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Voorwoord van de Voorzitter 
 

  

Snelheid. 
 
Je raakt er in het Mol peloton niet over uitgepraat. Het gaat te hard, te 
zacht, “wandeletappes”, “racen met je neus op je stuurpen”, “kijken die 
gasten wel eens om zich heen?”, “dit is geen toeren meer”, “lekker tempo”,” 
strak tempo”,” prima te doen”. Je hoort van alles. Ik heb niet de illusie dat 
we ooit uitgepraat raken over snelheid, maar dat het leeft binnen de vereni-
ging is een feit. 
 
Om de leden nog beter te kunnen faciliteren, heeft het bestuur het voorstel 
gedaan om ook bij vertrek al met drie snelheidsgroepen te gaan werken. 
Hiervoor is uiteraard steun nodig van TC en van de leden (want daar doen 
we het ten slotte voor en daarom wordt er op jullie een beroep gedaan). 
 

 

Hoe hard willen wij gaan? 

 
Basis peloton: hier verandert niets (gemiddelde snelheid 25 km per uur). 
Volgauto blijft altijd achter deze groep. 
Semi snel: 28 gemiddeld. Er wordt gereden onder leiding van één of meer-
dere wegkapiteins. 
Snel: 32 gemiddeld. Er wordt gereden onder leiding van één of meerdere 
wegkapiteins. 
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Vanuit de TC zijn relevante vragen gesteld over de haalbaarheid en het 
draagvlak onder de leden.   
 
Naar dat laatste zijn wij als bestuur ook erg benieuwd.  
Ik wil jullie vragen ons te laten weten wat je in principe vindt van het idee. 
We kunnen dan verder met de uitwerking van de details, in nauw overleg 
met TC.  
 
Dus: 

 

 
Spreek het bestuur aan tijdens het fietsen, bel even of mail naar: 

 voorzitter@fietsclubdemol.nl 

 

Ada uit de Bosch 





 

6 2017-2 

40 jaar DTC de Mol 
 
In het kader van ons 40 jarig jubileum staat er een aantal activiteiten op het 
programma om dat, toch wel heel bijzondere feit, te vieren.  
 
Op de za 29ste juli staat de Jubileum Molrit gepland. 

Een Molrit met nu eens niet het clubhuis als startplaats, maar in 
plaats daarvan “de Fazanterie”  te Ulvenhout. 
Van daaruit gaat de rit richting Oirschot en zal met een aardig lusje 
weer in Ulvenhout terugkomen. 
We zullen er voor zorgen dat het je die dag aan niets zal ontbreken.  
Vertrektijden (vanaf het clubhuis en de Fazanterie), alsmede het 
programma van de dag, zullen ter zijner tijd worden gecommuni-
ceerd. 
Zet deze datum in elk geval in je persoonlijke agenda. (Missen is 
geen optie) 

 
Op de 13de augustus staat de Magna Cura Molrit op het toerprogramma. 

Het zal een zogenaamde verlengde rit zijn (van ongeveer 155 kilo-
meter) richting de Loonse- en Drunense Duinen. 
Gezien de lengte van de rit worden er twee pauzes gepland.  
Ger de Wit van Magna Cura heeft toegezegd bij deze speciale jubile-
um Molrit iets extra’s te doen. 
Zet ook deze datum in elk geval in je persoonlijke agenda. (Missen is 
geen optie) 
 

Op de 19de augustus: 

Een grootse feestavond !!! 
De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.  
Over hoe deze avond gaat verlopen en ingevuld wordt doen wij geen 
mededelingen, wij willen je gewoon verrassen.  
Dat eten en drank in voldoende mate aanwezig is zal je niet verba-
zen. 
De eigen bijdrage voor deze avond is vastgesteld op 7,50 euro per 
persoon.  
Begin juni kan je met een aanmeldingsformulier op de website ken-
baar maken of je er op 19 augustus bij wil zijn.  
Je partner is dan uiteraard ook van harte welkom. 
.  

 
Kortom, het zal weer een bewogen jaar worden, het Jubileumjaar van DTC 
de Mol. 
 
De Activiteitencommissie. 
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Geschiedenis van het clubblad 

 
In deze uitgave en volgende uitgaven van het “Toernieuws” worden enkele 

artikelen met toerverhalen, belevenissen en anekdotes gepubliceerd van de 

tourafdeling uit de jaren 1977, 1978 en 1979.  

 

In de eerste jaren had de tourafdeling nog geen eigen clubblad maar deelde 

deze samen met de renners onder de naam “De Merwerenner”.   

 

Bij elk artikel of verhaal staat tussen haakjes de publicatie datum vermeld.  

Je kunt dit zien als een leuk en ludiek stukje geschiedschrijving over het 

ontstaan van de toerafdeling  en wat er speelde in die periode. 

 

=============== 

 

 

TOERPRESTATIES       (juni uitgave-1977)   

 

Arie Jongman en Leen Sterkman kijken niet op een paar kilometertjes; deze 

twee enthousiaste toerrijders van “De Mol” trekken regelmatig het land in 

om hun tochten te maken. 

 

Arie reed o.a. Bruggentocht 70 km, de Eurotocht, een rit over 100 km, de 

Grenstocht 60 km en een toertocht bij Swift Leiden over 50 km. 

Samen reden ze de Hoekse Waard Toertocht over 90 km, en zowel Arie als 

Leen volbrachten ook de Openingstocht Euromast over maar liefst 150 km. 

Een tip ook voor de overige toerrijders; iedere woensdagavond wordt er een 

z.g. Sterrit Zwijndrecht-Rotterdam-Zwijndrecht verreden (60 km).  

De tocht begint om 6 uur en er wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein 

“Walburghal” in de Beneluxlaan in Zwijndrecht. 

 

En tenslotte zetten we MOL-toerrijder Leen Sterkman nog even extra in het 

zonnetje voor de door hem gereden Elfstedentocht, over niet minder dan 

230 km!  

Ook een toerrijder van “De Mol” weet wat “afzien”is…..! 

 

=============== 



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

Drechtsteden ? 

Adverteer hier tegen aan-
trekkelijke tarieven ! 

 
Neem contact op met: 

Joop van Gemert 
Tel: 078-6210794 

penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 

€50 per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie 6 x per jaar 
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       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 

 

PARIJS – ROUBAIX         (juli uitgave-1977)   

 

Zaterdag 11 juni vertrokken Jan en Arie Jongman en Joop Schuringa per 

bus, met nog 24 toerrijders uit Rotterdam en omstreken, naar Parijs om op 

12 juni de zware rit Parijs - Roubaix over 236 km te rijden. 

 

Deze rit ging over hetzelfde parkoers als van de profs in het voorjaar. 

Zaterdagmiddag kwamen we aan in Creil, een voorstad van Parijs, dat ge-

heel in het teken stond van het wielergebeuren. Van heinde en ver waren ze 

gekomen, natuurlijk veel Fransen, maar ook Belgen, Nederlanders, Duitsers 

en Engelsen; bij elkaar waren plus minus 2500 vertrekkers. 

 

Zondagmorgen moesten we al vroeg uit de veren, dat was 4 uur, want om 

5.30 uur moesten we vertrekken, maar dit werd dik 6 uur, want voordat we 

een vertrekstempel hadden, was er al ruim een ½ uur voorbij. 

We hadden afgesproken om een flink tempo aan te houden, om in de och-

tenduren zoveel mogelijk kilometers te maken. 

Na 65 km klimmen en dalen, wat heel de dag doorging, hadden we in Mont-

didier onze eerste verzorging en controle. 

 

Na ons te goed te hebben gedaan aan de cake en het fruit dat we van de 

organisatoren kregen, gingen we vlug verder naar de volgende controle in 

Bahaume na 135 km. 
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Oosterbrugstraat 1-3-5, 3361 BR  Sliedrecht, Tel. 0184-413258 
Peulenstraat 193, 3371 AM  Hardinxveld-Giessendam, Tel. 0184-630344 

 

Na de verzorging ging voor de meeste deelnemers de vermoeidheid mee-

spreken, want vooral dat klimmen en dalen is erg vermoeiend; maar het 

ergste moest nog komen. 

Het werd steeds warmer en het ging harder waaien en wind hadden we veel 

tegen, maar met ons drieën ging het nog steeds goed, alhoewel de afstand 

ging wegen. Totdat we na +/- 190 km een landweggetje werden opge-

stuurd, maar dit is een hoofdstuk apart. 

 

Het is bijna niet te beschrijven; je moet het zelf meegemaakt hebben: de 

Hel van ‘t Noorden in een woord verschrikkelijk. De Spaanse Polder is er een 

baan bij; links en rechts lagen er kinderhoofdjes, alsof ze uit een vliegtuig 

waren gegooid. Ik kan mij best voorstellen dat de profs, die er in het voor-

jaar overheen moeten met slecht weer, om hun moeder roepen.  

 

Auto’s kunnen er haast niet rijden, laat staan wielrenners. Dit ging over +/- 

30 km; dan weer een stukje goede weg en dan weer een paar kilometers 

keien en stoffige paden. 

Hier kwamen de meeste deelnemers in grote moeilijkheden; ook wij moeten 

op onze tanden bijten. Jan Jongman moest zo hard bijten, dat hij z’n kunst-

gebit verloor, maar dit gelukkig weer terugvond. 
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Na ongeveer 8 uur op de fiets te hebben gezeten, kwamen we vermoeid 

maar voldaan in Roubaix aan, waar we door honderden Fransen, die erg 

fietsminnend zijn, werden ontvangen. 

 

Ondanks de zware rit hopen we volgend jaar weer te gaan, maar dan met 

meer “MOLLEN”, want die zie je toch maar heel weinig op de toertochten. 

 

Voordat we aan deze tocht begonnen, hadden we eerst nog een paar lange 

tochten gereden, zoals:Hoeven-Diest-Hoeven, 200 km, en Kruisland-

Leuven-Kruisland 220 km. 

 

Tot slot wil ik nog vermelden dat de heren G.v.d.Peppel en Koninck Jr., bei-

den directeuren van Rodac Pneumatic Tools, boven genoemde toerrijders 

een prachtig shirt hebben aangeboden. 

 

Joop Schuringa 

 

=============== 

 

 

WIELERSPEKTAKEL BIJ OPENING TUNNELS       
                      (augustus uitgave-1977)   
 

Ter gelegenheid van de opening van de Drecht- en Kiltunnel, staat er een 

inderdaad groots wielerspektakel op het feestprogramma. 

De “gewone” profronde van Dordrecht wordt daardoor dit jaar verschoven 

naar 12 november; in die week namelijk worden met veel festiviteiten de 

beide tunnels officieel geopend. 

 

Bijna half november een beroepsrennerkoers organiseren is niet eenvoudig, 

maar ondanks dat is promotor Henny Goud er in geslaagd een zeer aantrek-

kelijk deelnemersveld samen te stellen.  

 

Op een parkoers van 22,3, dat vijf keer zal worden afgelegd, zullen onder de 

80 vertrekkers o.a. Henny Kuiper, Joop Zoetermelk, Jan Raas, Eddy Merckx 

en Roger de Vlaeminck te zien zijn. 

“De Dordtenaar” heeft maar liefst F 60.000 uitgetrokken om het publiek een 

inderdaad groots evenement voor te schotelen. 
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Aan de Hugo van Gijnweg in Dordrecht is de start en finish; vandaar gaan 

de renners, voorafgegaan door een reclamekaravaan, richting Zwijndrecht 

en weer terug naar Dordrecht en dan vervolgens via ‘s-Gravendeel weer te-

rug naar de Hugo van Gijnweg. 

Het startschot van deze koers zal al vroeg vallen, namelijk om 10 uur, om-

dat het niet mogelijk bleek om het parkoers in de middaguren zo lang af te 

sluiten. 

 

=============== 

 

 

DRIETUNNELTOERTOCHT     (september uitgave-1977)   

 

Ter gelegenheid van de opening van de Kil- en Drechttunnel, organiseert 

“De Mol” op zaterdag 12 november een trimtoertocht (deelname vanaf 16 

jaar). De afstand is 75 km. Er wordt gestart in Dordrecht; het gaat dan via 

Zwijndrecht, richting Hoekse Waard, door o.a. Oud-Beijerland en Numans-

dorp en weer door de Kiltunnel terug naar Dordrecht. 

 

Inschrijving bij Arie Jongman, Vlaamsestraat 19, Zwijndrecht, tel. 078-

21939. 

Het inschrijfgeld is voor 15 okt. f 5,=; daarna f 7,=.  

Herinneringsmedaille na volbrengen van de rit. Start 9.30 uur precies bij 

Sporthal Wielwijk. Eindcontrole 14.30 uur in Dordrecht. 

 

=============== 

 

 

EEN “OUDE ROT“ TERUG ALS LID     (oktober uitgave-1977)   

 

Tot mijn grote blijdschap las ik in het vorige clubblad dat Jan Jongman weer 

lid is geworden van “De Mol”. Jan is enige tijd uit de roulatie geweest, maar 

tijdens de ronde van Dordrecht zag ik hem weer aan het werk. Gelukkig 

maar, want zo’n man hebben we nodig. Een echte werker, vol nieuwe ideeën 

en clubliefde! Jan is weliswaar nog niet teruggekeerd op z’n oude stek, maar 

is wel van plan om weer wat voor de vereniging te gaan doen. 

Jan, veel succes!! 

 

Ton Schilperoord 
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• 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. 06-10 86 30 87 
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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! 

VERVALLEN 
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=============== 

 

 

PARIJS-ROUBAIX        (november uitgave-1977)   

 

Het lijkt wat vroeg misschien om nu al te praten over Parijs - Roubaix 1978, 

we hebben het dan over die geweldige toertocht over 235 km, die volgend 

jaar verreden zal worden op zondag 11 juni.  

 

Nu al echter moet daarvoor worden ingeschreven. Mol-leden die belangstel-

ling hebben voor deze toertocht dienen voor 10 december kontakt op te ne-

men met Jan Jongman, Spechtstraat 38, Zwijndrecht, tel. 078-27452. 

 

=============== 

 

 

JAARVERGADERING.  (december uitgave-1977)   

 

zondag 20-november-1977 

 

Een belangrijk punt op de jaarvergadering was natuurlijk ook het tot stand 

komen van een toerafdeling van “De Mol”. Een afdeling die zeker veel extra 

leven zal brengen in de “Molbrouwerij” en dat eigenlijk al bracht in de vorm 

van de “Drietunneltoer”, het eerste klapstuk, dat door gezamenlijke inzet 

van Jan en Arie Jongman, Jos Sterkman, Jan v.d. Elst en Joop Schuringa, 

zijnde de commissieleden van de toergroep, tot stand kwam. 

 

Enkele plannen voor 1978:                                                                                                       

Zwijndrecht – Zwijndrecht (België) op 13 mei en maar liefst 30 sterritten op 

de donderdagavonden, met mogelijkheid tot deelname voor de Mol-

licentiehouders. 

 

Aan deze enthousiaste toergroep is als bestuurslid toegevoegd penning-

meester Cees Helmink. 

(lees elders in dit clubblad meer over de toergroep). 

Dat ze enthousiast zijn, bleek ook weer tijdens de vergadering, waar “De 

Mol” een prachtig aanbod kreeg van de toergroep, namelijk het verzorgen 

van het 50 jarig jubileum van “De Mol”. Bravo, mannen!!! 



Enkele plannen voor 1978:                                                                                                                    
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Nog meer positieve geluiden kregen we te horen van Jan Beijer, die als lid 

van de sportraad, nauw betrokken is bij de verwezenlijking van ons nieuwe 

parkoers.  

Maar liefst fl. 660.000,- is er door de gemeente Dordrecht uitgetrokken om 

een sportpark tot stand te brengen, waarop “De Mol” de beschikking krijgt 

over een geheel afgesloten parkoers, of beter gezegd een dubbel parkoers, 

want in een grote ronde is weer opgenomen een kleinere en geheel over-

zichtelijke  ronde, speciaal voor de jeugd.  

 

Dat het 1980 zal zijn voor we er kunnen rijden, neemt niet weg dat er vanaf 

nu ook voorbereidingen gemaakt worden betreffende de bouw van een eigen 

clubhuis, op dat nieuwe sportcomplex.  

Plannen die er eigenlijk al enige jaren lagen, zullen nu opnieuw worden be-

zien en de bouwcommissie, bestaand uit Jan Beyer, Dick van Loon en Joop 

Schuringa, zal ons dan ook regelmatig op de hoogte houden van de vorde-

ringen. 

 

=============== 

 

 

TOERGROEP “DE MOL”    (december uitgave-1977)   

  

De toergroep stelt als doel het organiseren van toer ritten. Voor het toe-

treden als lid van de toergroep van “De Mol” gelden dezelfde voor-

waarden als die voor trimleden van “De Mol”. De deelnemers aan 

toer ritten zijn verplicht zich te houden aan het voor deze ritten door 

“De Mol” opgestelde reglement.  Overigens staat het alle vereni-

gingsleden van “De Mol” en ieder die in het bezit is van een NRTU 

toerboekje, vrij aan deze ritten deel te nemen. 

De toergroep werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van het Be-

stuur van “De Mol”. De leiding van de toergroep berust bij een com-

missie, bestaande uit 6 leden, te weten 5 leden plus 1 bestuurslid 

van “De Mol”. Indien gewenst wordt de samenwerking tussen toer-

commissie en clubbestuur nader geregeld middels een door commis-

sie en bestuur op te stellen werkovereenkomst. Deze overeenkomst 

kan elk jaar in overleg tussen commissie en clubbestuur worden bij 

geregeld. 

De algemene kosten (zoals clubblad enz.) van de toergroep leden wor-

den door het clubbestuur bestreden uit de lidmaatschapsbijdrage. 



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 

 

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 

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 
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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: 

  

Ridley 

Koga 

Sensa 

Giant 

De Rosa 
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(Deze is voor 1978 fl. 3,- per maand + een bedrag van fl. 10,- per 

jaar voor het  toerboekje). 

De toercommissie heeft de vrijheid zelfstandig geldmiddelen te verwer-

ven na overleg met het bestuur van “De Mol”(voorkomt doublures 

bij het benaderen van sponsors). 

De toercommissie kan donaties aan het clubbestuur verstrekken. 

De commissie beheert een werkkapitaal van fl. 2.000,- . Bij het afsluiten 

van het jaarboek wordt het saldo boven fl. 2000,- afgedragen aan 

het clubbestuur. 

Bij beëindiging van de activiteiten van de toercommissie wordt het aan-

wezig saldo afgedragen aan het clubbestuur. 

De kascontroles van de clubkas moeten zich eveneens uitstrekken tot de 

kas van de toercommissie. 

 

De commissieleden van de toergroep zijn: A.A. Jongman,  J.C. Jongman, L. 

Sterkman, J. Schuringa en J. v.d. Elst. Als bestuurslid is aan deze commissie 

toegevoegd penningmeester Cees Helmink. 

 

=============== 

 

 

DRIETUNNELTOER      (december uitgave-1977) 

  

12 november was het dan zover. Een datum waar maanden lang is naar toe 

geleefd. Maanden ook, waarin keihard is gewerkt onder bezielende leiding 

van het driemanschap Sterkman en de gebroeders Jongman.  

Ik heb het zijdelings meegemaakt, wat er gedaan moet worden om een 

toertocht van deze omvang te doen slagen. Dan moet je toch wel zeggen 

dat dit grote klasse is wat deze 3 mensen hebben gepresteerd. Zonder grote 

medewerking, en daarvoor onze hartelijke dank, van anderen had dit niet 

kunnen slagen. Maar het is natuurlijk onmogelijk iedereen apart daarvoor te 

bedanken. 

 

Het was wel jammer dat niet iedereen enthousiast achter onze toertocht 

stond, omdat er op dezelfde dag nog een fietstocht van de Dordtenaar was 

en dat dit dagblad zo min mogelijk ruchtbaarheid aan onze toch gaf, zelfs de 

moeite niet nam om een fotograaf te sturen, maar wel wakker werd toen ze 

hoorden dat de Burgemeester het startschot zou geven. Maar toen hoefde 

het van ons niet meer.  
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Ledenmutaties: 
 
We heten de volgende rijders en rijdsters van harte welkom: 
 
Fried Hesp                                     Dordrecht 
Ellen van der Hoek    Hardinxveld-Giessendam 
Ruud van Dongen               Nieuw-Lekkerland 
Iving Aarnoutse                             Sliedrecht 
Rene van Genderen                        Sliedrecht 
Willemieke Schippers-Kuyl              Streefkerk 
Sander Bijl                                 Papendrecht 
Franklin van der Vaart                 Zwijndrecht 
Wim van Erp                                 Dordrecht 
Ingrid Sas                                     Dordrecht 

Om 9.30uur gaf Burgemeester Van Zuuren, onder goede weersomstandighe-

den, wel  veel wind, het startschot voor de ruim 500, ja, je leest het goed, 

deelnemers.  

Het was een geweldig gezicht om de deelnemers, waaronder veel Molleden, 

over de hoge dijken van IJsselmonde en de Hoekse Waard te zien fietsen. 

Tot Nieuw Beijerland was het erg zwaar; de wind stond tot daar keihard op 

kop en dan kreeg je halverwege de Heinenoordtunnel nog, waar verscheide-

ne rijders lopend naar boven gingen.  

Na Nieuw Beijerland, waar de 2de controle was, ging het voor de wind en dus 

vlug naar de Sporthal Wielwijk, waar voor iedere deelnemer een prachtige 

herinnering lag te wachten en men een heerlijke bak soep kreeg. 

Om 17.00 uur kwam de laatste deelnemer binnen en kon de toerafdeling 

van de Mol, die voor het eerst zoiets organiseerde, op een zeer geslaagde 

dag terug zien.  

 

Ons lid Frans Bootsman en Wim Ewals van Euromast kwamen ongelukkig 

ten val en moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.  

 

Langs deze weg wil ik,  namens de D.R.C. de Mol en de Toerafdeling ieder-

een van harte beterschap wensen. 

Joop Schuringa. 

 

=============== 



 
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 



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 22 juli 2017 

Insturen Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 

Het was de afgelopen maanden erg rustig in onze mailbox.  

…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: 
 

 

De 12 uur tijdrit van Zaterdag 17 juni 2017 is AFGE-

LAST door de organisatie. 

 

Zaterdag 29 juli Jubileum molrit  

vanaf “De Fazanterie” te Ulvenhout. 
Info zie elders in dit clubblad 

 

Zaterdag 19 augustus Feestavond in het clubhuis 

Vanaf half juni zal een aanmeldingsformulier op de web-

site beschikbaar zijn om je aantemelden. 
Info zie elders in dit clubblad 
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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: 
Karen Vos 
Amazone 13 
3315 WG Dordrecht 
Tel: 06-11866322 
secretaris@fietsclubdemol.nl 
 
Penningmeester: 
Joop van Gemert 
Aletta Jacobs-erf 276 
3315 EK Dordrecht 
Tel: 078-6210794 
penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 
Bestuursleden: 
Marcel van Rietbergen 
Algemene zaken / Omni 
Tel: 06-18322721 
m.rietbergen5@upcmail.nl 
 
Marc Lemmens 
Commissies/Algemene zaken 
06-28741735 
 
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 
 
 
 
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: 






