Supermol klassement een herinnering met vermelding het totaal km's van de Molritten en een 
oorkonde met vermelding van het totaal km's Supermol. Daarna was het de eer aan Arie van den 
Herik om de kampioenen te huldigen, hetgeen hij met alle plezier wilde doen. Hij wist immers wie de 
winnaars waren. Na eerst verteld te hebben dat hem de tocht die dag wel is meegevallen (had de 
week ervoor wel een trainingsstage gevolgd op Texel) en dat een enkeling die sceptisch keek voor 
vertrek nu wel redelijk verrast zou zijn. Zonder een moment van verslapping kon hij het toch strakke 
tempo van de voorrijders lekker volgen. Hij vond het een eer om vandaag aanwezig te zijn en wist en 
passant maar te melden dat het eigenlijk wel moet omdat de sponsors de volgende drie jaar onze 
sponsors blijven, welke mededeling met applaus werd beloond.  
   
Eerst was het de beurt om de Molritten kampioen bekend te maken. Zij had dit jaar slecht 2 van de 
30 Molritten gemist, namelijk de openingsrit en Molrit 17 en bleef daarmee de runner-up voor die ook 
twee ritten had gemist, maar die hadden een 85 KM langere afstand. De Molritten kampioen 2006 is 
geworden Anne Marie Verjaal. Voor Arie de eer om de bekende kampioenstrui over de schouders 
van de kampioene te trekken en de kampioene te kussen.  
   

Tot slot de bekendmaking van de Supermol 2006. De Supermol 2006 heeft slechts 4 van de 41 ritten 
gemist met een totaal van 520 van de 4.835 KM. De Supermol van 2006 is geworden Eveline 
Verjaal. Geroutineerd werd de kampioenstrui over de schouders van de kampioene getrokken en 
wederom kussen.  
  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

Anne Marie en Eveline van harte gefeliciteerd.  
 

   
  

De kampioenstruien zijn ook dit jaar weer geschonken door kledingleverancier Decca.  
    
Tot slot werd allen een goede overwintering toegewenst in welke vorm men dat ook gaat doen. De 
een gaat met de ATB het bos in, een ander koerst lekker op de weg of men gaat lekker spinnen. Er 
zijn er die gaan schaatsen en een enkeling houdt een winterslaap. Hoe men de winterperiode ook 
door mag brengen wij wensen u veel plezier en graag tot ziens in 2007.   
   

 Wim van de Merwe  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Eind klassement Molritten / Supermol 2006  
      

  

     Molritten Supermol 

Plaats  Naam KM Rit KM Rit 

            
1 Verjaal Anne Marie   (Goud) 3.195 28 4.275 36 
2 Verjaal Eveline          (Zilver) 3.110 28 4.315 37 
3 Rutten Theo               (Brons) 2.840 26 4.205 36 
4 Bogerd Gerrit van de 3.075 27 4.135 35 
5 Schreuder Jannes 2.495 22 3.010 26 
6 Haas Bas de 2.480 22 3.425 29 
7 Jong Rene 't 2.340 21 2.595 23 
8 Borman Wout 2.265 20 2.865 25 
9 Burg Rinus van der 2.245 20 2.740 24 
10 Molenkamp Kees 2.135 20 2.415 22 
11 Hoogenboom Andre 2.105 18 3.040 25 
12 Kluyver Bert de 2.100 19 2.630 23 
13 Galen Ferry van 1.945 17 3.000 25 
14 Honcoop Anton 1.940 17 2.590 22 
15 Korteland Jan 1.885 17 2.720 23 
16 Uitterlinden Karel 1.860 18 2.520 23 
17 Hopmans Jan 1.840 17 2.085 19 
18 Booster Jaap 1.840 17 2.930 25 
19 Ockeloen Chris 1.665 15 2.500 21 
20 Tuin Henk 1.515 14 2.510 21 
21 Bakker Wim 1.505 14 1.505 14 
22 Tetteroo Dick 1.460 14 1.990 18 
23 Fenix Raymond 1.150 11 1.150 11 
24 Schmitt Stefan 940 7 1.070 8 
25 Naaktgeboren Co 490 3 490 3 

            

   Totaal 3.360 30 4.835 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      



Lustrum 15 jaar Mh2d, Limburg.  
Beste Molleden, voor de vierde keer dit jaar was er weer een autorit naar het zuiden des lands. Op 
15 april de Amstel Gold gefietst ( 189 km), in de mei vakantie, met de gezinnen, een weekje trainen 
(402km) en op 3 juli de touretappe vanuit Valkenburg. Deze touretappe (135km) werd onder zeer 
tropische temperaturen verreden. En zo was het weer, het 3e weekend in september, de beurt aan 
de Mergelheuvelland 2 daagse. Een lustrum voor André en mijzelf. 
  
Inmiddels fietsen we alweer voor het 15 jaar door het Limburgse landschap. In het begin waren we 
zwervende door de streek, wat betreft het overnachten. De laatst 5 jaar is onze stek in Terlinden. Zo 
is er is in deze periode, wel veel veranderd. Het meeste toch wel de fiets, van een stalen Columbus 
AB frame naar aluminium Vitus 757. Deze werd opgevolgd door een aluminium oversize Concorde. 
En nu rijden we rond op een carbon/aluminium Concorde. Wat betreft het verzet zijn in der loop der 
jaren toch wel wat lichter gaan fietsen( met de tijd meegaan). Van 52x42 voor en 26 achter, naar 
52x39 voor en 23 achter. In de moderne tijd rijden we in de Hills met een triple 52X42x30 voor en 21 
achter. Het schakelen van deze versnellingen gaat tegenwoordig moeiteloos met het Dual Control 
systems i.p.v. de commandeurs op de schuine buis. Met een hoger beentempo als gevolg, minder 
blessure gevoelig,overbelasting etc. Wat betreft de voeding, zijn de krentenbollen vervangen door 
power-bars en vloeibare voeding. Met de sportdranken zijn van een zelfgemaakte, naar een isotoone 
dorstlesser gegaan. In de loop der jaren is het fenomeen helm een hoofdzaak geworden. Al deze 
aanpassingen geven de fietser het gevoel dat allemaal wat professioneler is geworden. Wat betreft 
het weer in deze jaren kunnen we wel een boek schrijven. Wel is het zo dat we de laatste drie jaren 
de weergoden aan onze zijde hebben. Deze jaren hebben we in, zomer tenue, op onze 
aluminium(stalen) rossen doorgebracht. Vergeten zijn de twee jaar hiervoor, dat we het gehele 
weekend verzopen zijn. Het parcours is in de loop der jaren wel stevig aangepast. Zo reden we de 
eerste jaren alleen door het Nederlandse gedeelte. Gezien de toenemende drukte van toerisme en 
de succes van de Mh2d wordt er nu uitgeweken naar het Belgische gedeelte. Deze routes gaan dan 
richting Aubel, waar ons flinke kuitenbijters onder de wielen komen. De kilometers in Limburg zijn 
trajecten van de Amstel gold race met al de bekende beklimmingen. De organisatie verrast ons ieder 
jaar weer met nieuwe uitdagingen. De tour van zaterdag is 160km, gevolgd op zondag van 120km. 
Op de vrijdag fietsen wij als opwarmer een tochtje van 80km. Al met al een ruime 360km in zon 
weekend.  
  
De laatst editie (2006) hebben we ook weer zonder problemen volbracht, onder prima 
omstandigheden. In de twintig jaar dat wij serieus aan het fietsen zijn geslagen, hebben we 
regelmatig ook diverse vakanties doorgebracht in Limburg. Volgens ons archief hebben we in deze 
jaren hier een kleine 10.000 km asfalt onder ons voorbij zien gaan. Zo dit was een kleine historie over 
onze MH2d, en volgend jaar zijn we er weer bij!  
   

Met sportieve groet, Gino Hoogenboom  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Verslag Cees Bakker (2e) deel 100 Cols Tocht, via Cycle Tours. (8-23 juli 2006)  
De ultieme uitdaging... 4000 km over 106 cols en 67 cotes! De Honderd Cols Tocht is de zwaarste 
tocht ter wereld. Het vierduizend kilometer lange parcours slingert zich over alle grote cols van 
Frankrijk. De tocht wordt individueel gereden en deelnemers mogen er zo lang over doen als ze 
willen. In het vijfentwintig jarig bestaan van de tocht schreven zich meer dan duizend fietsers in, 
waarvan ruim tweehonderd de tocht ook volbrachten. Alle deelnemers, waaronder Nederlanders, 
Belgen, Fransen, Zwitsers, Amerikanen en Canadezen, zijn het er over eens dat er geen zwaardere, 
maar ook geen mooiere tocht bestaat dan de Honderd Cols Tocht. De route wordt elke 2 jaar 
gecontroleerd, zo nodig aangepast en is enkele keren ingrijpend gewijzigd, waarbij alternatieven 
worden gezocht voor drukke wegen.      

 

De tocht is ruim 4000 km lang, met 106 cols en 67 cotes en een totale denivellatie (klim-
hoogtemeters) van 58.000 mtr. Ter vergelijking, LuikBastenaken-Luik kent een denivellatie van 3.000 
mtr. en de Tour de France van circa 20.000 mtr. Dus drie maal de Tour de France, qua hoogte!! 
   
Sinds 2003 wordt deze tocht door Cycletours voor de 4e keer georganiseerd, telkens 1/3 van de 
totale tocht in 2 weken. Cycletours zorgt voor de reis, de overnachtingen in tenten op campings en de 
verzorging onderweg, zoals het eten en transport. Vorig jaar heb ik het 3e deel van de 1e cyclus 
gereden, met onder andere de Mont Ventoux en de alpenreuzen en nu heb ik de tocht vervolgd door 
de Jura (met o.a. de Grand Colombier), de Vogezen (met o.a. de Ballon dAlsace en de Grand 
Ballon), Bourgongne/Beaujolais en het Centraal Massief (met o.a. de Puy Marie en de Croix de de 
lHomme Mort). De groep bestond uit 10 fietsers, in leeftijd variërend van 28 t/m 66 jaar, 2 
begeleid(st)ers en een transportbus. Wij waren met drie 55-plussers, Frans (58), Thijs (62) en 
ondergetekende (66).Verder twee twintigers, drie dertigers en twee veertigers. De dagelijkse routine 
was s morgens circa zeven uur opstaan, wassen, aankleden, gezamenlijk de huishoudelijke taken 
vervullen, zoals tafels dekken voor ontbijt en alles klaarzetten. Dan gezamenlijk ontbijten, gevolgd 
door afruimen, afwassen, eettent, tafels en banken inladen in de auto. Daarna tent afbreken, tassen 
inpakken en alles in de auto inladen en tussen 9 uur en half tien klaar voor de start. s' Middags en s 
avonds het omgekeerde ritueel. De begeleiders, de vrouwelijke kok, Annelies en de 
chauffeur/technische man Harry, laden de auto uit, alle bagage op een hoop en zetten de eettent, 
tafels en banken weer klaar. Bij aankomst op de camping was de eerste taak je bagage uitzoeken en 
je tent opzetten. De mensen die als eersten aankomen helpen met voorbereiden van de maaltijd, 
groenten snijden, tafels dekken enz. Het streven was om uiterlijk 8 uur gezamenlijk te eten. Na het 
avondmaal gezamenlijk afruimen, afwassen e.d. Douchen deed je, afhankelijk van je aankomsttijd, 
voor of na het eten. Tussen elf en twaalf uur gingen we meestal slapen.  
   
8/9 juli: heenreis in bus. s Middags 3 uur in Utrecht opgestapt, fiets in aanhanger en volgende 
morgen 7 uur - na een moeizame nacht met betrekking tot zittend proberen te slapen tot in Sevrier 
(Lac dAnnecy, onder Annecy) op de camping, waar we verleden jaar gestopt zijn. Opgefrist, gegeten, 
omgekleed en om circa 09.30 gaan fietsen. Vandaag een korte rit van 95 km met 3 cols, waarvan 
een vrij zware en een hele zware (col de Grand Colombier), 3e volgens de zwaarte-index, na de 
Mont Ventoux en de col du Tourmalet, met een lengte van 18 km, 1765 hoogtemeters en een 
stijgingspercentage tot 15 %. Het weer was goed, de tocht verliep voorspoedig en circa 2000 
hoogtemeters overwonnen.  
   
10 juli: We hebben vandaag 170 km gefietst in een prachtige omgeving met prima fietsweer, met een 
temperatuur boven 30  C. De hele dag op en neer, met 2 cols en 2 cotes, middelzwaar en weer circa 
2000 hoogtemeters overwonnen.  
 
 
 
 
 

 



11 juli: Deze dag 150 km gefietst in alweer een prachtige omgeving met prima fietsweer, ondanks de 
temperatuur van dik boven 30  C. Ook vandaag weer de hele dag op en neer, met 1 col en 6 cotes, 
waarvan een middelzwaar en de rest vrij licht, met in totaal weer circa 2000 hoogtemeters. Op het 
eind van de dag pech, tegen vier uur op circa 15 km van de camping. Lekke band, ten gevolge van 
slangenbeet door steen. Nieuwe binnenband ingelegd, maar tijdens oppompen breekt het ventiel, 
ondanks tegendruk. Toch maar plakken, slecht plakkertje (geen race) wil, mede door de hitte, niet 
goed plakken. Na 1 km weer lek ten gevolge van losgelaten plakker. Collega fietser komt langs en 
leent mij een nieuw bandje, maar helaas met een te kort ventiel! Lukt niet, dus toch maar weer 
plakken, nu met raceplakkertje. Na 6 km weer lek, afloper, kennelijk toch nog een gaatje. Van een 
andere collega nieuwe band met lang ventiel en met een vertraging van dik een uur pas tegen 6 uur 
op de camping, shit! Voor alle zekerheid een nieuwe binnenband en een nieuwe buitenband 
gemonteerd.  
  
12 juli: Vandaag de koninginnenrit met 3 zware cols en een middelzware col, bij prima fietsweer. 
Eerst de Col du Ballon dAlsace, gevolgd door de Col du Grand Ballon en de Collet du Linge en 
tenslotte de matig zware Col du Calvaire. Vandaag was een pittige dag, 150 km gefietst, met in totaal 
10 cols, geen cotes en circa 3500 hoogtemeters. Het weer was weer goed, circa 30  C en 2 
onweersbuien net ontweken (wel natte wegen en een paar druppels). Al met al een fijne fietsdag in 
een prachtige omgeving.  
   
13 juli: Rustdag in Ste. Marie aux mines. Eerst 4 setjes fietskleding gewassen en te drogen 
gehangen. Plaats bekeken, een bezoek gebracht aan een oude zilvermijn (interessant), in een 
eetcafé wat gegeten en gedronken en s middags naar de etappe van de Tour de France gekeken. 
Verder alles rustig aan met weer een onweersbui. s Avonds weer met zijn allen gegeten, zoals alle 
dagen.  
   
14 juli: Vandaag weer een heerlijke fietsdag door prachtige natuur. De hele dag op en neer met 
mooie vergezichten en allerlei dorpjes en stadjes in de dalen. Ook de meest noordelijke plaats van 
de 100 Cols Tocht gepasseerd. Saverne is het officiële start- en eindpunt. Van hier, na Jura en 
Vogezen, richting ZW, Bourgongne/Beaujolais en het Centraal Massief. Na circa 30 km van Saverne 
de camping voor de komende nacht opgezocht. In totaal deze dag 10 beklimmingen, 5 cols en 5 
cotes, waarvan 4 middelzwaar (onder andere 5 km 8 % en 7 km 7 %) en de rest licht. Het aantal 
hoogtemeters blijft beperkt tot circa 1700.  
  
15 juli: Een nieuwe dag en het wordt misschien eentonig, maar weer een mooie tocht door een 
prachtige en afwisselende omgeving met bijvoorbeeld veel leuke smalle bosweggetjes (routes 
forestiere). Totaal 167 km gefietst door veel rustieke dorpjes en weer steeds op en neer met 9 
beklimmingen, 4 cols en 5 cotes, waarvan één middelzwaar en de rest licht. Het was vandaag wel 
erg warm, tussen 30 en 35  C. Het aantal hoogtemeters blijft ook vandaag beperkt tot naar schatting 
circa 2000. Het was de 6e etappe van deze reis en dus zijn we halverwege.  
   
16 juli: Mooie tocht door een golvend landschap met veel graan, afgewisseld met grasland en 
bossen, in het stroomgebied van de Saone (Haute- Saone). Geen zware etappe. 150 km, met 4 
cotes en geen cols, maar wel erg warm, tot circa 35  C. Naar schatting maximaal circa 1000 
hoogtemeters.  
   
17 juli: Vandaag vergelijkbaar met gisteren, maar nu in de omgeving van met name Baune, ook 
uitgestrekte wijngaarden. In het hart van de mooie oude binnenstad van Baune met zijn allen (min 
één, Thijs is een beetje een buitenbeentje) op een terrasje wat gegeten en gedronken. Deze dag 150 
km gefietst, met 2 cols, 1 cote en naar schatting weer maximaal circa 1000 hoogtemeters. Wel een 
keer finaal fout gereden ten gevolge van een verkeerde / onduidelijke routebeschrijving. Een extra 
uur kwijt en 12 km omgereden.  
  
 
 

 



18 juli: 2e rustdag, nu ook voor de begeleiders, dus geen avondmaaltijd op de camping. Eerst weer 4 
setjes fietskleding gewassen en te drogen gehangen. Daarna met 5 man een mooi kasteel in het 
dorp (Cormatin) met prachtige tuinen bezocht, gedurende circa 2 uur. Daarna met z'n vijven gaan 
lunchen en de touretappe op de camping op TV gezien. 's Avonds weer met z'n allen (min één) in het 
dorp op een terras gegeten. Verder geen bijzonderheden, of het moet de warmte zijn, want er is 
vandaag 36 C gemeten.  
   
19 juli: Vandaag circa 140 km gefietst, steeds klimmen en dalen, totaal 12 beklimmingen, 8 cols en 4 
cotes, met in totaal circa 1400 hoogtemeters. In verband met de warmte (hittegolf en boven 35  C) en 
op verzoek van het thuisfront, na afgelasting Nijmeegse 4-daagse, een beetje rustig aan gedaan. 
Een lange rustpauze van 1 uur, in verband met de touretappe. Voor de verandering weer een mooie 
tocht door prachtig landschap. Wel pech, namelijk een spaak uit de flens van mijn voorwiel gebroken. 
Wiel eerst een beetje gericht en bij de pauze een wiel uit de begeleidersauto gestoken. Banden en 
velglint overgezet en rijden maar.  
  
20 juli: Deze dag een vrij korte etappe van bijna 120 km, met 3 beklimmingen, waarvan n zwaar (Col 
de Croix de de lHomme Mort) en 2 matig. Een zeldzaam mooie tocht. Eerst na een afdaling van de 
camping circa 25 km redelijk vlak door de Loire-vallei en verder door bosrijke omgeving over leuke 
landweggetjes, met vrij lange klimmen en afdalingen, met 2 cols, 1 cote en naar schatting weer 
maximaal circa 1000. Het was wel weer warm, boven 30  C.  
   
21 juli: Pittige etappe door alweer een heel mooi landschap, wat meer geaccidenteerd als de 
voorgaande dagen. Dit is puur genieten. Deze dag 145 km gefietst met 9 beklimmingen, 7 cotes, 
waarvan 3 middelzwaar en 2 cols, waarvan n zwaar (Col du Pas de Peyrol / Puy Marie), 13 km 
klimmen met zon 660 meter hoogteverschil, waarvan de laatste 3 km meer dan 10 %! De afdaling 
van 14 km naar de camping was geweldig, met schitterende vergezichten. In totaal deze dag circa 
2400 hoogtemeters.  
   
22 juli: Na een hele nacht met onweer en regen werd het om 07.00 uur droog en verder een prima 
dag voor de12e en laatste etappe van circa 160 km, met weer de hele dag op en af. Totaal 8 
beklimmingen, 1 col en 7 cotes, waarvan n middelzwaar en naar schatting weer circa 1000 
hoogtemeters. Het was wel weer vrij warm, circa 30  C. Om 17.30 uur op de camping 2 witbiertjes 
gedronken en daarna douchen, eten, natte tent uitgelegd, fiets in orde gemaakt voor de thuisreis en 
wiel gewisseld en om 20.00 uur naar de opstapplaats voor de bus. Voor twee deelnemers was dit de 
laatste reis van de drie en zij hebben dus de totale 100 Cols Tocht volbracht. Zij ontvingen als 
herinnering een oorkonde en werden door iedereen van harte gefeliciteerd. Tegen half negen kwam 
de slaapbus met aanhanger. Dus fietsen en bagage inladen in een afgeladen bus (twee begeleiders 
konden niet meer mee) en wegwezen, om circa 10 uur. De stoel in slaapstand (iets achterover) en 
pitten maar (althans proberen).  
   
23 juli: Na een voorspoedige reis om half zeven klaar wakker, na een hummelige nacht. Ik kon mijn 
benen niet kwijt en m'n buurman snurkte soms.. Bij een wegrestaurant wat ontbeten, terwijl de bus 
werd afgetankt. Om ongeveer 10 uur waren we in Breda en om half een in Utrecht, mijn bestemming. 
Overhevelen van bagage en fiets naar mijn auto (5 straten verder) en om twee uur was ik weer thuis 
bij mijn lief. In totaal deze reis 1654 km van de officiële route afgelegd. In totaal ruim 1750 km, 
inclusief circa 100 km voor heen- en terugreizen naar diverse campings. Hierbij 37 cols en 45 cotes 
bedwongen, met in totaal ongeveer 22.000 hoogtemeters.  
   

Cees Bakker  
  

  

 

 

 

 



Van de Toercommissie.  
Woensdag 6 september was het voor de eerste keer dat de commissie op uitnodiging van de 
voorzitter bijeenkwam. Het zou een informele avond worden waarin we kennis met elkaar maakten. 
Als eerste wil ik jullie bekent maken dat wij onze naam hebben vastgesteld/veranderd in 
tourcommissie. Wij vinden dat deze naam beter past in wat wij voor doelen wij voor ogen hebben en 
nastreven.  
   
De volledige commissie is samengesteld uit de volgende personen:  

   
1. Gerrit v/d Bogerd (voorzitter),  
2. Jaap Booster (v.v.),  
3. Rinus v/d Burg,  
4. Kees Baan,  
5. Karel Uitterlinden,  
6. Jannes Schreuder,  
7. Herman van der Wulp,  
8. Bas de Haas en  
9. Harry Rijkse.  
   

Naast een eerste kennismaking was het de bedoeling eens van gedachte te wisselen hoe volgend 
jaar de touragenda er uit zou zien en verder alles wat bij het fietsen komt kijken in zouden kunnen 
vullen. De voorzitter had de vergadering voorbereid en een agenda opgesteld. Omdat er interessante 
discussies ontstonden werd hier soms wat van afgeweken en dat zorgde er weer voor dat er zo nu 
en dan echt nieuwe ideeën boven kwamen drijven. Sommige zijn waarschijnlijk niet haalbaar maar 
jullie gaan er zeker nog horen! Nu de het fenomeen tourcommissie ook in het peloton bekend is 
wordt ik soms al aangesproken door leden met nieuwe ideeën. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. 
De andere leden van de commissie en ik zullen deze zeker in de volgende bijeenkomsten 
meenemen. Dus; kom maar op met jullie voorstellen!!! Maar, er zullen uiteraard nog vergaderingen 
gehouden moeten worden om deze nieuwe ideeën uit te werken en te gaan organiseren want Rome 
is ook niet op één dag gebouwd.  
   
We houden jullie op de hoogte..  
   

Vriendelijke groet, Jaap Booster  
 

 

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.     
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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!! 
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