
 
 

Tournieuws 
Clubblad v an dé  D o rdtse  Toe rfie tsClub 



Postbus 114, 2990 AC  Barendrecht 

Onderlangs 20, 2991 EM Barendrecht 

Telefoon 0180 - 61 46 66 

E- mail info@maasboulevard.net 

Internet www.maasboulevard.net 

verzekeringen hypotheken 
beleggingen spaaradviezen 

VOORDEEL VOOR U ALS CLUBLID !! 
 

- extra korting op uw verzekeringspremie(s) 

- collectief voordeel 

- hoge rente op uw spaarrekening 

- geen afsluitkosten op uw hypotheek 

 

Kortom; bij ons een lage premie voor hoge 

persoonlijk service 

 

- u bent bij ons geen nummer 

- wij helpen u persoonlijk dus geen 

internet doe het zelf activiteiten 

 

Dus regel uw verzekeringen bij uw sponsor 

tegen gunstige premies; daarnaast ontvangt 

de club eveneens een bonus. 

 
voor meer informatie: www.maasboulevard.net 
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VOORWOORD 
 
 
Van de Voorzitter. 
 
Vandaag alweer 1 juli, voordat wij het weten zitten wij weer achter de kerstboom en de 
kalkoen.  
Maar voordat het zover is kunnen wij nog wel wat kilometertjes met elkaar wegtrap-
pen. 
Halfweg! betekent dit dat wij nog maar de helft hebben of dat wij pas de helft hebben 
gehad van het seizoen?  
Voor mij betekent het dat er nog mooie weken en maanden kunnen komen! 
 
Wat is er te melden vanuit het bestuur? 
Zwijndrecht-Zwijndrecht zit er weer op en naar mijn idee wederom succesvol verlopen. 
Met dank aan Jan Korteland en zijn mannen. Een mooie dag al heb ik zelf “helaas” de 
tegenwind op de heenweg misgelopen. Wel een alternatieve terugroute, vanwege de 
brand op de Kalmthoutse Heide, wat weer herinneringen van vroeger deden opkomen. 
Zeker geen slecht alternatief. Jammer van de kleine natte afkoeling op het eind, maar 
dat mocht de pret niet meer drukken. Er blijkt zelfs een deelnemer zonder helm te zijn 
geweest. Ik heb deze helaas niet zelf gezien maar die moet door anderen wel zijn ge-
spot. Jammer dat dit niet is gemeld! 
Iedereen weet vast nog wel, wat een paar jaar geleden is gebeurd met een valpartij in 
de Antwerpse tunnel. Ik wil daarom ook vragen aan onze Mol leden die meefietsen om 
dit soort zaken voortaan te melden bij de “gele hesjes” die meerijden. 
Voor KiKa was het ook weer een mooie dag, de bedrag op de cheque die zal worden 
uitgereikt op de Jan Jongman Memorial is indrukwekend te noemen!  Uiteraard verklap 
ik nog niet het bedrag. 
Volgend jaar weer een jubileums uitgave met een COMPLEET andere route. Hoe dat 
mogelijk is snap ik ook niet, als bestuur weten wij ook nog niet hoe de route eruit gaat 
zien. Dus weer een extra reden om in 2012 mee te fietsen.  
Verder waren er 2 NTFU (sterren) controleurs. Deze bepalen of en hoeveel sterren zij 
aan Zwijndrecht-Zwijndrecht v.v. gaan geven. Aan de reacties van beide mannen denk 
ik dat er wel wat sterren gaan vallen!  
 
Binnenkort weer de Mol2 daagse (13 augustus) met wederom een vossenjacht. Leuk 
voor het gehele gezin om daar aan mee doen. Ook de RABO Molentocht op 27 augustus 
is weer een aanrader. Helaas geen RABO renner maar onze sponsor gaat het opnieuw 
proberen voor 2012 om dit voor elkaar te krijgen. Het kan wel eens zo zijn dat er veel 
deelnemers komen op de korte afstanden door de promotie bij de RABO bank. Mis-
schien gewoon eens deelnemen op de gewone fiets met het gezin, 40 kilometer moet 
toch wel kunnen. 
 
Verder krijgen wij binnenkort een clubblad met een nieuwe cover. Drukkerij Dekkers 
heeft ons financieel weer geholpen om een mooie kaft te krijgen voor de komende ja-
ren. De clubblad boys, Rien en Theo hebben van de kaft weer wat moois gemaakt. Ook 
Maasboulevard en Quadrant die op de cover staan hebben zich weer voor 3 jaar ge-
committeerd aan het clubblad, dus ook aan deze sponsors onze dank! 



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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Voor de rest loopt alles zijn gangentje en hoop ik weer wat vaker aanwezig te kunnen 
zijn. De afstanden zijn voor mij nog niet echt goed te doen. Maar over afstanden ge-
sproken, op de website staat de uitslag van de enquête die Douwe heeft gedaan. Een 
zeer indrukkend verslag en ik raad een ieder aan om dit eens te bekijken. Ook de eva-
luatie van de 80 kilometer (verkorte ritten) staat inmiddels op de website. De conclusie 
is dat er te weinig deelnemers zijn geweest om deze extra variant definitief op te ne-
men. Het kost nl. veel organisatie en extra mankracht. Wat wij wel willen toejuichen en 
daar ook via de site een mogelijkheid voor gaan bieden, is dat kleine groepjes best met 
elkaar kunnen besluiten een kortere versie te rijden van een officiële 120 km tocht. Op 
deze wijze kan je toch meedoen en samen vertrekken, maar ben je eerder thuis of past 
de afstand beter bij je conditie of je mogelijkheden.  
Op de website gaan de website mannen bekijken op welke wijze je als Mollid je kan 
gaan aanmelden als je een kortere versie wilt rijden. Op deze wijze is vooraf zichtbaar 
of er meerdere leden zijn die dat willen. Je besluit dan samen wanneer je de grote 
groep verlaat en hoe je terug rijdt. Koffie drinken en waar besluit je dan gewoon met 
elkaar.  
Wij denken dat dit een toegevoegde service is waar veel leden af en toe, of vaak, ge-
bruik van gaan maken. Voor de start zal er dan worden gevraagd of iedereen die korter 
wil rijden zich even wil melden. Dan kan het moment van “afhaken” worden bepaald 
zodat iedereen zich op het juiste moment kan aansluiten. 
 
Tot zover mijn voorwoord 
 
Rob van Rutten 

Linda’s 
Hondenkapsalon  

  www.hondenkapsalonlinda.nl 

Selma Lagerlöferf 186   3315-AT  Dordrecht 
Tel: 078-6312500 

Gediplomeerd Trimster v.a. 1998 
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VERSLAG  ROPARUN 2011   DRIEMTIEMSTRIEN. 

 

Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode is het dan op zaterdag 11 juni 2011 
zover. Vertrek naar Parijs voor de “happening”. Op Strijen ’s morgens afscheid geno-
men van de directe familie en uitgezwaaid door het halve dorp. Je zou bijna denken dat 
men blij is dat we weggaan. 
Onderweg natuurlijk de nodige belevenissen. In de campers worden de “nieuwelingen” 
in het team bijgepraat over de ervaringen door de meer ervaren teamleden. Er wordt 
ook gestreden om de titel beste klaverjasser. De uitslag is onbeslist, maar Arthur en 
Leen stelen de show met briljant samenspel. Dat beloofd wat voor de komende dagen. 
Belgische serveersters zijn duidelijk niet gewend aan groepen van 25 personen, en aan 
de Nederlandse manieren om af te rekenen. Het lijkt er op dat we meer terugkrijgen 
dan we uiteindelijk moeten betalen. De eerste “winst” van dit weekend zullen we maar 
zeggen. 
De reis verloopt verder rustig en zonder problemen. De Tom-Tom van Arie weet inmid-
dels ook beter de weg in Frankrijk dan vorig jaar.  Bij aankomst op het terrein in Le 
Bourget is het een drukte van belang met allemaal campers/bussen en andere voertui-
gen. We komen al heel vlug bekenden tegen. 
De voorbereidingen verlopen voorspoedig en het aftellen begint. De uitstekende cate-
ring van Arie Kluit en Ingrid ontlokt ons de uitspraak “Wij zijn straks de enige Roparun-
ners, die na de Roparun zijn aangekomen”. Die angst blijkt later ongegrond te zijn.  
 
1e  etappe  PARIJS – VEMARS : 
Het spits wordt afgebeten door team 1, een mix van ervaring en van “jonge honden”. 
De eerste kilometers waren heel lastig door het drukke verkeer. Veel oponthoud door 
stoplichten, kruisingen en andere obstakels. Niet goed voor het tempo en de vlotte 
doorstroming, maar wel goed om de “stress-bestendigheid”  te testen. Die bleek rede-
lijk in orde te zijn. Halverwege moesten we zowaar het klimmen ook al gaan oefenen 
op 2 pittige hellingen. Ook lopen/fietsen we hier het donker in. Altijd een speciale erva-
ring. Donker is in Frankrijk duidelijk anders dan bij ons in Nederland. In een donker 
frans bos zie je iemand niet meer staan die je passeert op een halve meter afstand. 
Het is dus zaak om goed verlicht te zijn, en de concentratie te bewaren. 
 
2e etappe  VEMARS – RULLY : 
In deze etappe gaat het aanvankelijk goed, tot kaartlezer Frido twijfelt en te laat de 
portofoon gebruikt. 
Zelf ben ik rechtsaf geslagen bij een heel smal, onverlicht weggetje. De lopersbus is 
rechtdoor gereden, dus is er even paniek. Gelukkig weten we de situatie vlug te her-
stellen. De lopers hebben er duidelijk zin in. Het tempo is strak en ligt rond de 13 km/
uur. Dat blijkt ook aan het eind van de etappe. 
We liggen al bijna een half uur voor op het geplande schema. Die winst hebben we al-
vast. 
Na een vlugge maaltijd en een massagebehandeling van de lopers, duiken we in onze 
slaapzak. 
 
4e etappe  LASSIGNY – VERMAND : 
Na een “hazeslaapje” in een rijdende en dus schommelende cam-
per mogen we weer aan de bak. Het is inmiddels zondagmorgen 
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rond 04.00 uur. Het begin is veelbelovend. Leen haalt alles uit de kast en ook Marion 
en Margreet doen het uitstekend. Alleen Marlies heeft wat moeite om het tempo er in 
te houden. De zonsopgang is prachtig, maar de mist komt er gelijk mee en zorgt voor 
een koud beging van de dag. Ondanks mijn winterhandschoenen en thermo-kleding 
krijg ik het ook erg koud. Doorgaan is het devies. Na 55 km komt de aflossing weer in 
zicht. Wat ben ik blij met 2 koppen hete zwarte koffie. Daarna trakteer ik mezelf op 
een half uurtje in de zon zitten. Kom ik weer wat op temperatuur. 
 
6e etappe  TROISVILLE – THULIN : 
We staan met de campers op een kasseienweg die bekend is van Parijs-Roubaix, en op 
de weg staat zelfs de naam van Thor Hushovd nog gekalkt. Het steunpunt Sophia in 
Troisville is een druk verzamel/wisselpunt. Het valt dan ook niet mee om ons door de 
menigte te wringen. Eenmaal weer op het platteland gaat het prima. De wissels zijn in-
middels routine en alles draait als een geoliede machine. De teamcaptain is tevreden, 
en wij zijn dat natuurlijk ook. Het terrein wordt al wat vlakker. We naderen de Belgi-
sche grens. Het is inmiddels zondagmiddag. 
 
8e etappe  COQUIANE – ZELE : 
Nooit geweten dat je van cocaïne hard gaat fietsen. O nee, sorry ik vergis me. Vreemde 
plaatsnaam ook. In het Nederlands noem je het KOKEJANE. Wij hebben echter als kok 
Ingrid bij ons. Doet er ook niet toe, we moeten verder. Marlies is haar “dipje” weer te 
boven, maar nu begint Leen last te krijgen van zijn knie. Als dat maar goed gaat. Het 
parcours helpt ook al niet erg mee. De saaie etappe door Vlaams-Brabant is ronduit 
slaapverwekkend. 30 km rechtdoor op een provinciale weg, met alleen 3 of 4 verkeers-
lichten in het donker. Opnieuw is het zaak om geconcentreerd te blijven. Dit keer niet 
op de route (verkeerd lopen/rijden is vrijwel onmogelijk), maar op het tempo. Via Den-
dermonde gaat het richting Zele. Iedereen die de ROPARUN kent, weet dat men daar 
wel van “spektakel” houdt. Kermis of carnaval is er niets bij. Het hele dorp is in touw, 
en de teams worden als het ware als helden “ingehaald”. OP de markt staat de burge-
meester hoogstpersoonlijk iedereen aan te moedigen. Hij kent ieder team, en zelf alle 
lopers bij naam. (Hoe bestaat het !!!!!!!) Wat een feest, zo vergeet je de slaap en de 
vermoeienis. De etappe lijkt ook vlugger voorbij. 
 
10e etappe  ANTWERPEN/EKEREN – BERGEN OP ZOOM : 
Als team hebben we de eer om voor de tweede keer een grens te passeren. Dit keer de 
Belgisch – Nederlandse grens. Het is inmiddels maandagmorgen vroeg. Dit gedeelte 
ken ik als mijn broekzak.  
De route is identiek aan de terugroute van Zwijndrecht – Zwijndrecht. In Ekeren doen 
we echter geen  
“rondje om de kerk” . Na de grensovergang bij Putte komt Ossendrecht in zicht. Ook 
hier heeft men een feest voorbereidt. Het is inmiddels maandagmorgen vroeg. Veel 
mensen zitten buiten en moedigen je luidkeels aan. Levende muziek, vuurkorven, da-
mes van lichte zeden, cowboys en indianen, stoomtreinen, pastoors en nonnen, jonge-
lui die duidelijk iets te veel op hebben, het passeert allemaal de revue. Een geweldige 
entourage. Je krijgt er echt nieuwe energie van. 
De sfeer in het team is nog steeds goed, maar de eerste pijntjes worden duidelijk. Leen 

heeft veel last van z’n knie. Het is te hopen dat hij niet hoeft af te 
haken. Tussen Hoogerheide en Bergen op Zoom begint het ook te  



    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 
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Ledenmutaties: 
 
Sinds  hebben we de volgende nieuwe  
leden mogen verwelkomen: 
 
Servaas Timmermans Dordrecht 
 
 
Algemene info voor nieuwe leden zie:  
http://www.fietsclubdemol.nl/algeminfoboek.htm 

Het ledenbestand 

telt momenteel: 
 

267 molleden ! 

regenen. Dat kan er dan ook nog wel bij. Helaas is het niet anders. Op de boulevard, 
bij het zwembad eindigt onze 1 na laatste etappe. Leen wordt onder handen genomen 
door onze fysiotherapeut. Hopelijk slaat de behandeling aan. 
 
12e etappe  NUMANSDORP – ROTTERDAM. (Coolsingel) 
Dit jaar mogen wij als team (2) de Roparun afsluiten met de laatste etappe door de 
Hoekse Waard. Op Numansdorp een kort weerzien met familie en vrienden. Op Klaas-
waal een heuse “Kiss and Ride”. 
Onze teamcaptain laat zich eens lekker verwennen. Zou het echt fijn zijn om zo’n onge-
schoren vent te knuffelen ??? Oud-Beijerland laat zich ook niet onbetuigd, en probeert 
Zele de loef af te steken als gezelligste Roparun-stad. Dat wordt straks nog moeilijk 
kiezen.  Via de Heinenoordtunnel bereiken we Barendrecht en Rotterdam-Zuid. We pas-
seren de Daniël den Hoedkliniek aan de Groene Hilledijk. 
Voor mij het meest indrukwekkendste moment van de hele Roparun. Aangemoedigd te 
worden door patienten die niet eens weten of zij er volgend jaar weer bij zullen zijn. 
Opnieuw gaat het regenen. In optocht gaat het over de Erasmusbrug. Alle teams wor-
den op volgorde van binnnenkomst onthaald op de Coolsingel. We hebben het ge-
haald !!!!! 
Felicitaties van familie, vrienden en bekenden en sponsors, en de gebruikelijke foto-
shoots. Dan is ook dit avontuur weer ten einde. Voldaan en tevreden keren we huis-
waarts. Een gezamenlijke maaltijd in Strijen is de afsluiting van een fantastisch week-
end. 
Voor het KWF (onderzoek naar nieuwe behandelmethoden) kunnen we een cheque van 
30.000,- euro overmaken. Voorwaar ook geen geringe prestatie. Uiteindelijk hebben 
we de Roparun (520 km) volbracht in iets meer dan 42 uur. Welterusten en tot volgend 
jaar. 

 
Strijen, 15 juni 2011. 
Jetse van Melick. 
 

 



Uw bedrijf onder de aandacht bij een groot  

lezerspubliek in de regio Drechtsteden ? 
 

Adverteer hier tegen aantrekkelijke tarieven ! 
 

 
Neem contact op met: 
Huub Goossens 
Eemstein 321 
3332 NL  Zwijndrecht 
Tel: 06 - 53 25 97 33 
penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 
€ 50,- per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie minimaal 7x per jaar  

BEL NU ! 

 

BEETJE TEGENWIND?                                                

 

Coaching is een effectief hulpmiddel bij:  

 

www.acbcoaching.nl 

• Persoonlijke ontwikkeling 

• Problemen en tegenslag 

 

Ada uit de Bosch                        personal coach, 078-7112314 of 06-24678413 
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Belangrijke mededelingen ! 

Noteer alvast in je agenda: 

 

i.v.m. vakantie in juli 

GEEN woensdag avond training op de 

baan.  

Tenzij op de weibsite bij reflecties anders 

afgesproken wordt. 

 
 

Mol 2-daagse 

Zaterdag 13 en zondag 14 augustus 

 

Baleco Zeelandtoer 

Zaterdag 3 september 
 
 
 

Voor meer informatie zie elders in dit b lad ! 
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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 voorzien, 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 stel-
len zou dat ons weer een kopzorg schelen. 
  
Je kunt de helm inleveren bij één van de Toercommissieleden. 
 
Namens de Toercommisie alvast bedankt! 

 

 

Training op de baan. (woensdagavond) 

 
Op woensdag 11 mei j.l. zijn we begonnen met een nieuw init iat ief. De 
training op de baan van DSV De Mol. Op de ALV in maart opperde Marcel 
van Rietbergen dit idee. Het blijkt een schot in de roos, er is meer dan vol-
doende belangstelling voor. Deze trainingen hebben tot doel: 
 
1. vaardigheden ontwikkelen die je in groepsverband niet kunt trainen op 

de openbare weg. 
2. individuele aspecten en persoonlijke wensen kunnen oefenen bij DTC 

De Mol. 
3. kennismaken met nieuwe / onbekende leden om zodoende de integra-

tie te bevorderen. 
4. Gezamenlijk op een leuke, ontspannen manier kunnen fietsen op 

woensdagavond. 
 
In de training ligt het accent op aspecten als veiligheid, stuurvaardigheid, 
snelheid en coördinatie. 
De oefeningen worden individueel, samen of in groepsverband uitgevoerd. 
De training wordt begeleidt door ervaren leden van DTC De Mol. 
De trainingen beginnen op woensdagavond om 19.30 uur en duren onge-
veer 5 kwartier.  
Deelname is geheel vrijblijvend. Je hoeft je niet van tevoren op te geven.  
 
De komende weken is er, in verband met de vakantieperiode, geen trai-
ning.  Het is de bedoeling dat we in augustus / september nog een aantal 
weken doorgaan met de training. Hou daarom de website in de gaten. 
 
Marcel van Rietbergen 
Jetse van Melick 
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Ermelose Klimtoer. (vrijdag 3 juni j.l.) 

 

Vandaag een hernieuwde kennismaking met de traditionele tocht op de vrijdg na He-
melvaartsdag. Al vele keren heb ik de tocht gereden, maar de afgelopen jaren maakte 
ik andere keuzes. Zoals altijd is de organisatie in handen van de VWV-Ermelo. Meestal 
hebben die hun zaakjes goed voor elkaar. 
Vlug ingeschreven, en na een blik op de overzichtskaart met de route op de fiets.  
 
Op het fietspad richting Staverden wordt ik ingehaald door een zestal fietsers met alle-
maal een geel shirt met daarop “ 21 virages de l”Alpe d’ Huez” . Ik besluit aan te pik-
ken en in een redelijk strak tempo gaat het over de Aardhuisweg richting Apeldoorn. 
De speeltuin van pretpark Julianatoren is nog gesloten, en zelfs de apen in de Apenheul 
lijken nog te slapen. We passeren Ugchelen en Beekbergen.  
 
De eerste stop komt in zicht in Loenen. Hier scheiden onze wegen. Ik doe de 155 km, 
terwijl de “alpinisten” gaan voor de 110 km. Na de stop rij ik alleen richting De Lange 
Juffer. Die hebben we met de Mol al heel vaak gereden. Hij lijkt wel langer als je alleen 
fietst. De Postbank, de Zijpenberg en de Emmapyramide leveren vandaag geen enkel 
probleem op. Het gaat lekker en de benen zijn goed. Onderweg passeer ik veel kleine 
groepjes en eenlingen, maar niemand fietst ongeveer hetzelfde tempo als ik. 
 
De tweede stop is bij wv RETO in Arnhem, ook al een bekende plek. Via de stijle Zij-
pendaalseweg gaat het richting Hoenderloo, langs vliegveld Deelen. Na het betonpla-
tenfietspad richting Hoog Buurlo krijgen we nog een stukje van 500 mtr. onverhard. 
Prima oefening voor Parijs-Roubaix en ook een serieuze bandentest.  
 
Kort daarna de 3e stop  met de beroemde bevoorradingskar van de WV-Ermelo. Ieder-
een die ’s winters in Ermelo gaat mountainbiken kent de mobiele bevoorradingswagen. 
Tot mijn verrassing kom ik daar 2 Molleden tegen. Theo van der Waal en Miranda 
Klootwijk zitten van een moment rust te genieten. We maken een praatje en besluiten 
de resterende 35 km samen te fietsen. Via Assel en Hoog Soeren gaat het over het 
fietspad van de Amersfoortseweg in een rap tempo verder. Helaas wordt het ritme ge-
broken door een lekke band van Theo. Gezamenlijk verhel-
pen wij het euvel en fietsen we kort daarna Garderen bin-
nen. Voor mij heel bekend na de jaren op camping “De 
Hertshoorn”.  Het laatste stuk voert ons richting Speuld naar 
de Sprielderweg waar de laatste kuitenbijter opdoemt. Over 
de Drieërweg gaan we terug naar Ermelo. 
Lekker gefietst en nog even met z’n drieën op het terras.  
 
We nemen afscheid van elkaar en van Ermelo en zijn het er 
over eens dat dit een aanrader is voor ons Toerprogramma. 
Maar onthouden voor de toerkalender voor 2012.   
 
Jetse 



Ben je verhinderd als chauffeur? Neem in dat geval contact op met: 
André Hoogeboom Tel. nr. 078-6120420 / 06-27546103 of 
Gino Hoogeboom Tel. nr. 078-6192064 / 06-42433650 
 
* Neem als volgautochauffeur ruimschoots vooraf contact op met André of Gino  i.v.m het op-
halen en terugbrengen vande volgauto. 
* De lijst van chauffeurs kan altijd worden uitgebreid. Bel één van beide ook in dat geval! 

We kunnen altijd extra chauffeurs voor de volgwagen gebrui-
ken zodat de auto altijd bezet is en het peloton kan voorzien 
van hulp bij pech, ongevallen of als bagagewagen zodat je 
niet zelf de hele dag daarmee hoeft te slepen. 
 
Meld je aan bij: 
André Hoogenboom Tel: 078 - 612 04 20 / 06 - 27 54 61 03 
Gino Hoogenboom   Tel: 078 - 619 20 64 / 06 - 54 93 60 51 

TOER AGENDA 2011  
dag datum kms kms route tijd voorrijders 

zo 26-jun 115   Bockenreijderstocht 7:00   

za 2-jul 120   VERSTEGEN Molrit 8:00 Jetse van Melick / Corné van de Linden

zo 3-jul 135  100 Toer over de Heuvelrug 7:00   

zo 10-jul 120   Jan Jongman Memorial 8:00 Koos Schenk / Gerrit van de Bogerd

za 16-jul 120   BALECO Molrit 8:00 Cees Bakker / Wout Borman

zo 24-jul 120   RABOBANK   Molrit 8:00 Rinus van de Burg / Ferrie van Galen

za 30-jul 150  100 Menzis West Betuwe Toer 7:00   

zo 7-aug 120   TRENDHOPPER Zomer Molrit 8:00 Cees Molenkamp / Karel Uitterlinden

za 13-aug    Mol  2-daagse 10:00   

zo 14-aug 120   Mol  2-daagse 8:00 Theo Rutten / Anton Honcoop

zo 21-aug 150  100 De  Leyetocht 6:30   

za 27-aug 120   RABOBANK Molentocht 8:00 Bas de Haas / Kees Baan

za 3-sep 130   Baleco ZeelandTour 7:00 Jan van 't Leven

za 10-sep 160  115 Huchiestocht 6:00   

zo 18-sep 110   ARCUS Molrit 8:00 Chris Ockeloen / Kees Baan

za 24-sep 100   PELLIKAAN   Molrit 8:30 Ardwil Goedegebuur / Marcel van Rietbergen

zo 2-okt 100   QUADRANT   Molrit 9:00 Adrie de Viet / Bram Klinkenberg

za 8-okt 80   STAM  Molrit 9:00 Miranda Klootwijk / Theo van de Waal

zo 16-okt 80   WIJNVILLAS Molrit 9:00 Bas de Haas / Theo Rutten

za 22-okt 60   MAASBOULEVARD Herfst Mo 9:00 Wout Borman / Kees Klein

za 29-okt 45   Erwtensoeprit 9:30 Ardwil Goedegebuur / Gaby Booster

za 12-nov 70   PLIEGER Winterrit 10:00 Cees Bakker / Wout Borman



* Voor gezamenlijk vertrek per auto is afgesproken op de parkeerplaats aan de Kerkeplaat .  
   Deze parkeerplaats ligt bij de gevangenis "Dordtse Poorte". 
 
* Wil een ieder die op eigen gelegenheid naar een buitenrit gaat dit ’s morgens doorbellen naar 
de volgauto Tel. nr. 06 - 101 66 732 

richting chauffeurs 

    

Jetse van Melick / Corné van de Linden Roosendaal Ferrie van Galen / Steven de Waal 

  Ad Stam / 

Koos Schenk / Gerrit van de Bogerd   Ada uit den Bosch 

Cees Bakker / Wout Borman Moersebossen Theo van de Waal / Miranda Klootwijk 

Rinus van de Burg / Ferrie van Galen de Vlist Jan van de Glas / Rinus van Dijk 

    

Cees Molenkamp / Karel Uitterlinden Meerseldreef Jan Brongers / Ron van den Hoek 

  nvt 

Theo Rutten / Anton Honcoop Weipoort Kees Molenkamp 

  Gerda de Klerk / Cor van Verk 

Bas de Haas / Kees Baan     

Jan van 't Leven Zeeland familie van 'Leven 

  Jan Pieter Hofstede / Klaas Matroos 

Chris Ockeloen / Kees Baan Ammerzode Gerrit van de Bogerd 

Ardwil Goedegebuur / Marcel van Rietbergen   Jetse van Melick / Gerrit van de Koppel 

Adrie de Viet / Bram Klinkenberg   Franco en Mauro Danese 

Miranda Klootwijk / Theo van de Waal Hoeksewaard Theo Rutten 

Bas de Haas / Theo Rutten Geertruidenberg Adrie de Viet / Kees Klein 

Wout Borman / Kees Klein Nieuwpoort Jan Stam 

Ardwil Goedegebuur / Gaby Booster Goudriaan André en Gino Hoogenboom 

Cees Bakker / Wout Borman Meerkerk Gerrit van de Bogerd / Franco Danese 



 



 

Toernieuws Jaargang 2011, 4e editie 

D.T.C. de Mol 19 

Woensdagrit overdag 
 
Op woensdag rijden er 2 groepen; de senioren en de 55 plussers, ieder een eigen rit 
Vertrektijd vanaf Reaplus is voor beide groepen 10:00 uur 
Vanaf het begin van de zomertijd rijden de senioren maximaal tussen de 75 en 100km. 
  
Na het ingaan van de wintertijd schuiven zij aan bij de 55 plussers, die dan maximaal 
tussen de 50 en 70 km rijden. 
De 55 plussers rijden vanaf het begin van de zomertijd tussen de 75 en 120 km, afhan-
kelijk van de weersomstandigheden. 

Dinsdag avond “cardio” 
 
Op dinsdagavond om 18:30 wordt er gestart vanaf Reaplus/Impuls 
De afstand is afhankelijk van zonsondergang en varieert van 45 tot 80 km. 
De gemiddelde snelheid ligt meestal tussen 31 en 33 km/uur. 

Woensdagavondtraining op de baan 

Op woensdagavond kunnen we gebruik maken van de wielerbaan. Het is met name be-
doeld voor nieuwe en minder ervaren leden maar ook ervaren leden kunnen uiteraard 
meedoen. Onder begeleiding van een ervaren mollid trainen we ongeveer een uur. 

We starten rond 19:30, Diverse aspecten van het fietsen in het algemeen en specifiek 
in het peloton komen aan bod zoals o.a.: 

Het leren rijden in het bekende "molentje", wat ook goed van toepassing kan zijn bij 
het terug rijden als men is lek gereden. 

Om ervaring op te doen bij het rijden op een hogere snelheid, geen verkeer. 

Om ervaring te delen om zo beter te gaan rijden op hoge snelheid. 

Of gewoon als extra training 

Heb je interesse laat het dan weten. 

Dat kan door mij tijdens een molrit aan te spreken of een mail te sturen aan: mar-
cel.van.rietbergen@hetnet.nl 





 

Toernieuws Jaargang 2011, 4e editie 

D.T.C. de Mol 21 

De Avond(t)uren van Aah en Deeh, juni 2011 
 
Oh jee Aah,  
 
krijg ik ineens een brief van Kees, mijn zwager. Normaal komt Kees altijd op de ver-
jaardag van mijn jongste dochter (die vorige week 13 is geworden), maar hij meldde 
mij dat hij het helaas liet afweten. Om bij de verjaardag aanwezig te zijn. Gelukkig was 
mijn zus er wel, dus het gemis aan Kees’ geweldige verhalen werd enigszins door haar 
gecompenseerd. Je kent mijn zus wel: ze blijft maar vertellen. Dat Kees en mijn zus al 
zoveel jaren bij elkaar zijn, dat komt gewoon omdat zij telkens weer nieuwe gespreks-
stof hebben gevonden. Ergens in de plaats waar zij wonen, hier 73 kilometer vandaan, 
schijnt een stoffenwinkeltje te zijn waar zij regelmatig worden gespot. 
Maar in de brief van Kees, die ik je natuurlijk niet helemaal ga citeren, las ik wel een 
opmerkelijke passage. Opmerkelijk, omdat ik niet verwacht had dat Kees het had op-
gemerkt. Want Kees is, zoals je weet (omdat je mijn zus kent) nou niet iemand die re-
gelmatig op de fiets stapt om dan aan zijn fietsmaten de belevenissen van aflopen da-
gen eens op zijn gemakje door te nemen. Kees houdt van een praatje, maar wil zich 
daarbij niet al te snel verplaatsen. Op de één of andere manier (ik ben er nog niet hele-
maal achter welke) is Kees achter onze briefwisselingen gekomen –niks geheim aan 
natuurlijk, maar toch-  en had hij gelezen dat ik me nogal druk maakte over het fietsen 
op het verkeerde fietspad. 
Hij schreef me, en na overleg mag ik deze passage uit de brief wél citeren, “ook mij 
valt op dat er moeders zich met of zonder kind achter- dan wel voorop (ja die Kees die 
kan daar effe een zinnetje bouwen…) regelmatig bevinden en bewegen op de onnatuur-
lijke verkeerszijde. Het valt mij daarbij eveneens op dat deze verkeersovertreedsters 

zonder te verblikken en verblozen ten aanzien van andere verkeersdeelnemers volhar-
den in deze wettelijk ongepaste rijrichting en zij, na door mij hartelijk te zijn aange-

sproken, dan ook onvervaard huns dwaalweegs voorzetten.  
Ik heb na het lezen van deze zin Kees maar even gebeld…en kreeg van hem te horen 
dat hij regelmatig mensen op het verkeerde fietspad zag fietsen. Toen ik hem vroeg of 
hij dat dan beter zo had kunnen opschrijven, werd hij kwaad over zoveel onbegrip van 
mijn kant en schreeuwde bozig dat dat er ook stond. Hij hoefde helemaal niet zo te 
schreeuwen, want hij woont maar 73 kilometer van mij vandaan.  
Maar Aah, het feit is er. Zelfs Kees heeft het opgemerkt. Nadat zijn boosheid weer tot 
normale proporties was gekrompen, vertelde hij me wat ik natuurlijk al lang wist. Het 
zijn niet alleen moeders met kindjes die zich moeizaam trappend tegen het andere 
fietsverkeer in een weg banen naar de plek waar ze moeten zijn. Het zijn ook die puis-
tige pubers. Die meisjes en jongens, die, net zoals wij 25 jaar geleden, maling aan heel 
veel en de verkeersafspraken hebben. Het zijn ook racefietsers zonder helm (ja lo-
gisch: niks er in dan er ook niks op…) die wurmend langs een tegemoet komend groep-
je grijzegolfrekreafietsers  hun verkeerde weg willen vervolgen. Ik wacht nu nog op de 
eerste automobilist die zich tegenovergesteld over een rotonde beweegt. Want pubers 
worden toch ook eens groot… 
 
Groet, ook van Kees en mijn zus, 
Deeh  
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 Dag Deeh, 
 

Jammer dat Kees deze keer niet op de verjaardag van Katie, als ik het nog goed weet, 

kon komen. Helaas was ik te laat met een felicitatiekaart voor haar, maar hoop dat de 
ruiker inmiddels wel gearriveerd is. Naar ik hoop is Kees nog goed gezond van lichaam 

en geest, wat je eigenlijk op zijn leeftijd zou verrassen als dat anders was. 
 

Misschien is er een politieke partij te vinden, die jouw en Kees’ mening over het mis-

bruikte eenrichting verkeer voorop in zijn doelstelling wil zetten. Aan de andere kant nu 
krijg je gelegenheid om aan de kinderen van het kind luid en duidelijk uit te leggen, 

waardoor jouw te korte lontje regelmatig in de ontbranding schiet. Ik denk dat je na 
afloop uitgenodigd wordt om bij haar thuis wat te komen drinken en op die manier de 

zaak te sussen. 
Jij tevreden over je voorlichting, de moeder helemaal opgelucht dat jou verhaal tot 

haar volle tevredenheid past op haar theorie van efficiëntie. 

 
Het toeval wil dat ik niet over onze broer iets te zeggen heb, maar over onze zus DRC. 

Inmiddels heb ik haar op de juiste plaats op onze website terug kunnen vinden. Op de 
home pagina staat bij de rechterkolom: Belangrijke Websites als eerste onze zus. Aan-

gezien zij aantrekkelijk is,  waar je zowel staand als zittend van haar kan genieten en 

ondertussen van een van de vele consumpties, die onze kantinebaas Ko in huis heeft 
nuttigen. DRC die nogal spannende dingen organiseert  met aaibare mannen,  is toch 

een aanrader om daar op je gemak naar te kijken. 
  

Over OMNI ons ouderpaar heb ik tot nu toe nog geen verwijzing gevonden. Het wordt 
tijd dat dat anders gestructureerd wordt, is het niet rechtsom, dan maar links om. Wij 

hebben een gezonde familie, die zich nergens voor hoeft te schamen en zij hebben ge-

zonde dochters. 
 

Velen van ons hebben dit jaar een lage temperatuur, wind en stevige regen getrotseerd 
om gezamenlijk een nieuwe clubfoto voor te bereiden. De plaatjes zijn gemaakt, maar 

wie en waarom heeft iemand een veto op de publiciteitsrechten gelegd?  Misschien 

kunnen we dan wel de foto die bij een van onze welwillende sponsoren gemaakt is, ge-
bruiken om de huidige leden op de voorzijde van ons clubblad te zien. 

 
Over de uitvoering van Zwijndrecht-Zwijndrecht 2011 heb ik niets dan lof. Onze goed 

geoefende fietsers weten waar ze mee bezig zijn en houden de hele karavaan netjes op 
het traject. Het was goed te horen dat een vertegenwoordiger van de NFTU ook een 

groot aantal kilometers met ons meegereden is en zich behoorlijk goed heeft laten 

voorlichten  over de totale organisatie en uitvoering van dit evenement. Mij is niet be-
kend op welke wijze zijn rapport voor ons ter inzage komt. 

 
Onlangs ben ik een keer met de woensdagrijders mee geweest. Ik had daar een keuze 

tussen 2 groepen fietsers.  Hun rijtempo en onderlinge zorg van samen uit samen thuis 

is gelijk aan elkaar. Bij beide groepen wordt het zeer op prijs gesteld als je een stuk 
van de rit voorop wilt rijden. Het enige dat niet overeenkomst is de afstand. Beide 

groepen rijden hun eigen afstand, de zogenoemde Senioren ergens 
tussen de 70 en 100 km en de 55 plussers rijden tussen de 80 en 120 

 



600 m² fietsplezier met o.a.
600 m² fietsplezier met o.a.
600 m² fietsplezier met o.a.
600 m² fietsplezier met o.a.    

Bianchi, Gazelle, Giant en Koga.
Bianchi, Gazelle, Giant en Koga.
Bianchi, Gazelle, Giant en Koga.
Bianchi, Gazelle, Giant en Koga.    

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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km. Uitgaande van mijn gevoel voor fietsen heb ik gekozen voor de 120 km variant en 
dat is mij bijzonder goed bevallen. Doordat er geen volgauto is, rijden zij ook op we-

gen, waar een auto niet kan volgen. Tijdens mijn rit hebben we een gedeelte van het 

groene hart van Nederland gereden. Tussen al dat groen ben ik aan het mijmeren ge-
slagen. Wat is dat een rustgevende kleur en wat doet dat gras eigenlijk voor zichzelf. 

Het houdt zich in leven door stevig geworteld haar pap, brood en warme maaltijd uit 
een ondergrond op te halen, die zijn weerga niet kent. Haar voortplanting regelt zij met 

zaadvorming en haar wintertijd brengt zij als in een soort winterslaap door. Bij heel ex-

treme weersomstandigheden zal een gedeelte van haar bevolking afsterven, maar zo-
dra haar weer vocht of warmte toegediend wordt fleurt zij weer helemaal op. In Wiki-

pedia zal ongetwijfeld staan uit hoeveel soorten deze planten wereldwijd bestaan. Wat 
ik daar niet tegenkwam was de emotionele waarde die zij aan haar omgeving geeft. 

Voor mensen is het er heerlijk rusten, tussen de wuivende halmen, die tot 2 k…… hoog 
kunnen zijn, voor veel kleine insecten is het hun leven, daar verborgen tussen het 

groen op te groeien totdat de predator het als voedsel kan gebruiken.  De grazers voe-

den zich ermee, kijk naar de verscheidenheid van hun consumptieproducten. De vogels 
bouwen er hun nesten en voeden er hun jongen. Fietsers laten zich zoals mij deze keer 

overkwam verleiden tot dit soort overdenkingen. En toch merk je niet dat het gras eni-
ge weerstand bied aan de vele manieren van mis/gebruik. Hooguit mag het enigszins 

meebuigen, maar zodra het weer onbelast is, hersteld het zich weer tot wat het was. 

 
De komende tijd zal ik deze indrukken goed kunnen gebruiken om mijn jaarlijkse rust-

periode op door te brengen. De een heeft iets met zon, een ander met water, ook bos 
is niet te versmaden, maar geef mij dit jaar maar een Schaduwrijke bomenrand aan de 

rand van  g r a s.  
 

Met Gras groene groeten,     Aah 
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De kracht van ArboActie schuilt in de brede en diepgaande kennis en ervaring 

binnen het volledige speelveld van de verzuimproblematiek. ArboActie heeft 
uitgebreide kennis van de arbo & sociale w etgeving. 
  

ArboActie ondersteunt u om zelf de regie te nemen over de preventie van het 
ziekteverzuim en bij het voorkomen van WIA-instroom. Wij doen dat door pro-

bleemanalyse, kennisoverdracht, trainingen en begeleiding en beoordelingen 
  

U kent uw mensen en organisatie, wij bieden u de kennis, ge-
reedschappen en de ondersteuning. 
 
Bedrijfsartsen: Chris Ockeloen en Martien Ernste 

 
 Spreekuurlocatie 

Gezondheidscentrum locatie Dudok-Erf 6. 

Dudok-Erf  6  

3315 KA Dordrecht 

tel: 078-6168100 

Correspondentieadres 

Postbus 9089 

3301 AB  Dordrecht  
 

e-mail : ockeloen@arboactie.nl 

             ernste@arboactie.nl 

Uw bedrijf onder de aandacht bij een groot  
lezerspubliek in de regio Drechtsteden ? 

 

Adverteer hier tegen aantrekkelijke tarieven ! 
 

 
Neem contact op met: 
Huub Goossens 
Eemstein 321 
3332 NL  Zwijndrecht 
Tel: 06 - 53 25 97 33 
penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 
€ 50,- per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie minimaal 7x per jaar  

BEL NU ! 
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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 

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@f irma-van -eijnsbergen .nl 

Voorstraat 226 3311ET Dordrecht 
Tel 078-6133835, Fax 0847194228 

www.firma-van-eijnsbergen.nl 

Gazelle � Trek � Batavus � Bulls � Sparta � Giant � Simplex 
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Inleveren kopij clubblad voor  
5 augustus 2011 
 
Insturen Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 
 
Het clubblad zal erg leeg zijn als jullie niet een stukje zouden schrij-
ven. 
 
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 is de afgelopen 2 maanden behoorlijk wisselvallig weer geweest, op het moment 
dat dit boekje opgeslagen wordt kan het 18graden zijn, met harde regen of zelfshagel.  
Maar het kan ook zomaar 32 graden zijn.  
Ik heb zelf mijn portie regen wel weer gehad dit seizoen, wat was het 25 juni nat in 
limburg, voorlopig zien jullie me alleen als het droog is. 
 
Zoals jullie wellicht is opgevallen is de kaft van het clubblad vernieuwd. Op de voorkant 
staat een nieuwe foto met de logos van de nieuwe kledingsponsors. Theo Rutten heeft 
hier aardig wat tijd in gestopt om een passend geheel te maken. 
Ook dank natuurlijk voor de 3 sponsors op de andere zijden van de kaft, die ook weer 
voor 3 jaargangen de het clubblad sponsoren. 
 
Dit nummer is iets later verschenen dan de bedoeling was. Dit komt doordat er tijd no-
dig was om de nieuwe kaften te drukken,   
en omdat er weinig kopij binnen gekomen is.  
 
Nu is het vakantie periode, wij zouden graag een aantal vakantie verslagen krijgen.  
Ook verhalen van andere evenementen zijn van harte welkom, bijvoorbeeld van 
“Alp’duzes”. 
 
Fijne vakantie iedereen,  
 
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 
Eemstein 321 
3332 NL Zwijndrecht 
Tel: 
secretaris@fietsclubdemol.nl 

Penningmeester: 
Huub Goossens 
Eemstein 321 
3332 NL Zwijndrecht 
Tel: 06– 53 25 97 33 
penningmeester@fietsclubdemol.nl 

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: Huub Goossens 
€ 50,- 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 

 






