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Voorwoord van de Voorzitter 
 
Pyreneeën reuzen 
 
Eén twee, één twee, één twee…..Hè, wat 
doemt daar nu op in de mist? Aan het ge-
luid van toeters meende ik al te mogen 
concluderen dat die laatste moordende kilo-
meter van de Col du Tourmalet er nu bijna 
opzit, maar ineens zie ik een schim, die ik 
later herken als één van de organisatoren. 
Door zijn ritmisch “geschreeuw” begeleidt 
hij me de laatste meters naar de finish.  
 
Ik krijg de medaille om mijn nek, een knuf-
fel en kan door naar het tasje met de war-
me kleding, de pannenkoeken en de warme 
bouillon.  
 
Het zit erop, ik heb het gehaald. De drie-
daagse Ride4Kids is volbracht! De top van 
de Tourmalet hult zich in nevelen en het is 
drie graden en vochtig. 
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De zaterdag hiervoor zijn we aangekomen in Argelès-Gazost (20 km ten zui-
den van Lourdes).  
Op zondag is het 30 graden plus. Ik weet dat de weersverwachting voor de 
dagen van ons evenement slecht is en besluit van het mooie weer te profite-
ren en gewoon lekker te gaan fietsen. Ik zie wel wat er nog aan krachten 
overblijft voor later in de week.  
 
Als “opwarmertje” staat de Hautacam op het programma. Een zware, zeer 
zware maar supergave klus. De klim is slechts 13,2 km maar heeft een ge-
middeld stijgingspercentage van 9.1% met een maximum van 12,8 over een 
lengte van 1 km. Enne…..je moet nog 2 kilometer verder klimmen naar de 
Col de Tramassel wil de weg ophouden en je bij een leuk terras komt voor 
de broodnodige verfrissingen.  
De afdeling biedt ongelofelijk mooie vergezichten het dal in. 
 
Maandag alweer boven de 30 graden, dus gewoon fietsen maar.  
Cirque de Gavarnie staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en daar gaan 
we heen. Vanaf de camping gaan we met de auto naar Gèdres om wat ver-
keersdrukte te mijden (en ook om wat minder kilometers te maken).  
De klim is maar liefst bijna 30 km lang; het zwaarste stuk zit gelijk na het 
dorp Cavarnie (9%). Uiteindelijk kom je boven op de Col de Tentes (2208 
meter) vanwaar je prachtige uitzichten hebt over de kam van de Pyreneeën. 
Je kunt alleen te voet nog verder komen (Spanje in). Wat een topdag! 
 
En ja hoor, woensdag, de eerste dag van ons evenement, regent het en is 
de temperatuur gehalveerd.  
Arm- en beenstukken, regenjack komen goed van pas.  
Gelukkig houdt het na een uurtje of anderhalf op met regenen maar de klim 
naar Cirque de Troumousse verloopt in de mist. Je hebt wel een beetje uit-
zicht maar het is vooral de mist die de boventoon voert. Bij de lunchpost 
aangekomen, liggen de warme spullen al te wachten (ja, inclusief de winter-
handschoenen) en kan de daling ingezet worden. Op naar de warme douche. 
 
Donderdag is het zowaar zonnig (en fris).  
Vanaf de camping krijgen we gelijk een steile klim 
voor de kiezen richting Col de Soulor en kan het 
windjackje al snel uit. De weg blijft klimmen door 
een oogverblindend landschap en op veel plaatsen 
zie je de machtige vale gieren in de lucht zweven. 
De spanwijdte van die prachtige beesten is 2 me-
ter 50.  
Als je al aardig moe bent, begint de Col du Soulor 
pas. Mentaal gaat het even niet zo lekker en ik zit 
een beetje te miepen op de fiets. Even afstappen 
dan maar en inspiratie zoeken in de mooie omge-
ving; een praatje met een medefietser die het ook 
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even helemaal zat is en je kunt 
weer verder. Vreugde op de top is 
groot, even bijtanken, fotootje en 
dan……..moet je een stuk van 3 
km dalen voordat de klim naar de 
Col d’Aubisque begint.  
Vangrail kennen ze niet dit laatste 
stuk; het landschap lijkt nog rui-
ger te worden en voor me zie ik 
de weg angstaanjagend omhoog 
slingeren.  
 
Plots zie ik een machtige schaduw 
boven mijn hoofd: een vale gier 
vlakbij. Afstappen en met open 
mond alleen maar kijken tot hij uit 
het zicht verdwijnt.  
Wat een ontmoeting. Op de top, in 
de stralende zon bij 21 graden, 
weer de bekende, uitstekende 
verzorging. Even genieten van al 
het moois, windjack aan en naar 
beneden: terug weer even stukje 
klimmen naar de Soulor maar ver-
der heerlijk 20 km dalen naar de 
camping. Douchen en naar het 
zwembad! 

 
Als we vrijdag voor de slotetappe vertrekken is het nog droog, sterker nog: 
er dreigt een waterig zonnetje te komen. De thermometer wijst slechts 13 
graden aan en nog ver voor Luc St. Saveur begint het stevig te regenen. 
Gek genoeg deert het me niet.  
 
Ik denk niet aan alle hoogtemeters die nog aan komen, ik trap alleen maar. 
Na een ruim uur gaat de regen over in miezerregen om uiteindelijk helemaal 
op te drogen. Hiervoor in de plaats komt er echter mist en kou.  
De 19 km lange klim naar de Tourmalet is begonnen. Ik heb van iedereen 
gehoord dat de klim niet zwaarder is dan de Ventoux vanuit Bédoin maar ik 
denk daar toch anders over!  
Dat zal ook mede komen omdat het de vijfde klim dag is en de kou helpt 
ook niet echt. Ondanks de mist worden we af en toe getrakteerd op mooie 
uitzichten, het landschap is adembenemend. Ik klim van kilometerpaal naar 
kilometerpaal; de laatste acht zijn echt loodzwaar: 10%, 9,9,10,10,11, 8 en 
8%. 
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Alweer de 4e knarrendag! 
 
Woensdag 7 september werd voor de 4e keer de knarrendag, ja ja we gaan 
gewoon door, gehouden. 
 
Een dag die bij velen van ons toch wel wat teweeg bracht. Het vertrek was, 
zoals ook bij  de vorige edities, vanuit de kantine van Pellikaan in Sliedrecht. 
Zoals Douwe in zijn welkomstwoord aangaf was na overleg met André Pelli-
kaan besloten om “gewoon” vanuit de vestiging van Pellikaan Verpakkingen 
te vertrekken.  
Dank hiervoor evenals voor de koffie/thee die voor vertrek kon worden ge-
nuttigd. Voor de moeder van André werd door Douwe nog een mooie bos 
bloemen overhandigd. 
Na Douwe wilde ook Yvonne nog haar zegje doen. Ze bedankte de leden van 
de Mol voor de steun die ze het afgelopen jaar mocht ondervinden. Als blijk 
van waardering had ze een supergezonde taart gebakken (o.a. geen suiker 
verwerkt) waarvan we allen een stuk aangeboden kregen. Persoonlijk vond 
ik der smaak absoluut top! 
 
Voor vertrek was er nog een opvallend knarrenechtpaar waargenomen. De 
dame in kwestie had veel weg van Anne Marie die, wellicht na een slechte 

 
Ik snap nu waarom het evenement 
“Pyreneeën Challenge” heet.  
We doen het voor het goede doel: 
de stichting Ride4Kids zamelt geld 
in voor onderzoeken naar energie-
stofwisselingsziekten bij kinderen. 
In Nederland worden er per week 
1 tot 2 kinderen geboren met deze 
ziekte. 70% van deze kinderen 
bereikt nooit de leeftijd van vol-
wassenheid; 50% sterft zelfs voor 
het 10de levensjaar.  
We hebben met zijn allen Euro 
234.440 bij elkaar gefietst (stand 
16 september). Mooi toch! 

 

 

Ada uit de Bosch 

 

 



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

Drechtsteden ? 

Adverteer hier tegen aan-
trekkelijke tarieven ! 

 
Neem contact op met: 

Peter Peterzen 
Tel: 06-11886316 

penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 

€50 per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie 7x  per jaar 
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nachtrust, spontaan grijs haar had gekregen; uiteraard passend bij, voorzo-
ver aanwezig, de haardracht van de echte knarren.  
Als begeleider was haar partner meegekomen. Een leuke en originele manier 
om met de knarren mee te kunnen fietsen.  
 
Uiteindelijk vertrokken zo’n dertig man/vrouw, vergezeld door de Mol volg-
auto, naar wegrestaurant “de Goudreinet” te Barneveld om daar, na het ge-
not van nog een kop koffie/thee te vertrekken voor onze tocht richting El-
burg.  
Dat ons land kan bogen op prachtige stukken natuur was wel bekend maar 
deze prachtige tocht leverde daarvan nog eens een overtuigend bewijs. 
 
De koffiestop in Elburg, een prachtige voormalige Zuiderzee havenstad,  
voorzag de deelnemers weer van nodige krachten zodat met vertrouwen aan 
het laatste deel van de tocht kon worden begonnen, echter niet nadat we bij 
de Vischpoort gezamenlijk poseerden voor de groepsfoto.  
Een actie overigens die in het best wel bedrijvige Elburg nog voor wat ver-
keersproblemen zorgde doordat we met z’n allen de doorgang tot de hoofd-
straat volledig blokkeerden; moet kunnen toch?  
 
Onder bijna ideale weersomstandigheden konden we aan  het laatste deel 
van tocht richting Barneveld beginnen. In de buurt van Garderen wachtte 
ons nog een verrassing in de vorm van door de dames Schreuder klaarge-
maakte versnaperingen; gekookte eieren en balletjes gehakt die bij de deel-
nemers gretig aftrek vonden. Met die aanvullende ravitallering leek de te-
rugtocht naar Barneveld nog gemakkelijker en sneller te gaan dan verwacht.  
 
Alhoewel ikzelf dacht de meeste mooie plekjes van de Veluwe zo ongeveer 
wel te kennen, mede doordat ik al een aantal jaren een voorseizoenplaats 
op een camping in Garderen heb, moet ik bekennen dat Jannes er toch in is 
geslaagd  om een route te presenteren die mij op plaatsen heeft gebracht 
die compleet nieuw voor mij waren; chapeau hiervoor!! 
 
Na terugkomst bij “de Goudreinet” konden we, na onszelf te hebben opge-
frist en omgekleed, genieten van een welverdiende overheerlijke barbecue 
en bijbehorende drankjes. Rond een uur of 8 vertrokken de meesten van 
ons met een voldaan, maar toch ook wel een dubbel gevoel, huiswaarts. 
 
Nogmaals dank aan de dames Schreuder, de bestuurder en bijrijder van de 
volgwagen die het gezien de hoge temperatuur zeker niet makkelijk hebben 
gehad, en uiteraard Jannes voor deze prachtige dag; ik zou zeggen “vooral 
doorgaan zo”. 
 

Hugo de Man 
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ZOMER IN ZALIG ZEELAND: DE MOL FIETST DE BALECO 
TOUR 
 
De week voor de Baleco tour botste ik tegen Douwe op (of hij tegen mij) en 
meteen vroeg hij of ik nog plannen had om de Baleco tour mee te rijden. 
Het was niet meer dan zomaar een losse opmerking, maar ik had me inder-
daad vergeten in te schrijven en de reminder was eigenlijk zeer welkom.  
Aan de andere kant: Er waren ook omstandigheden waardoor m’n hoofd 
(heel gek) niet zo naar fietsen stond. Maar … zoals zo vaak ben ik toch over-
stag gegaan en vandaar dat ik dit korte verslag maar in elkaar draai om in 
ieder geval de thuisblijvers (soms uit noodzaak) toch een beetje te laten 
meegenieten.  
Ik had besloten om te gaan maar met dat voorbehoud dat ik meteen naar 
het rijden naar huis zou kunnen en ik had op het laatste ogenblik een mede-
standster die op dezelfde voorwaarden wilde meerijden. En om 07:00 ver-
trokken we vanuit Dordrecht. Wat is dat vroeg … Maar met goede muziek en 
koffie en thee aan boord best te doen. Een enkel probleem, we reden de 
afslag in Zeeland voorbij … En later hoorden we dat enkele anderen hetzelf-
de was overkomen. Dit vanwege een verlegging van de afslag en het teveel 
vertrouwen  op  het  navigatiesysteem.  Enfin,  uiteindelijk  reden  we  ’s-
Heerenhoek binnen, parkeerden de auto, prepareerden de fietsen en liepen 
het startpunt binnen.  
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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 

 

De Zeeuwse gemoedelijke gastvrijheid kwam ons tegemoet en bij de koffie 
en de Zeeuwse Bolus viel al weer een beetje stress van me af. Wat is dat 
toch leuk, je bent ‘effe’ een zaterdag weg, maar binnen de kortste keren lijkt 
het op een soort minivakantie! Een totaal andere omgeving, gezelligheid en 
zelfs een andere taal, want wat de Zeeuwen onderling spreken … Ik maak er 
geen chocolade van.  
 

 

Dan de tocht … gewoon zalig! Natuurlijk heb je elkaar en al snel hadden we 
zo achter in het peloton de grootste schik met elkaar. Maar ook de route 
maakte het rijden tot een feest. De route bracht ons echt door leuke kleine 
dorpjes, maar ook door polders en het ene geweldige vergezicht wisselde 
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het andere af. Wat ook geweldig was, was het tempo. Geen gemeut, lekker 
sportief en met de wind in de rug was het ontspannen door inspannen. Ge-
regeld reden we 30+ en ikzelf vanwege 1 lekke band van nota bene Jan Kor-
teland en 1 lekke blaas van iemand anders een aantal keren wat harder om-
dat ik Jeroen en Rinus achterin mocht assisteren als dat nodig was. 
  

 

Dan … de pauze. Heerlijke koffie met een appelpunt in - voorzover ik het 
begreep – Yerseke, tussen de mosselputten. Nou, er was geen enkele spra-
ke van een vislucht, maar wel van een prachtig uitzicht, we keken uit op een 
soort jachthaven en zowel het restaurant als de koffie en appelpunt, het was 
allemaal tot in de puntjes verzorgd.  



• Tijdens Molritten bestaat de mogelijkheid om na de pauze met een 
hoger gemiddelde onder begeleiding terug te fietsen. 

 
• Voor gezamenlijk vertrek per auto naar buitenritten 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 

Reeweg Oost 157 

3312 CN Dordrecht 

078-613 49 23 

www.klijnhoutfietsen.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

Maandag      13.00-19.00 

Dinsdag         09.00-19.00 

Woensdag    09.00-19.00 

Donderdag   09.00-21.00 

Vrijdag          09.00-19.00 

Zaterdag       09.00-16.00 

DEALER VAN: 

Van Nicholas 

Ridley 

Koga 

Sensa 

Giant 
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Ben je verhinderd als chauffeur? Neem in dat geval tijdig contact op met: 
André Hoogeboom Tel. nr. 078-6120420 / 06-27546103 of 
Gino Hoogeboom Tel. nr. 078-6192064 / 06-54936051 
 
• Neem als volgautochauffeur ruimschoots vooraf contact op met André 

of Gino  i.v.m het ophalen en terugbrengen van de volgauto. 

• De lijst van chauffeurs kan altijd worden uitgebreid. Bel één van beide 
ook in dat geval! 
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Deel twee van de tocht dan. Weer geweldig en … de zon … ze scheen steeds 
een beetje harder en feller. Het was weliswaar met wat meer tegenwind iets 
harder werken dan voor de pauze maar toch bleef het genieten. Achterin 
viel echter wel op dat er op dezelfde plek steeds na elke bocht een behoor-
lijk gat viel en desgevraagd bleek iemand last te hebben van maagproble-
men. Het was beter dat deze renner in de volgauto een plaats vond om deze 
problemen op te lossen en zulks geschiedde. Binnen de kortste keren kregen 
we te horen dat er een dixie gevonden was en dat de desbetreffende per-
soon na gebruik te hebben gemaakt van deze dixie, voor het peloton weer 
zou worden afgezet om de rit, iets lichter, te vervolgen.  
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Uiteindelijk werd - zonder verdere noemenswaardige incidenten - de rit vol-
tooid en zeeg het peloton neer op het terras voor het restaurant. Moe maar 
voldaan. Wederom die gastvrijheid en gezelligheid! In de zon deden we met 
een biertje, een wijntje of een Radler de mooie rit nog eens dunnetjes over. 
Een ieder had in de tussentijd een andere verschoning aangetrokken en uit-
eindelijk was er dan om 16.00 het sein om aan tafel te gaan.  
 

 

Zoals degenen die mee zijn gegaan wisten, was er de keus tussen vlees of 
mosselen, maar ook aan de vegetariërs onder ons was gedacht, en het was 
gewoonweg smullen geblazen. De stemming was meer dan genoeglijk te 
noemen, het was gewoonweg supergezellig. Vermeldenswaard is dat Audrey 
(en wat reed/rijdt ze goed in vergelijking met de vorige Baleco tocht) - hoe-
wel ze s ’middags reeds was toegezongen dat het een lieve lust was -  ook 
bij het opdienen van het hoofdgerecht in het zonnetje is gezet.  
 

 



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 

 

Wat ik middels dit kleine stukje toch ook wil doen is Jan van ’t Leven en dus 
ook Baleco van harte bedanken voor de goede zorgen. De hele tocht was 
weer tot in de puntjes verzorgd. Het natje en het droogje vooraf en tussen-
door, het eten achteraf, de mooie route, de gastvrijheid de gehele dag door, 
de wegkapiteins, de motor voorop en de volgwagen, niets is aan het toeval 
overgelaten en we voelden ons allemaal thuis, op ons gemak en op en top 
gast.  
Dus Jan: van harte bedankt voor deze fijne dag en natuurlijk ook wat je 
voor de rest voor onze vereniging doet, en naar ik hoop tot volgend jaar! 
  
Marco 
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UPDATE SPONSOR / KLEDINGCOMMISSIE  
 
Augustus, September, Oktober … Langzaam aan gaan de bladeren vallen, 
wordt het kouder en tellen we onwillekeurig af naar het einde van het jaar. 
Niet alleen de dagen worden korter maar ook de Molritten en voor de spon-
sor- en kledingcommissie is het een redelijk drukke periode, dit met het oog 
op het nieuwe tenue waarin we seizoen 2017 willen starten.  
 
Sponsoren 
De afgelopen drie jaar zijn voor het bedrijfsleven bepaald niet makkelijk ge-
weest. Hoewel men in de media spreekt over economisch herstel, is dit nog 
niet in elke bedrijfstak te merken. Natuurlijk heeft dat zijn ook zijn weerslag 
op onze sponsoren. Helaas is het mede hierdoor voor onze grootste sponsor 
- Boskalis - niet mogelijk om ons ook de volgende periode te ondersteunen. 
Ook Arcus heeft besloten om van een continuering van ons partnership af 
te zien. Tenslotte heeft de Rabobank zoals jullie wellicht wel weten beslo-
ten om zich landelijk wat uit de wielersport terug te trekken en meer klein-
schalige lokale sportprojecten te gaan sponsoren.  

 

Hoewel dit alles voor onze vereniging grote impact heeft, overheerst bij het 
bestuur en ook bij de sponsor commissie een gevoel van dankbaarheid en 
willen we ook namens de vorige sponsor commissie deze ondernemingen 
hartelijk bedanken voor de ondersteuning en support die we van hen heb-
ben mogen ontvangen. Peter Klip, Edwin Saathof en Gitta de Groot, hartelijk 
dank voor jullie hulp en wie weet zijn er in de toekomst mogelijkheden 
waarop we weer op een bepaalde manier kunnen samenwerken.  
 
Periode 2017 – 2019  
Gelukkig hebben de overige huidige sponsoren zich inmiddels bereid ver-
klaard om zich ook de komende drie jaar aan DTC de Mol te verbinden.  
Plieger Wielersport, Magna Cura en Baleco zullen ook de komende  3 
jaar ons shirt sieren en onze club onder andere via de shirtsponsoring on-
dersteunen. Ook aan Gerrit, Ger en Jan gaat onze hartelijke dank uit, en we 
hopen weer op een fijne periode waarin we op een positieve wijze met el-
kaar zullen gaan samenwerken. 
 

 
 
 



 
BEETJE TEGENWIND? 

 
Coaching is een effectief hulpmiddel bij:  

 

www.acbcoaching.nl 

• Persoonlijke ontwikkeling 

• Problemen en tegenslag 

Ada uit de Bosch                  personal coach                        06-24 67 84 13 



De kracht van ArboActie schuilt in de brede en diepgaande kennis en 

ervaring binnen het volledige speelveld van de verzuimproblematiek. Arbo-
Actie heeft uitgebreide kennis van de arbo & sociale wetgeving. 
  
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 
probleemanalyse, kennisoverdracht, trainingen en begeleiding en beoorde-
lingen 
 

 

U kent uw mensen en organisatie, wij bieden u de kennis, 
gereedschappen en de ondersteuning. 
 

Bedrijfsartsen: Chris Ockeloen, Martien Ernste en Arthur Jiskoot 

 
 
 

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 
 jiskoot@arboactie.nl 

Dealer van: 

Rendyl     Sensa    Pinarello 

Colnago   Castelli       Chain 

Shimano   Proshop     Fizik 

 

Leden van DTC de Mol 

krijgen 10% KORTING ! 

 
 

              Vlietplein 6 

              2986 HG Ridderkerk         info@rijploeg2wielers.nl 

              0180-421772                        www.rijploeg2wielers.nl 

       Linda’s 

HONDENKAPSALONHONDENKAPSALONHONDENKAPSALONHONDENKAPSALON    

www.hondenkapsalonlinda.nl  

Selma Lagerlöferf 186    
3315-AT  Dordrecht 

Tel: 078-6312500 

Plukken, knippen, scheren en wassen hond. 
Wassen en ontklitten kat en konijn. 
Nagels knippen diverse huisdieren. 

Gediplomeerd Trimster v.a. 1998 
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Zeker willen we in ook Ames, AA Lease en Maasboulevard Assurantien 
BV in dit verband niet vergeten. Hoewel ze niet op ons shirt staan, maken 
ze het toch mogelijk dat we als Mol peloton onze wekelijkse rit zonder al te 
veel zorgen kunnen maken.  

 
 
Gelukkig zijn we er ook als vereniging in geslaagd om een aantal nieuwe 
bedrijven en ondernemingen bereid te vinden om zich, als alles goed gaat, 
aan DTC de Mol te gaan verbinden. Het ons regionaal welbekende Albert 
Schweitzer Ziekenhuis zal ons als zorginstelling gaan ondersteunen, even 
als het internationaal maar ook plaatselijk bekende McDonalds.  
Tot slot kunnen we melden dat ook onze nieuwe kledingleverancier Rogelli 
Teamware ons in staat zal stellen om aan alle leden weer kostenloos een 
nieuw tenue beschikbaar te stellen. Bij het ter perse gaan van het clubblad 
is de sponsor commissie nog bezig met een aantal andere bedrijven, het kan 
dus zijn dat ook nog enkele andere namen op ons nieuwe tenue zullen prij-
ken.  

   
 

Het nieuwe tenue 
Ook zo nieuwsgierig hoe het eruit gaat zien? Wij ook! Feit is wel dat er de 
afgelopen tijd heel wat tijd besteed is door de kledingcommissie om te in-
ventariseren wat een goede en verstandige keuze qua leverancier voor de 
komende periode zou zijn.  Hoewel de afgelopen periode redelijk goed is 
samengewerkt met Bioracer is na een selectieprocedure besloten om net als 
de rennersafdeling onze kleding bij Rogelli Teamware te gaan betrekken. In 
de komende weken zullen er beslissingen genomen worden over hoe het 
nieuwe tenue eruit zal komen te zien en de kledingcommissie zal jullie daar-
over updates geven.  
 
Het is voor ons (Bestuur, Kledingcommissie en Sponsorcommissie) leuk en 

dankbaar werk om ons steentje bij te dragen aan de komende drie jaar en 

we hopen wat dat betreft op jullie medewerking. Wij tellen in ieder geval 

niet af naar het einde van het jaar, maar na de datum waarop de nieuwe 

tenues gaan worden uitgereikt!   



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! 
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Inleveren kopij clubblad voor 11 november 2016 

Insturen Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 

Helaas was het wat rustig in onze mailbox de laatste tijd …

Toch is er weer van alles te fietsen ... Het clubblad zou erg 

leeg zijn als jullie geen stukjes zouden schrijven. Nu we 

weer volop op de fiets zitten is dat misschien reden te 

meer om eens een bijdrage aan ons te leveren.  

Doe gewoon eens gek en help ons mee!  

 

Noteer alvast in je agenda: 

 

Dinsdag 11 oktober 2016 19:00-21:00 uur 

& 

Donderdag 13 oktober 2016 19:00-21:00 

uur 
 

Kleding pasavond in het Clubhuis  

 
In 2017 start een nieuwe sponsorperiode. 

Daarom krijgt iedereen kosteloos een nieuwe kledingset. 

De nieuwe kledingset is van het merk Rogelli. 
 

Indien je niet op een pasavond kan komen, 

laat dat dan zo spoedig mogelijk aan Micha-

ela en Maurice Molier(kleding commisie) 

weten. 
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Organisatie DTC de Mol: 
 
Voorzitter: 
Ada uit de Bosch 
Händelstraat 55 
3335 WB  Zwijndrecht 
Tel: 078-6290293 / 06-24678413 
voorzitter@fietsclubdemol.nl 
 
Secretaris: 
Jonneke Sterrenburg 
Dubbeldamseweg Zuid 51 
3314 JC  Dordrecht 
Tel: 078-6119998 / 06-28888449 
secretaris@fietsclubdemol.nl 
 
Penningmeester: 
Peter Peterzen 
Cypressenlaan 11 
3355 SB  Papendrecht 
Tel: 06-11886316 
penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 
Bestuursleden: 
Marcel van Rietbergen 
Algemene zaken / Omni 
Tel: 06-18322721 
m.rietbergen5@upcmail.nl 
 
Louis Otten 
Commissies 
06-27127372 
 
Bankgegevens: 
Rabobank Drechtsteden 
IBAN : NL19 RABO 0377 5881 21  
t.n.v. : DTC De Mol 
 
Clubgebouw: 
Recreatie gebied "Holl. Biesbosch" 
Vogelaarsweg 6 
3313 LL  Dordrecht 
Tel: 078-6164303 
B.g.g. Co Naaktgeboren 
Tel: 078-6311529 
 
Internet: 
www.fietsclubdemol.nl 
Gerrit v/d Bogerd 
Tel. 078-6165350  
postmaster@fietsclubdemol.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgwagen: 
Autotelefoon volgwagen: 
Tel: 06-10 86 30 87 
chauffeurs@fietsclubdemol.nl 
 
André Hoogenboom 
Tel: 078-6120420 / 06-27546103 
 
Gino Hoogenboom 
Tel: 078-6192064 / 06-54936051 
 
Ziekmeldingen: 
ziekeleden@fietsclubdemol.nl 
 
Aan– / afmelden als lid: 
En adreswijzigingen (ook E-mail) 
Altijd schriftelijk doorgeven bij de 
secretaris, bij voorkeur per E-mail. 
 
Redactie: 
Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 
 
Rien Nap 
Tel: 06-20850572 
 
Marco Lakerveld 
Tel: 06-25100365 
 
 
Advertenties: 
via de Penningmeester: 
€ 50,- per 1/6 pagina per jaar obv zw-wit 
druk 
Frequentie 6 x per jaar 
 
Clubblad niet ontvangen ?: 
Neem contact op met het secretariaat. 

aangesloten bij: 






