
 
 

Toernieuws 
clubblad van de Dordtse toerfietsclubclubblad van de Dordtse toerfietsclubclubblad van de Dordtse toerfietsclubclubblad van de Dordtse toerfietsclub    



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 

De kop is eraf; we hebben een mooie openingsrit gehad met een 

geweldige opkomst. Weliswaar stond er veel wind maar het was gelukkig 

droog. Voordat wij onbezorgd op de fiets kunnen stappen, is er aardig wat werk verzet 

door de diverse commissies (denk aan de nieuwe kleding, nieuwe sponsoren, de 

blinkende volgauto, de routes uitgezet door de TC en begeleid door voor- en achter 

rijders en verkeersregelaars). Wat minder zichtbaar is (maar wel heel belangrijk), is 

het werk van de website commissie. Achter de schermen vindt een technische upgrade 

plaats  en wordt er gewerkt aan een iets gewijzigde structuur en frisser uiterlijk. Dit 

alles moet leiden tot een nog mooiere website dan we nu al hebben. Mede namens de 

andere bestuursleden wil ik jullie bedanken voor je inzet. 

Zoals toegelicht tijdens de ALV gaan we opnieuw de NTFU Fiets Fit cursus organiseren 

met als doel mensen enthousiast te maken voor de fietssport maar natuurlijk ook om 

nieuwe leden te werven. Onze activiteiten zijn de NTFU opgevallen en zij hebben ons 

gevraagd om op het NFTU congres in mei een workshop hierover te organiseren. Jetse 

van Melick gaat dit namens onze club verzorgen. 

Voor wat betreft de volgwagen: we zijn blij te kunnen melden dat het contract met AA 

Lease/Ames met 2 jaar is verlengd. Binnenkort wordt het contract getekend. 

Het contract met Boskalis is inmiddels 

ondertekend. Vanwege de drukke 

werkzaamheden en buitenlandse reizen 

van de Boskalis verantwoordelijken zijn 

we daar niet op kantoor geweest maar 

zoals je ziet op de foto hebben Jonneke 

en ik er wel een officieel tintje aan 

gegeven. 

De directeuren Ger de Wit en Leo den 

Hoedt van Magna Cura hebben Jonneke 

en mijzelf hartelijk ontvangen op het 

kantoor van Magna Cura; ook dit contract is ondertekend. Omdat de nieuwe kleding 

beschikbaar was, konden we het nieuwe shirt ingelijst overhandigen. Alle shirt 

sponsoren krijgen een dergelijk ingelijst exemplaar. 

Rest mij verder nog jullie veel fietsplezier te wensen voor de komende tijd. En vooral 

ook veilige kilometers (denk hierbij niet alleen aan je eigen rijgedrag maar ook aan je 

fietsmateriaal). 

Ada uit de Bosch 
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Naschrift van de voorzitter 

Droog en  mooi weer op zondag 16 maart. Ideaal dus voor fotograaf Giovanni Smulders 

om onderweg en op het binnenterrein mooie groepsfoto´s te maken waarvan één nu 

prijkt op de voorzijde van ons clubblad. Dit is nog niet de definitieve cover voor de 

komende periode. De website- en communicatie commissie is hier druk mee bezig. Uit 

de nieuwe foto’s zal ook een selectie gemaakt worden voor de website. Gelukkig 

konden we net voordat het blad naar de drukker ging, deze foto nog verwerken. 

Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat jullie de genomen foto’s kunnen downloaden. 

Hiervoor volgt nader bericht. 

Ada uit de Bosch 
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Bericht van de volgautocommissie. 

 

Beste leden, inmiddels zijn de eerste kilometers, van 2014, alweer verreden. Het eerste 

weekend met 125 deelnemers, indrukwekkend. 

Zeker de nieuwe outfit maakte van het peloton een kleurrijk lint door de 

Alblasserwaard. Nogmaals dank aan Henk Biest en zijn vrouw. 

Even terugkijkend op 2013 en vooruitkijkend naar 2014. 

Het jaar 2013 kende een nat voorjaar met een uitstekende zomer. 

Enkele feiten van het fietsende Molpeloton, over 2013.  

Totaal 1967 deelnemers,zij hebben totaal 236.770 km afgelegd! 

Er is totaal 76x lek gereden, 14x materiaal assistentie.  

EHBO koffer 9x gebruikt, voor kleine en toch ook ernstige zaken. 

Wat betreft de volgauto, deze heeft 9870 km in dienst van de vereniging gereden. Er is 

€959,00 uitgegeven aan brandstof. 

Denk hierbij dan dat de €1,00 bijdrage nog steeds hard nodig is. 

Gooi eens een €1,00 extra in de pot, voor het goede doel. 

 

Winter 2013/2014, onze inspanningen. 

Eind 2013 was er het bericht dat de huur van de garage werd opgezegd. Na een rondje 

flyeren is er vervangende ruimte gevonden! Verhuizing van de garage, kasten en 

rekken terugplaatsen. 

Auto uit/in de verzekering en wegenbelasting. Nieuwe buitenbanden om de 

reservewielen. Zo ook de naven en tandwielen uit/in elkaar. 

EHBO koffer laten keuren, portofoon-check. Volgauto APK en grote beurt. 

Leasecontract met 2 jaar verlengd door Ames! Hiervoor dank aan Ames en geeft de 

vereniging een financiële dekking de komende jaren. Ames was erg te spreken over de 

uitstraling en onderhoud van de auto. 

Voor 2014 zijn we weer actief geweest met een chauffeur en bijrijderslijst. 

Voor ons is het een hele klus om deze samen te stellen. 

Wij kunnen terugvallen op een oude kern van leden, maar toch! 

Wij zijn toch zoekende naar nieuwe aanwas. Er schuilt een groot gevaar dat wij niets 

op de achterhand hebben. Er rust natuurlijk een flinke verantwoording bij de rijders op 

de auto. Zie het als een uitdaging en meld je aan, te beginnen als bijrijder. 

Wij vervullen zoveel mogelijk de wensen bij het opzetten van de lijst. Helaas, wij 

kunnen niet iedereen te vriend blijven met de invulling, graag hiervoor begrip! De 

laatste versie staat altijd op de site! Deze is leidend, niet de lijst in het clubblad. 
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De rijders krijgen, meestal, van ons vooraf een berichtje. Zo niet, dan 48 uur voor 

aanvang contact met ons opnemen, donderdag/vrijdag. Wij hebben ook onze sociale 

verplichtingen buiten de Mol. Ophaaladres Sperwerstraat 36 Zwijndrecht. Soms komt 

de auto naar het clubhuis en kan je daar de auto oppakken. Wij zorgen dat hij tiptop in 

orde is. 

Voor alle verdere info, zie de website! 

Wij wensen jullie een mooi fietsseizoen,bij de Mol en daarbuiten. Wij zijn er klaar voor 

en rekenen op jullie sportieve bijdrage. Zowel op de fiets, als achter het stuur van de 

volgauto. 

Uit jaren van eigen ervaring, het geeft van een soort trots en kick om op de auto te 

rijden. 

 

Met sportieve groet, 

Gino Hoogenboom.  

Namens de volgautocommissie 
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Training op de MTB 

Het is me uitstekend bevallen om de afgelopen maanden erop uit te trekken met de 

MTB. Het is een leuke afwisseling van het fietsen op de racefiets en ik heb het idee dat 

je er ook sterker van wordt. Eén ding is zeker: je leert er beter door te sturen en snel 

te reageren. 

Ik heb samen met mijn broer ook een aantal tochten in België gereden; er heerst daar 

altijd een gemoedelijke sfeer (er wordt ook stevig door gefietst hoor) en wat mij opviel 

was het grote aantal oudere fietsers (en ook relatief veel vrouwen). Het bevalt ons 

goed om relatief laat te starten (de snelle jongens zijn dan weg) zodat je lekker in je 

eigen tempo kunt rijden. Bijzonder is wel dat als wij vertrekken de terugkomers al 

achter mooi schuimende bokalen zitten met Trappistenbier! 

Eén van mijn favoriete parcoursen in Nederland is die in Dorst. Er is een “hoofd” lus 

van ruim 10 kilometer en een uitbreidingslus (cadetten route)van ruim 7. Die laatste 

heb ik recent van voor het eerst ontdekt. Super leuk terrein met veel wenden en 

keren; kombochten en ook wat zand. Het parcours is schitterend onderhouden. De 

cadetten route is zeker geschikt voor beginners; de hoofdroute is wat pittiger en ook 

wat technischer. Maar goed te 

doen voor de gevorderde 

beginners (waaronder ik mij 

schaar; of is het een beginnend 

gevorderde….?). 

Ook met slecht weer en veel regen 

kom je hier vrijwel geen modder 

tegen èn het is relatief dicht bij 

huis. 

Het is nu nog even afwachten of ik 

de toegenomen kracht in de benen 

ook kan overbrengen op de 

racepedalen. We zullen zien. Ik 

ben in ieder geval zo enthousiast 

geworden dat ik een nieuwe MTB 

gekocht heb (ja, net als mijn 

racefiets ook van titanium) en van 

de zomer regelmatig een parcours 

op de MTB zal blijven fietsen (door 

de week natuurlijk; niet in het 

weekend als de Mol ritten zijn). 

 

Ada uit de Bosch 



 

    Leverancier van: 
 
   - Installatiekabel 
 - Datakabel 
 - Stuurstroomkabel 
 - Schakelmateriaal 
 - Installatiemateriaal 
 - Technisch installatiemateriaal 
 - Verdeelkasten 
 - Verlichting 
 

 WIJ ZORGEN VOOR DE JUISTE 

VERBINDING! 

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

 

LEVERING UITSLUITEND AAN BEDRIJVEN 

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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SPINNING® lessen op maat! Ideaal om ‘s winters door te 

trainen. Géén abonnement nodig! Ervaar de beklimming 

van de Alpe d’Huez, compleet met videobeelden van de 

weg bergop! Kijk op www.morethancycling.nl voor meer 

informatie. 
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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! 

Datum Tijd Onderwerp Opmerkingen Organisatie Startlocatie

Zo 06 Apr 08.00 Magna Cura Molrit 120 km Ri Beesd DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Za 12 Apr 06.30 Veenendaal-Veenendaal 135 km AXA Valleirenners Veenendaal (Clubgebouw AXA

Zo 13 Apr 08.00 Baleco Voorjaars Molrit 120 km DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Za 19 Apr 08.00 Voorjaarstoer 120 km Ri Meerseldreef DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Zo 27 Apr 08.00 RABO Voorjaars Molrit 120 km Zaltbommel DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Za 03 Mei 08.00 Joop Schuringa Classic 120 km Slot Loevestein DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Za 10 Mei 07.30 Supermol 120 km Ri Hoogerheide DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Zo 18 Mei 07.00 Abdijentocht 125 km Toerclub Tilburg 93 Berkel-Enschot (Trappiste Abdij)

Za 24 Mei 08.00 Boskalis Molrit 120 km Ri Ammerzoden DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Zo 25 Mei 07.00 Voorrijden Zwijndrecht-Zwijndrecht Alleen op uitnodiging DTC de MOL Zwijndrecht (Sportpark Bakestein)

Za 31 Mei 08.00 Zwijndrecht- Zwijndrecht v.v 220 km en 110 km DTC de MOL Zwijndrecht (Sportpark Bakestein)

Za 07 Jun 08.00 Maasboulevard Molrit 120 km Ri Welberg DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Ma 09 Jun 07.00 Tour over de Heuvels 135 km Driebergse Toerclub Driebergen (Rugbyclub de Pink Panthers)

Za 14 Jun 06.00 Vael_Ouwe_tocht 160 km RTC De Veluwerijders Dieren (Koningklijke Gazelle N.V.)

Zo 15 Jun 08.00 Vaderdag Molrit 120 km Hoeksewaard DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Za 21 Jun 10.00 - 12.00 de Mol 2 daagse n.n.b. DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Zo 22 Jun 08.00 de Mol 2 daagse_Molrit 120 km DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Za 28 Jun 08.00 1e klimclinic Opgave via Jetse van Melick DTC de MOL Dordrecht (Clubhuis)

Zo 29 Jun 07.00 Bockenreijderstocht 110 km FTC Rosmalen Rosmalen (Sporthal de Hazelaar)

Raadpleeg de website voor de meest actuele  gegevens ! 
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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 - 101 66 732 

Startlocatie Chauffeur / bijrijder Voorrijders 

Dordrecht (Clubhuis) Corné v.d. Linden / Anneke v.d. Linden Chris Ockeloen / Kees Baan 

Veenendaal (Clubgebouw AXA-Valleirenners) Ad Stam / Carlie Stam   

Dordrecht (Clubhuis) Ferrie van Galen / Martin Boeswarin Rob Verbogt / Theo Rutten 

Dordrecht (Clubhuis) Taco Pennings / Martin Boeswarin Toercommissie / Frankrijkgroep 

Dordrecht (Clubhuis) Henk Meijer /  Henk van Eden   Bas de Haas / Marnix Tober 

Dordrecht (Clubhuis) Steven de Waal /  Co Naaktgeboren Wout Borman / Anton van Britsem 

Dordrecht (Clubhuis) Anton Honcoop / Arie Kuiper Rinus van de Burg / Jetse van Melick 

Enschot (Trappiste Abdij)     

Dordrecht (Clubhuis) Kees Molenkamp /  Chris Ockeloen / Kees Baan 

Zwijndrecht (Sportpark Bakestein) Commissie Zwijndrecht- Zwijndrecht    

Zwijndrecht (Sportpark Bakestein) Commissie Zwijndrecht- Zwijndrecht    

Dordrecht (Clubhuis) Theo Rutten /  Jonneke Sterrenburg / Jetse van Melick 

Driebergen (Rugbyclub de Pink Panthers) Rinus van de Burg /  Pieter Reehorst   

Dieren (Koningklijke Gazelle N.V.) Huub Goossens / AnneMarie Goossens    

Dordrecht (Clubhuis) Ger de Wit / Erik van Dam Wim Vogelaar / Jan Korteland 

Dordrecht (Clubhuis) Bestuur    

Dordrecht (Clubhuis) Ada uit den Bosch / Gaby Booster Corné van de Linden / Chris Ockeloen 

Dordrecht (Clubhuis)   Jetse van Melick  

Rosmalen (Sporthal de Hazelaar)   



 

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 



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 

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 

probleemanalyse, kennisoverdracht, trainingen en begeleiding en beoordelingen 
  

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-mai l : ockeloen@arboactie.nl 

 ernste@arboactie.nl 

 jiskoot@arboactie.nl 

Dealer van: 

Rendyl     Sensa    Pinarello 

Colnago   Castelli       Chain 

Shimano   Proshop     Frizik 

 

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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Goede doelen pagina´s 

Enkele van onze clubleden hebben zich aangemeld voor deelname aan een goed doel 

om zodanig hiervoor geld in te zamelen. 

Strijd jij ook voor een goed doel en wil je vermeld worden op deze pagina, stuur dan 

even een mailtje naar redactie@fietsclubdemol.nl 

( beschrijving van deelnemers  die al eerder in het c lubblad vermeld stonden wordt vanwege plaatsgebrek ingekort ) 

Hieronder een overzicht van de deelnemers: 

 

Homeride: Kom in actie voor een ziek kind 

In 2012 maakte ik voor het eerst kennis met de wielersport en 

werd ik lid van de MOL. In dat jaar besloot ik ook om als eerste 

doel deel te nemen aan de HOMERIDE (www.Homeride.nl). Ik 

scheef hier al eerder een stukje over in het clubblad. Mijn eerste 

homeride ervaring (ik reed 276 km van de 500!) was zo 

geweldig dat ik dit jaar weer mee ga rijden. 

Ik ga dit jaar voor de volle 500km en dus vanaf januari 2014 volop in training. Ik fiets 

met een McDonald’s team en hoop hiermee ook zo’n 30.000 EURO op te halen. 

Vooral de 500 km binnen 24 uur is een uitdaging maar het moet lukken en zeker met 

de trainingen die ik doe bij de MOL heb ik er veel vertrouwen in. 

Pieter Honing  

 

Alpe d’Huzes: Omdat opgeven geen optie is 

Binnen onze vriendenkring werden wij wéér geconfronteerd met 

die verschrikkelijke ziekte kanker. Helaas is dit niet de eerste 

keer deze tijd. Een aantal maanden geleden werd ook mijn oom 

ziek. En hoewel de vooruitzichten er voor hem er somber uit 

zagen, gaat het met hem gelukkig nu goed! 

Toen ik gevraagd werd door een studiegenoot of ik interesse had om de Alpe 

D'HuZes mee te fietsen heb ik daar geen seconde over na hoeven te denken. Dit is de 

uitgelezen kans om iets te kunnen doen tegen deze rot ziekte.  

5 juni ga ik met ING OrangeSpirit team 3, de Alpe D'HuZes 3x beklimmen om geld in te 

zamelen voor het KWF. 

Ik ga fietsen tegen kanker, omdat opgeven geen optie is! 

Wil je doneren? Hieronder vind je de link naar mijn actiepagina. Alvast bedankt! 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/sylkevermunt/sylke-vermunt/ 

Groetjes, Sylke Vermunt 



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 ! 
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Noteer alvast in je agenda: 
 

Voorjaarstoer 
Zaterdag 19 April 

 

Supermol 
Zaterdag 10 Mei 

 

Zwijndrecht (NL) - Zwijndrecht (B) 
Zaterdag 31 Mei 

 

Voor meer informatie zie elders in dit b lad ! 

beyond borders, beyond expectations 

IHC Merwede neemt met 2 

teams, 18 fietsers, deel aan de 

tour for life. Doel is geld 

inzamelen voor artsen zonder 

grenzen die hiermee hulp kan 

bieden aan mensen in nood. 

 

Henk Biest en Adri Naaktgeboren waren nog op 

zoek naar een team en hebben zich ook bij de 

teams van IHC kunnen aangesloten.  

Van 31-8 t.e.m. 7-9 fietsen we in 8 etappes van 

Bardonecchia in Italië terug naar de finish in Landgraaf een 

afstand van 1.260km en 20.000 hoogtemeters.  

Inmiddels hebben we al een paar trainingsritjes achter de rug en 

de vorm begint te komen. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als je onze teams wilt 

sponsoren, dat kan o.a. via de website www.tourforlife.nl 

 

Henk Biest, Adrie Naaktgeboren en Theo Rutten 

 



Uw bedrijf onder de aandacht bij 
een groot lezerspubliek in de 

regio Drechtsteden ? 
 

Adverteer hier tegen 
aantrekkelijke tarieven ! 

 
Neem contact op met: 
Ruud Bode 
Vincent van Goghlaan 69 
3351 BV  Papendrecht 
Tel: 078-6440704 / 06-24916166 
penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 
€ 50,- per 1/6 pagina per jaar, 7 edities 
Prijs o.b.v. zwart-wit druk 

BEL NU ! 
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Stand van zaken Ven2-4Cancer 12 september 2014 

Als voorbereiding (zowel fysiek maar ook om geld in te zamelen) heeft het team van 

Ven2Cops een spinningmarathon georganiseerd. Ik heb zelf 3 uur achterelkaar 

meegedaan. Voor een impressie: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k3UI04negII 

De komende Mol ritten moeten de basis leggen voor de verdere opbouw van de 

conditie.  

We hebben inmiddels ook weer een nieuwe lading wijn binnen en dus kunnen we weer 

verder met de fondswerving. Nieuwsgierig: kijk op www.ven2cops.nl. 

We hebben overigens recent bericht gekregen van de organisatie van Ven2-4Cancer 

dat zij genoodzaakt zijn (gebrek aan menskracht) om het evenement te annuleren. Dit 

is een flinke streep door de rekening want accommodatie etc. is al geregeld; er zijn 

diverse sponsoren; de deelnemers zijn flink aan het trainen en geld inzamelen etc.  Op 

12 september is er ook een ander evenement op “de” berg voor de kankerbestrijding: 

Ventoux3. Dit richt zich met name op fondsen voor de bestrijding van hersentumoren. 

De naam zegt het al: het is die dag mogelijk om de Ventoux vanuit 3 verschillende 

kanten op te fietsen (Malaucène, Bédoin en Sault). De teamleiding van Ven2Cops heeft 

inmiddels besloten dat ons team zich bij Ventoux3 gaat aansluiten. 

Ada uit de Bosch 
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Vanaf 21 februari 2014 aan de 

Reeweg Oost 157, Dordrecht 

078-6134923 

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 



���� Toertochten & Wielerevents 

���� MTB & Race 

���� Agriturismi & Sporthotels 

���� Gepassioneerde gidsen 

���� Classico Famiglia WWW.FIETSEN-IN-ITALIE.NL 
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Van de redactie: 

Enigszins vertraagd maar nu ligt het 2e clubblad weer bij jullie voor het grijpen in de 

lectuurbak. Door het in 1e instantie ontbreken van veel kopij had ik het wat 

doorgeschoven, niet wetende dat er dan een drukke periode op het werk zou 

aanbreken. Voordeel is wel dat de laatste stand van zaken in deze editie is verwerkt. 

Zoals jullie kunnen zien is er weer een iets andere cover. Deze is zeker niet definitief, 

we zijn druk bezig met een geheel nieuw ontwerp en ik weet nu dus zelf nog niet eens 

hoe het er uit gaat zien. Maar we hopen op een nieuw fris ontwerp. Hetzelfde geldt ook 

voor de binnenkant. In deze editie heb ik wat ideeën verwerkt, eveneens nog niet 

definitief. Heb je suggesties laat het dan s.v.p. weten, 

Theo Rutten 

Ledenmutaties: 
 
Dit voorseizoen hebben veel nieuwe leden zich aangemeld: 
 
 
Patricia van Buren OUD-BEIJERLAND 
Jan Harm Faber PAPENDRECHT 
Bob Lobbezoo HENDRIK IDO AMBACHT 
Martijn Guijs DORDRECHT 
Louis Otten SLIEDRECHT 
Johan Leentvaar ZWIJNDRECHT 
Will Quist DORDRECHT 
Dirk Bor DORDRECHT 
David Hauck DORDRECHT 
Jeroen Ruijter DORDRECHT 
René Middelkoop DORDRECHT 
John Vogel PAPENDRECHT 
Peter Spek PUTTERSHOEK 
Anka Muller DORDRECHT 
Jeroen Beker PAPENDRECHT 

Inleveren kopij clubblad voor 9 mei 2014 
 
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. 



 

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: 
Ruud Bode 

Vincent van Goghlaan 69 
3351 BV  Papendrecht 

Tel: 078-6440704 / 06-24916166 

penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 
Bestuursleden: 

Jaap Booster 
Coordinator commissies 

Tel: 06-23765227 

jaapbooster@hetnet.nl 
 
Marcel van Rietbergen 

Algemene zaken / Omni 

Tel: 06-18322721 

m.rietbergen5@upcmail.nl 
 

Bankgegevens: 
Rabobank Drechtsteden 

Rek. nr. : 37.75.88.121 
Giro nr. : 314405 

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: 06-10166732 

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 
 
Theo Rutten 
Tel: 06–44318424 
 
 
Advertenties: 
via de Penningmeester: 

€ 50,- per 1/6 pagina per jaar obv zw-wit druk 
Frequentie 7x per jaar 
 
Clubblad niet ontvangen ?: 
Neem contact op met het secretariaat. 






