
 

Toernieuws Jaargang 2010, 1e editie 

D.T.C. de Mol 1 

VOORWOORD 
 
 
Van de Voorzitter. 
 
Uiteraard begin ik, namens het bestuur, om al onze leden en donateurs en onze spon-
sors en adverteerders een heel goed en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. 
Zonder jullie kunnen wij niet bestaan en samen vormen wij de Mol. 
 
De laatste keer dat ik het voorwoord schreef had ik het over de “winterslaap” terwijl 
het 13 graden buiten was. Inmiddels is het echt winter en is het nu -10 graden ! 
Onze fanatieke doorrijders zitten al een paar weken stil. Nog nooit vertoond maar ze 
moeten er nu echt aan geloven. Waarschijnlijk zijn alleen de ATB’ers en de schaatsers 
nog actief. Deze laatste groep kan het natuurijs op in Nederland. Al zijn er altijd van 
die mafferikken die dan naar Finland gaan om de alternatieve Elfstedentocht te rijden. 
Een van die mannen is Jan Korteland, en ik heb daar diep respect voor wat hij daar 
gaat doen. (weet niet of Wout Borman ook weer gaat) 
Zelf even geen ATB om de rug te sparen voor het wegseizoen, dan maar dan maar een 
weekje skiën bij de familie in Oostenrijk met zoon Jasper. Helaas kon ik daarom niet bij 
de nieuwjaarsreceptie zijn, wat ik wel jammer vond. Ben en blijf tenslotte wel jullie 
voorzitter. 
 
Inmiddels zijn wij als bestuur al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieu-
we seizoen. Natuurlijk is niet alleen het bestuur druk bezig maar ook de diverse com-
missies. In de planning staat dat wij begin februari een avond willen gaan organiseren 
waar alle commissies en hun leden persoonlijk voor worden uitgenodigd. Dit met als 
doel om samen te gaan bekijken wat wij allemaal willen en kunnen gaan realiseren 
voor de toekomst. Dan kan ook worden bekeken op welke wijze de commissies nog be-
ter kunnen samenwerken en welke afspraken er kunnen worden gemaakt.  
Wij denken als bestuur door dit soort zaken samen te bespreken wij de Mol samen naar 
een hoger plan kunnen tillen. Zoals al eerder aangegeven 1 van onze doelen voor 
2010. 
 
Uiteraard is februari weer een drukke maand en dan heb ik het nog niet over het fiet-
sen. Er staan 2 introductieavonden gepland, een commissie avond, 2 x TEP uitreiking 
avonden en de Algemene Leden Vergadering (ALV), verkeersregelaars trainingen en er 
volgt ook nog een EAD (hartdefibrilatie training) . Dus drukke tijden voor ons als be-
stuur. Kijk in dit clubblad voor alle datums van de avonden. Indien je voor een specifie-
ke avond wordt uitgenodigd krijg je daarvoor altijd nog een persoonlijke uitnodiging. 
Heb je vrienden of familie die overwegen om lid te worden kom dan naar een van de 
introductie avonden en neem deze potentiële leden mee. Zien is geloven, dus KOM !!! 
 
Verder zien wij iedereen graag bij de TEP uitreiking. Helaas geen presentje vanuit de 
sponsorpot omdat alle gelden nagenoeg reeds zijn uitgegeven in het 1e en 2e sponsor-
jaar. Maar daardoor rijden wij er nu allemaal goed verzorgd bij.  
Mbt de sponsors gaan wij een belangrijk jaar in. De sponsors wordt uiteraard gevraagd 
om weer bij te tekenen voor de komende 3 jaar (2011-2014) Er wordt momenteel ach-
ter de schermen hard gewerkt door de mannen die zich daarvoor 
belangeloos inzetten. De eerste tekenen zijn positief vanuit de 
sponsors maar iedereen weet dat de economische tijden minder 
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rooskleuring zijn en dat ook de bedrijven de kat wat uit de boom kijken.  
Ook zijn wij in overleg met AMES en AA Lease voor het verlengen van het contract met 
de auto. Maar deze branche heeft het nu wel heel erg moeilijk. Dus als je een auto gaat 
kopen bij een van de bedrijven van Ames of gaat Leasen bij AA Lease maak duidelijk 
kenbaar dat je van de Mol bent. Daarnaast hoort AMES en AA lease als meest toonaan-
gevend bedrijf in Dordrecht en omstreken gewoon bij de Mol.  
 
Dus support naar al onze de sponsors wordt erg op prijs gesteld.  
 
Dat betekent ook dat wij als bestuur dit jou terug houdend zullen zijn m.b.t. onze uit-
gaven. Pas als er voldoende zekerheid is over de sponsorsituatie kunnen wij bekijken 
hoe wij er op langere termijn financieel voorstaan. Wij staan er nu goed voor maar 
moeten wel even pas op de plaats houden. Als je meer daarover wil weten dan kan dat 
door aanwezig te zijn op de ALV. 
 
Verder is met de TC een definitief besluit genomen m.b.t. de te grote groepen van het 
Molpeloton. De informatie kunnen jullie lezen in het clubblad en op de bulkmail. Wij 
denken met elkaar een goed concept te hebben wat gaat bijdragen aan de veiligheid 
van ons Mollers. 
Ook is Zwijndrecht vv al weer actief. Er komt wederom een advertentie in het Fietseve-
nementen boek en wij rijden weer voor KiKa. Dat betekent dat een deel van de op-
brengst weer naar KiKa zal gaan. 
 
Ook begint de vernieuwde website al zichtbaar te worden. Op de ALV geven wij een 
presentatie over de nieuwe website, alweer een reden om er dus bij te zijn. 
Er wordt door Gerrit, Sander en Wim hard aan gewerkt. Johan onze penningmeester 
kijkt ook nog mee. Dus dat moet wel wat moois worden. 
 
Zo ik denk dat alles wel weer is gezegd. Al hebben wij helaas nog geen reacties mogen 
ontvangen op mijn oproep in het voorwoord van het laatste clubblad. De oproep voor 
sponsoring in welke vorm dan ook. Dus nogmaals aan een ieder. Het gaat niet vanzelf 
en rond kijken en vragen kost niets en kan alleen maar wat opleveren. Nee heb je, ja 
kan je krijgen ! 
Een mooi voorbeeld is een van onze huidige sponsors. Aannemingsbedrijf Kraaijeveld is 
3 jaar geleden aangebracht door (toen) een nieuw lid Theo de Waal. Door het gewoon 
even te vragen werd deze sponsor enthousiast en wilde meteen (supersnel) instappen.  
Dus Mollers aan het werk, als je het niet weet of hulp nodig hebt dan is het bestuur en 
de sponsorcommissie er om de benodigde hulp te bieden. 
 
Rest mij jullie een goed fietsseizoen te wensen en ga ik ervan uit jullie te zien bij een of 
meerdere bovengenoemde activiteiten.  
 
Zo tot zover het voorwoord.  
 
Rob van Rutten 



ONDERHOUDS- EN 

REINIGINGSPRODUKTEN B.V. 

POSTBUS 142 

4940 AC RAAMSDONKVEER 

TEL. 0162 - 521287 

FAX. 0162 - 521293 

* Reinigingsprodukten - vloerwassen - markeerverf. 
* Schrob- zuig- boenmachines enz. 

* Stof- waterzuigers. 
* Tapijtreinigingsmachines. 
* Mop- werkwagen- wissystemen. 

 

www.pliegersport.nl 

Colnago 
Eddy Merckx 

Trek 
Giant 
Look 

Concorde 

Pinarello 
Opera 

Cannondale 
Ridley 
De Rosa 

Gazelle 

Gorinchemsestraat 78, 

Meerkerk, Tel 0183-352479 

Hét adres voor Race en ATB fietsen 
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GROTE GROEP BIJ DE MOL 
Probleem 
Het molpeloton heeft dit jaar een steeds grotere groep deelnemers. Nam in vroeger tij-
den de grootte van de groep na een enthousiaste start na enkele weken af. Dit voor-
jaar zijn er aantallen van 65 tot bijna 100 geweest en dit najaar ook al in de zestig. Dit 
leidt tot een aantal problemen. De lengte van het peloton is voor inhalende auto’s niet 
meer te overzien. Wordt er toch ingehaald dan kan tegemoetkomend verkeer ertoe lei-
den dat de inhalende auto zich tussen de rijders propt, met de nodige rempartijen er-
bij. Het bestuur en de TC hebben dit probleem onderkend en het bestuur heeft aan de 
TC gevraagd om te kijken naar mogelijke oplossingen. 
 
Oplossingen 
De oplossingen voor het verhogen van de veiligheid zijn tweeledig. 
Houdt de regels in acht die we al hebben voor de voorrijders, achterrijders en deelne-

mers (zie de website). De voorrijders dienen bij de routekeuze rekening te houden 
met een mogelijke grootte van de groep. Kies bewust voor het fietspad als dit over-
zichtelijk is, maar ga ook bewust de weg op als er maar een kort stukje over een 
fietspad wordt gereden. 

Splits de groep vanaf 60 personen. Dus meer dan 60 man, dan wordt de groep ge-
splitst. Als de snelle groep zo groot is dat daardoor de rest van de groep minder dan 
60 wordt vervalt de 2e groep na de pauze. 

 
Splitsen van de groep 
Voor het splitsen van de groep gelden een aantal uitgangspunten: 
Beide groepen rijden met dezelfde snelheid. De afstand tussen de groepen is groot ge-

noeg om overig verkeer de kans te geven om in te halen en zodoende vormen we 
minder een obstakel in het verkeer; afstand ca. 2 minuten. 

We komen dus nagenoeg gelijktijdig aan bij de koffiestop, zodat we ook samen koffie 
drinken. 

Het streven is dat de route bekend moet zijn bij de zowel een voorrijder van groep 1 
als een voorrijder van groep 2. 

In geval maar één voorrijder de route kent, wordt pas bij 80 renners gesplitst. Er wordt 
dan gewerkt met hoekers die achteraan groep 1 de route aangeven voor groep 2. 
De twee groepen rijden dan met een kleinere afstand (ca. 500 mtr). 

Ten behoeve van uitgepeilde tochten liggen er voortaan 4 hesjes in de volgauto. Ook 
dan wordt de groep gesplitst. 

 
Uitwerking 
Op de ochtend van een tocht bepalen de aanwezige TC-leden of er meer dan 60 leden 
aanwezig zijn. 
Zo ja, dan wordt gemeld dat de groep wordt gesplitst. De voorrijders worden dus ook 
gesplitst. De voorrijder van groep 1 en groep 2 vragen zelf assistentie van andere le-
den om mee voor te rijden. 
De groep stelt zich zoals anders buiten op. 
Voorrijder groep 2 neemt, voorzien van een hesje, halverwege de groep plaats. De le-
den hierachter blijven daar ook (dus niet deze tussenrijders inhalen). 
Groep 1 vertrekt. Als groep 1 ca. 2 minuten weg is vertrekt 
groep 2. 
Achterin groep 2 zijn de normale achterrijders voor de leden 

 



    Leverancier van: 
 
   - Installatiekabel 
 - Datakabel 
 - Stuurstroomkabel 
 - Schakelmateriaal 
 - Installatiemateriaal 
 - Technisch installatiemateriaal 
 - Verdeelkasten 
 - Verlichting 
 
 WIJ ZORGEN VOOR DE JUISTE VER-

BINDING! 
 

Malachiet 100 3316 LD Dordrecht 
Tel.: 078-6305656 Fax: 078-6211766 
E-mail: cb@electrosupply.nlwww.electrosupply.nl 

 
LEVERING UITSLUITEND AAN BEDRIJVEN 



met een lekke band. Ook de volgwagen rijdt achter groep 2. Rijdt je dus lek in groep 1 
dan wacht je gewoon tot de 2e groep en de achterrijders en de volgwagen er is. 
Als de route niet bij twee voorrijders bekend is worden 3 hoekers door de TC gevraagd 
om achteraan de eerste groep de route aan te geven (vanaf 80 personen). 
 
Functies in het peloton 
Van voor naar achter hebben we dus de volgende personen rijden: 

voorrijders groep 1 (1 kent de route). 
2 stuks wegafzetters groep 1 
(eventueel 3 hoekers) 
voorrijders groep 2 (1 kent de route). 
2 stuks wegafzetters groep 2 
achterrijders groep 2; deze doen het gebruikelijke werk 

 
Communicatie 
Voor het welslagen van deze opzet is een goede communicatie tussen de verschillende 
groepen een welkome aanvulling. De TC is bezig om hier invulling aan te geven. 
 
Van start in 2010 
In het najaar van 2009 heeft de TC, op verzoek van het bestuur al wat proef gedraaid. 
Tijdens de laatste 4 ritten is dit succesvol gebeurd. Dit heeft geresulteerd in dit defini-
tieve plan dat we in 2010 vanaf de openingsrit gaan doorvoeren. We doen ons best om 
alles goed voor te bereiden en uit te voeren. Gaat er wat mis dan passen we het aan. 
Voorzie ons daarom ook van positieve kritiek zodat we tot een veilig resultaat kunnen 
komen. 
 

Namens de TC, 
Bas de Haas 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Beste Mollers, 
 
Om te beginnen wil ik jullie die ik tijdens de Nieuwjaarsreceptie niet de beste heb kun-
nen wensen, nogmaals via deze weg alle goeds, veel veilige en fijne kilometers toege-
wenst. 
Terwijl ik nu aan het schrijven ben, bedenk ik mij dat het nu precies 1 jaar geleden  is, 
dat ik werd opgebeld door onze vorige penningmeester of ik interesse had in zijn func-
tie. 
Zelf hoefde ik niet lang na te denken, maar ja,  je hebt ook een thuisfront en 2 kleine 
opgroeiende kinderen die de nodige tijd van je vergen.  Om daar een balans in te vin-
den is soms wel eens wat lastig, maar uiteindelijk ben ik er dan toch voor gegaan. 
Mede omdat ik als penningmeester al enige jaren ervaring had en ik ook wel toe was 
aan een nieuwe uitdaging. 
Nu, een jaartje later, kan ik terug kijken op een ‘turbulent’ jaar. 
Ik had ook wel het idee dat het bestuur aan mij moest wennen, omdat ik andere idee-
en heb dan hen over bepaalde zaken. Waarschijnlijk komt dat ook omdat de voetballe-
rij ,waar ik penningmeester was, toch veel commerciëler  is ingesteld dan een toerfiets-
club. 
Ook wist ik niet wat mij allemaal te wachten stond als penningmeester binnen De Mol. 
Het maken van een begroting en  jaarwerk  dat is niets nieuws voor mij, maar wat 
speelt er allemaal zo’n beetje af binnen deze club en in hoeverre is er een goed be-
leidsplan, dat was voor mij toch nog wel onduidelijk. 
Nu terugkijkend zie ik dat er met het bestuur de nodige verbeteringen zijn doorge-
voerd, al zijn wij nog niet klaar, en wij zullen ook verder moeten gaan, stilstand is ten-
slotte de doodsteek voor iedere club. 
Van de nodige veranderingen zullen jullie tijdens de Algemene Ledenvergadering op de 
hoogte worden gesteld, daarom nodig ik ook een ieder uit om die avond aanwezig te 
zijn. 
Maar goed, mijn conclusie: wij kunnen terugkijken op een goed fietsjaar. Hopelijk zal 
2010 dit ons ook brengen! 
 
Na de erwtensoeprit hebben velen de ‘winterstop’ gehouden, anderen hebben hun con-
ditie via het mountainbiken , trainen op de baan of spinning o.i.d. op peil proberen/
weten te houden. 
Zelf ben ik niet zo fanatiek en voor mij begint het seizoen dan ook pas weer als het 
eerste voorjaarszonnetje tevoorschijn komt. 
Dat houd niet in dat ik de afgelopen weken niets heb gedaan, sterker nog, wij hebben 
als bestuur de nodige vergaderingen gevoerd en de begroting en het jaarwerk is ook in 
concept af. 
Daarnaast hebben wij de nieuwe contributies voor 2010 bepaald. 
Deze contributiegelden zullen eind januari of begin februari 2010 worden geïncasseerd. 
Door de recessie kan ik mij indenken dat voor enkele leden deze incasso een probleem 
kan geven, hier heb ik aan de rest van het bestuur gevraagd of men akkoord wilde 
gaan om voor deze leden een betalingregeling aan te mogen treffen. 
Mijn verzoek is dan ook voor diegenen die helaas in deze situatie zitten contact met mij 

op te nemen, zodat er een passende oplossing hiervoor gezocht kan 
worden.  



 

Toernieuws Jaargang 2010, 1e editie 

D.T.C. de Mol 9 

Mochten jullie ook laatst een nieuw bankrekeningnummer hebben geopend, zouden jul-
lie dit dan spoedig aan mij door willen geven via penningmeester@fietsclubdemol.nl , 
zodat ik dit kan doorvoeren in de ledenadministratie. 
 
Johan Roomer 
 
 
Hieronder treffen jullie alvast de nieuwe contributies voor 2010 aan: 
 

 

Omschrijving Periode Lid Totaal 
        
        
Lidmaatschap heel jaar A € 87,50 
Lidmaatschap heel jaar B € 84,50 
Lidmaatschap heel jaar E € 59,50 
Lidmaatschap vanaf april A € 81,50 
Lidmaatschap vanaf april B € 78,50 
Lidmaatschap heel jaar E € 53,50 
Lidmaatschap vanaf juli A € 70,50 
Lidmaatschap vanaf juli B € 67,50 
Lidmaatschap heel jaar E € 42,50 
Lidmaatschap vanaf oktober '09 A € 117,00 
Lidmaatschap vanaf oktober '09 B € 112,00 
Lidmaatschap vanaf oktober '09 E € 66,00 
Lidmaatschap heel jaar X € 31,00 
Donateur de Mol heel jaar C € 22,50 
        
Lidm. DRC/DTC heel jaar D € 55,00 
        
        
Aanvulling:   Bedrag   
Shirt bijdrage   € 40,00   
Borg bijdrage   € 40,00   
        
        
Toelichting:       

A Hoofdlid     
B Gezinslid     
C Donateur     
D Gecombineerd lid DTC en DRC     
E Dubbellid (ook lid van een andere aangesloten NTFU club) 
X Bestuurslid     
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Fietshelmen gezocht! 
  
Om onze gasten die een TEP-rit willen meefietsen en 
geen helm bij zich hebben van een helm te kunnen voor-
zien, maar ook voor onze eigen leden die hun helm zijn 
vergeten, is de Toercommissie op zoek naar een aantal 
gebruikte fietshelmen. 
Dus als jij je oude maar nog goede helm ter beschikking 
zou willen stellen zou dat ons weer een kopzorg schelen. 
  

Je kunt de helm inleveren bij één van de Toercommissieleden. 
 
Namens de Toercommisie alvast bedankt! 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
 

Datum: woensdag 10 februari 2010 
Tijd: 20:00 

Lokatie: Clubhuis De Mol Dordrecht 
 

De kantine gaat open om 19:30 
 

Tijdens de vergadering komen onder andere de volgende onderwerpen aan 
de orde: 

Afluiting van het jaar 2009, de begroting voor 2010, sponsor situatie, het 
definitief vaststellen van het toer programma.  

 
Dit is de gelegenheid om te weten te komen wat er in 2010 binnen de club 

gaat gebeuren en om je stem in deze te laten horen.  
 

Iedereen is daarom van harte uitgenodigd. 
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FIETSEN VOOR STICHTING AMBULANCE WENS 
  

fietsenvoorsaw.hyves.nl 
 
Graag wil ik me even aan jullie voorstellen. Ik ben Jeffrie  Janssen, 45 jaar, en zoals 
waarschijnlijk de meesten van jullie ook fietsliefhebber (fanaat)? 
Lid van (NTFU) Barrhopoort en de Pernisser wielerploeg. 

Sinds kort is daar voor mijn een nieuwe passie bij gekomen: Stichting Ambulance Wens 
www.ambulancewens.nl . Ik ben hier PR medewerker geworden. 

Wij hebben allemaal een geweldige hobby waarvan we echt kunnen genieten tijdens de 
vele georganiseerde evenementen, in clubverband, tijdens vakanties of onderweg naar 
je werk. Er zijn in ons land helaas ook veel mensen waarvoor een ritje op de fiets niet 
meer mogelijk is. Voor terminaal zieke kinderen, volwassenen en oudere mensen 
probeert Stichting Ambulance Wens een allerlaatste wens in vervulling te laten gaan. 

Voor deze stichting  probeer ik zowel vrije tijd als m'n grote passie: fietsen in te zetten.  

Samen met zoveel mogelijk fietsliefhebbers in Nederland (maar ook daarbuiten) zou ik 
graag de bekendheid van deze stichting willen 
promoten. Hoe wil ik dit gaan doen? Ik wil een 
speciaal fietstenue laten ontwerpen wat ik met 
zoveel mogelijk mensen wil gaan dragen tijdens 
fietsevenementen. De volgende uitdaging is om 
hieraan een fietsevenement te koppelen.  

Tevens heb ik een fietsenvoorsaw.hyves.nl 
opgericht als ontmoetingplaats voor alle fietsers die 
ons met initiatieven willen steunen, informeren etc. 
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Woensdag 
Ook deze winter zal een zeer actieve 55+ groep, als het weer het toelaat, op de woens-
dagmorgen vertrekken voor trainingsritten. Molleden die mee willen rijden, zijn ook van 
harte welkom. Het tempo is vergelijkbaar met dat van clubritten. 
 

Zaterdag 
Wil je je conditie behouden: elke zaterdagochtend wordt ook gefietst tot aanvang van 
het seizoen, daarna volgen we het Mol programma weer. 
 
Over de wintertrainingsritten het volgende. Je kunt vooraf even bij Reaplus binnen lo-
pen voor een kopje koffie dat maakt het wachten op elkaar comfortabeler. 
 
De algemene afspraken zijn:   
* Gezamenlijk de winter doorkomen in een “wintergemiddelde” en dat ligt onder het 
zomergemiddelde. 

* De afstand hangt mede af van het weer. (Tussen de 50 en 75 kilometer) 
* Afhankelijk van de groepssamenstelling kan er onderweg koffie gedronken worden 
* Samen uit en samen thuis. 
* Starten bij Reaplus/Impuls aan de Berkenhof 100 Dordrecht. Gelegen langs de pro-

vinciale weg, bij de afslag N3: veerpont naar Werkendam. 
* Vertrektijd is 10.00 uur.  
* De data, elke woensdag en 

 
Za 23 jan. 
Za 30 jan 

Za   6 feb. 
Za 13 feb 
Za 20 feb 

Datum. Naam tocht. Plaats. Afst.km. Vertrektijd  

za 27 feb  Openingsrit  45 9:30  

zo 28 feb  Openingstrainingsrit  45 9:30  

za 06 mrt  PELIKAANrit  60 9:00  

zo 07 mrt  Trainingsrit  60 9:00  

za 13 mrt  Trainingsrit  60 9:00  

zo 14 mrt  STAMrit  80 9:00  

za 20 mrt  Trainingsrit  80 9:00  

zo 21 mrt  ARCUSrit  80 9:00  

za 27 mrt  Waardentocht  100 9:00  

za 03 apr  AMESrit  100 8:00  

ma 05 apr  Bultentocht Driebergen 135 6:30  

 

Klim rit met behoorlijke aantal hoogte meters. 
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ATB kalender op Zondag 

Plaats en organisatie kunnen tijdens het lopende seizoen veranderen. 

Het is dus raadzaam om deze agenda op de site in de gaten te houden. 

Starttijd is ter plaatse van organiserende vereniging 

Datum Plaats Organisatie/Lokatie Starttijd 

24-01-2010 Meerle (Be)  
Doordeposthoorn Afspanning De 
Posthoorn, Kerkstraat.   09:00 

31-01-2010 Brasschaat (Be)  
Wieler Toeristenclub 76. 
Door Verstraetelei 50   09:00 

07-02-2010 Hoogstraten  (Be) 
Hoogstraatse WT Klein Seminarie. 
Vreiheid 234.  09:00 

14-02-2010  Wuustwezel (Be)  
School Berkenbeek. 
Nieuwmoersesteenweg. 09:00 

21-02-2010 Achterbroek (Be) 
Sporthal  
Brasschaatsesteenweg 35 09:00 

28-02-2010 Essen-Wildert (Be)  
WTC Pedalleke. 
Zaal "Flora". St Jansstraat 84.  09:00 

Vertrekpunt. VOORRIJDERS  CHAUFFEUR / BIJRIJDER 

Clubhuis     

Clubhuis     

Clubhuis     

Clubhuis     

Clubhuis     

Clubhuis     

Clubhuis     

Clubhuis     

Clubhuis     

Clubhuis     

Kerkeplaat     

De toer-agenda 2010 is nog voorlopig. De toercommissie is nog 
bezig met het laatste puntje op de i te zetten. De definitieve en 
volledige agenda zal bij de algemene leden vergadering op 10 
februari, zie bladzijde 11, bekend worden gemaakt.  
En worden uitgereikt aan de aanwezigen.  
 
Tijdens de leden vergadering zal ook de veranderde benaming 
van de molritten toegelicht worden. 
 
De agenda zal enkele dagen na de ledenvergadering ook op de 
website www.fietsclubdemol.nl te raadplegen zijn. 
 

• Verzamelpunt molritten: Clubgebouw Vogelaarsweg 
• Verzamelpunt buitenritten: Kerkeplaat (Gevangenis Dordtse Poorten”) 
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TEP UITREIKING 
 
Beste fietsvrienden van de DTC “De Mol”,  
 
Na een barre winter en de diverse bezigheden rond en na de feestdagen, 
nadert het nieuwe seizoen weer met rasse schreden.  
Dit betekent dat wij ons weer op gaan maken voor het nieuwe fietsseizoen.  
Één en ander betekent dat ook de administratieve kant in orde zal moeten 
zijn, te beginnen met de uitreiking van de toerfietskaart, het toerboekje en 
het TEP (ToerEvenementenProgramma) van de NTFU en ons het eigen Mol-
programma en de stempelkaart. 
Daarnaast kunnen mensen die kleding hebben besteld deze kleding afha-
len. 
En verder kunnen nieuwe leden kleding passen. 
 
De uitreiking van deze zaken zal als gewoonlijk weer plaatsvinden op de 
vrijdagavond vóór de openingsrit.  
 
Dat is dit jaar dus:  
 

“TEP-uitreiking” 
vrijdagavond 26 februari 2010 

van 19.30 tot 21.30 uur 
 
Als u echt niet kunt op dat tijdstip, dan wordt U een tweede kans geboden 
op  
 

Dinsdagavond 2 maart 
van 20.00 tot 21.00 uur 

 
In de hoop en verwachting dat wij weer een geweldig seizoen tegemoet 
gaan verwachten wij jullie allen op een van deze avonden. 
 

Nota bene: 
Alleen op deze avonden kunnen de NFTU toerfietskaarten 
worden afgehaald! Als U echt niet kunt op een van deze 
dagen, regel dan dat iemand ander één en ander mee 
neemt of komt ophalen! 
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Uw bedrijf onder de aandacht bij een groot  

lezerspubliek in de regio Drechtsteden ? 
 

Adverteer hier tegen aantrekkelijke tarieven ! 
 
 
Neem contact op met: 
Johan Roomer 
Wipmolen 66 
3352 XR Papendrecht 
Tel: 078 - 642 75 02 
penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 
€ 45,- per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie minimaal 7x per jaar  

BEL
 NU

 ! 
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Belangrijke mededelingen ! 

Noteer alvast in je age
nda: 

 

Openingsrit seizoen
 

Zaterdag 27 februari 2
010 

Tijd: 10:00uur 

 

Waardentocht 100km 

27 maart 2010 

 

Voorjaarstoer 130 km
 

24 april 2010 

 

Zwijndrecht-Zwijndr
echt v.v. 220km 

Zaterdag 5 juni 2010
 

 

Molentocht 40-80-120
km 

28 augustus 2010 

 
 

Voor details kom naar de algemene leden vergadering 
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Belangrijke mededelingen ! 

Start van het seizoen:
 

 

Informatie avond voor aspi
rant leden 

Dinsdag 19 januari 20
10  

& 

Donderdag 21 januari
 2010 

Tijd: 20:00 uur in het C
lubhuis 

 

Algemene Leden Vergaderi
ng 

10 febuari 2010 

20:00 uur in het clubhu
is 

 

TEP en NTFU pas uit
reiking 

Vrijdag 26 februari 201
0  

& 

Dinsdag 3 maart 2010 

Tijden zie elders in dit
 blad 

 

Voor details zie elders 
in dit clubblad 

 

Uiterste inzenddatum kopij 2de editie: 

26 februari 2010 



Klaverjassen en pokeren 2009/2010 
 
Beste leden van DTC de Mol, 
  
Vanuit de renners afdeling wordt er dit jaar weer klaverjas en poker avonden georgani-
seerd. 
Alle leden van de tourafdeling de Mol zijn van harte welkom. 
Introducés zijn ook van harte welkom. 
De datums zijn: 22-januari, 5-februari en 18-februari. 
  
Aanvang: 19.30 uur  
Plaats:    Kantine de MOL 
  
Inschrijfgeld bedraagt 2.50 ( Incl. Kopje koffie)  
  
Marion en Lucien Gödde 
Activiteiten commissie DRC de Mol 



 

 



600 m² fietsple
zier met o.a.

600 m² fietsple
zier met o.a.

600 m² fietsple
zier met o.a.600 m² fietsple
zier met o.a.    

Bianchi, Gazel
le, Giant en Ko

ga.
Bianchi, Gazel

le, Giant en Ko
ga.

Bianchi, Gazel
le, Giant en Ko

ga.
Bianchi, Gazel

le, Giant en Ko
ga.    

Oosterbrugstraat 1-3-5, 3361 BR  Sliedrecht, Tel. 0184-413258 
Peulenstraat 193, 3371 AM  Hardinxveld-Giessendam, Tel. 0184-630344 

Pieter 
Zeemanweg 121 

3316 GZ  Dordrecht 
Tel.: +31 78 617 68 33 
Fax.: +31 78 618 45 48 

VOOR AL UW LOOD- 
ZINK- EN KOPERWERK 

OP MAAT 

LODEN HEMELWATERAFVOEREN 

UIT 1 STUK ! 

DE NIEUWE TOYOTA 

VERSO 

Automobielbedrijf Schouten B.V. 
Kelvinring 50, 2952 BG Alblasserdam  078-6991666 
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Ledenmutaties: 
 
Sinds januari hebben we de volgende nieuwe  
leden mogen verwelkomen: 
 
Kees Klein GROOT AMMERS 
 
 
 
 
 
 
Algemene info voor nieuwe leden zie:  
http://www.fietsclubdemol.nl/algeminfoboek.htm 

Het ledenbestand 

telt momenteel: 
 

265 molleden ! 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
 

De burgemeester van Zwijndrecht, Antoin Scholten, reikte tijdens de jaarlijkse brand-
weeravond van vrijdag 11 december 2009 vijf Koninklijke Onderscheidingen uit aan le-
den van vrijwillige brandweer. Een van hen was André Hoogenboom hij wordt gedeco-
reerd vanwege zijn 30-jarige inzet als jeugdleider bij de brandweer Zwijndrecht. Daar-
naast is hij ook 30 jaar actief als brandweerman. De uitreikingen vonden plaats in de 
brandweerkazerne in Zwijndrecht. De brandweeravond stond in het teken van het per 1 
januari 2010 samengaan van de korpsen van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht tot 
brandweer Zwijndrechtse Waard. Alle vrijwilligers  en beroepsmedewerkers van beide 
brandweerkorpsen waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 
 
André, namens DTC de Mol gefeliciteerd met deze wel verdiende onderscheiding. 



Alle schilderwerken 
Bij nieuwbouw en verbouw 
Glashandel 
Wand-, plafond-, en vloerafwerking 
Winkelverkoop 

Sportlaan 255 
Postbus 210 - 3360 AE  Sliedrecht   
Tel : 0184 - 412703 
Fax: 0184 - 420230 

Alle merken autobanden 

      Gabriël schokdempers 

             Lichtmetalen wielen 

                  Conac accu’s 

Lelystraat 73-75  Slied-
recht 
Tel.  0184-413516 

Auto- en motorrijschool 

A. van WaardenburgA. van WaardenburgA. van WaardenburgA. van Waardenburg 

 Van Doesburgerf 93 
 3315 RC Dordrecht 
 
 Tel :  078 - 6215033 
  

Al 50 jaar een begrip 

info@firma-van-eijnsbergen.nl 
Voorstraat 226 3311ET Dordrecht 

Tel 078-6133835, Fax 0847194228 

www.firma-van-eijnsbergen.nl 

Gazelle - Trek - Batavus - Bulls - Sparta - Giant - Simplex 

Service voor en onderhoud van be-

- Adviezen 
- Betonreparaties en afwerking 
- Groutingsystemen 
- Beton fire-proofing 
- Waterdichtingswerken 
- Voegovergangen en dilataties 
- Slijtlagen 
- Injectiewerken 
- Epoxywerken 
- Egalisaties 

Mechelaarstraat 6 
4903 RE Oosterhout 
Tel: (0162) 470808 
Fax: (0162) 470809 
E-mail: info@soton.nl 
www.soton.nl 
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Inleveren kopij clubblad voor  
26  februari 2010 
Insturen Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 
 
Het clubblad zal erg leeg zijn als jullie niet een 
stukje zouden schrijven. 
 
Schrijf eens over jouw sterke verhaal van die klim 
die je altijd is bijgebleven of waarom je helemaal 
gek bent van fietsen. 
Waarom je precies deze fiets hebt gekozen of de 
ervaringen van klassiekers die je hebt gereden. 

Van de redactie: 
 
 
Het begin van 2010 was met racefietsogen bekeken niet echt aangenaam.  
Veel sneeuw en bevroren fietspaden en wegen, echt winter dus. 
De mensen met een ATB of veldfiets zullen er misschien meer van genoten hebben. 
 
De start van het nieuwe seizoen staat voor de deur.  
Het seizoen start natuurlijk met de algemene leden vergadering op 10 februari. Op 27 
februari zal de eerste rit zijn. 
 
Sommige zullen al een aantal tochten in binnen- en buitenland op hun agenda hebben 
gezet. Bij mij staan op de agenda in ieder geval de Amstel Gold Race, onze eigen 
Zwijndrecht-Zwijndrecht en de Mergelheuvelland 2 daagse.  
 
Ik hoop dat wij als redactie ook in 2010 weer veel kopij ontvangen van jullie.  
Stukjes over goede doelen waar jullie aan meedoen zoals er 2 in dit blad staan.  
Verhalen over tochten die jullie gefietst hebben. Andere items die op enige manier 
maar iets met fietsen of met het lidmaatschap van DTC De Mol te maken hebben.  
 
Een goed en betrokken Mol fietsseizoen gewenst, en tot 27 februari op de fiets. 
 
Namens de redactie, 
 
Rien Nap 
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COLOFON 
Bestuur DTC de Mol: 

Voorzitter: 
Rob van Rutten 
Alm 52 
5172 CW Kaatsheuvel 
Tel: 0416 - 27 31 68 
voorzitter@fietsclubdemol.nl 

Secretaris: 
Anne Marie Verjaal 
Stenenkamer  32 
3332 KP Zwijndrecht 
Tel: 078 - 612 32 17 
secretaris@fietsclubdemol.nl 

Penningmeester: 
Johan Roomer 
Wipmolen 66 
3352 XR Papendrecht 
Tel: 078 - 642 75 02 
penningmeester@fietsclubdemol

Bankgegevens: 
Rabobank Dordrecht 
Rek. nr. : 37.75.88.121 
Giro nr. : 314405 
t.n.v.    : DTC De Mol 
 
Internet: 
www.fietsclubdemol.nl 
Gerrit v/d Bogerd 
Tel. 078 - 616 53 50  
postmaster@fietsclubdemol.nl 
 
Clubgebouw: 
Recreatie gebied "Holl. Biesbosch" 
Vogelaarsweg 6 
3313 LL  Dordrecht 
Tel: 078 - 616 43 03 
B.g.g. Co Naaktgeboren 
Tel: 078 - 631 15 29 
 
Volgwagen: 
Autotelefoon volgwagen: 
Tel: 06 - 10 16 67 32 
chauffeurs@fietsclubdemol.nl 
 
André Hoogenboom 
Tel: 078 - 612 04 20 / 06 - 27 54 61 03 
Gino Hoogenboom 
Tel: 078 - 619 20 64 / 06 - 54 93 60 51 
 
Aan– / afmelden als lid 
En adreswijzigingen (ook E-mail) 
Altijd schriftelijk doorgeven bij de 
secretaris, bij voorkeur per E-mail. 
 
 
 

Redactie: 
Rien Nap 
Tel: 06 - 20 85 05 72 
 
Theo Rutten 
Tel: 010 - 458 92 30 
 
Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 
 
Advertenties: 
via de Penningmeester: Johan Roomer 
€ 45,- per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie 7x per jaar 
 
Clubblad niet ontvangen ?: 
Neem contact op met de redactie. 

Bestuurslid: 
Cees Bakker 
Stooplaan 17 
3311 DL Dordrecht 
Tel: 078 - 631 11 79 

Bestuurslid: 
Jan Korteland 
Brasem 314 
2986 HC Ridderkerk 
Tel: 06 - 18 95 18 13 

 


