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Van onze voorzitter.  
Midden in een prima zomer qua fietsweer (weinig regen) komt dit stukje op het moment, 
dat velen juist denken te gaan genieten van deze zomerse voordelen. Immers, de 
vakantie komt er voor de meesten aan en dat betekent toch vooral : genieten en dan met 
dubbele “g”. Dat genieten kan op vele manie-ren, maar als het met de fiets kan, dan is het 
nog beter, want die zorgt toch nog steeds voor dat flinke beetje extra!!!! Diegenen, die de 
mazzel hebben, dat de fiets mee kan/mag (een essentieel verschil!!!) zullen dit gevoel 
kunnen onderschrijven, maar als je drie/vier weken niet op je zadel zit, dan kan dat flink 
pijn doen!! (Terwijl, als je er wel op zit, de pijn soms nog groter is; mis-schien een schrale 

troost?? Affijn, het zal wel een eeuwig strijdpunt blijven, want het weer blijft voor ons Nederlanders al 
sinds mensenheugnis een geliefd onderwerp van gesprek en we denken er zelf al heel lang het 
meeste verstand van te hebben, maar dan kom ik weer aan een ander punt van discussie, namelijk: 
“Waar denken wij Nederlanders het meeste verstand van te hebben?” Op dit moment raak ik het 
spoor zelf volledig bijster, want ik houd niet zo van gel…in de ruimte en ik zou een stukje schrijven 
voor ons clubblad. Dus daar gaat-ie weer!! In het vorige Toernieuws stond een stukje van mijn hand 
over donateurschap en ik verwees naar een rekeningnummer voor in het blad. Echter, dit nummer 
staat er niet en dan is het moeilijk overmaken! Het rekeningnummer van onze penningmeester is giro 
314405 en Rabobank 37.75.88.121 t.n.v. DTC  De  Mol. Wij hopen op vele (extra) donateurs!!  
Onze sponsorzoektocht begint langzamerhand te eindigen, alleen blijkt het toch niet echt goed te 
gaan in ons bedrijvenland, want de een na de anderhaakt af, met dezelfde reden: “We hebben op het 
moment wel wat anders te doen!” Waren er in mijn vorige bericht nog zeven à acht kandidaat 
sponsors,jullie begrijpen, dat dat aantal slinkt. We hebben ons als taak gesteld om direkt na de 
zomervakantie openheid van zaken te geven en dan vooral naar het volgend jaar toe. Kijken we toch 
nog even terug en dan vooral naar  de leuke evenementen in ons programma: Zwijndrecht-
Zwijndrecht zien we als een succes. We denken, dat de weersvoorspelling ons parten speelde, want 
regenen deed het niet echt!! Dan toch nog 130 deelnemers en weer zo’n fantastische happe-ning, 
dat deed ons goed! De gemeentebesturen gaan er voor en dan kunnen wij weinig anders, dan 
volgen. De Randstad Tour is een verhaal apart. Ons aller Turbo Gerrit spant zich al meer dan een 
jaar in voor dit gebeuren en doet op de dag zelf zijn stinkende best om het in goede banen te leiden. 
Echter hij kon de pijlen ook moeilijk op de weg ontdekken en dan kies je de beste oplossing………. 
Natuurlijk hebben wij geëvalueerd en daarin de formulieren meegenomen. Volgend jaar moeten er 
minder draai- en keer stukken in de route zitten en moeten we er (vooral!!) onze eigen Molritten meer 
in kunnen herkennen. Vervolgens komen we aan de River Classic. Als dit een echte Classic moet 
worden, dan moeten er toch wel heel snel meer deelnemers komen, want 55 bij ons en 23 bij de 
Hoekse Renners is niet echt toppie! Het stuk organisatie krijgt geen voldoening bij zo’n 
deelnemersaantal! Afweging blijft altijd de orga-nisatie en de reactie, die je daarop krijgt via het 
deelnemersaantal. Dit keer bleef dat onder de verwachting, maar ja, wie weet…….Ondertussen gaan 
we richting het vakantieprogramma en ik wens een ieder daar veel plezier mee. Kijken we ook weer 
vooruit naar de Molentocht?  
   

Ad Stam  
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Toerwetenswaardigheden.  
* De 26ste versie van Zwijndrecht-Zwijndrecht v.v. kende een matige weers-
verwachting. ’s Morgens gingen er toch zo’n 170 toerfietsers van start en dat tot groot 
genoegen van organisatoren Wim v.d. Merwe en Gerard van Rheenen. Dat het de 
hele dag droog bleef was denk ik door niemand verwacht en het was daarnaast ook 
nog eens prima fietsweer met niet al te veel wind. We kunnen zodoende, voor de 

getrainde toerfietser, spreken van een redelijk eenvoudige versie dit jaar.  
   
* De held van de dag werd Rinus van Dijk. Op de heenweg, vlak na de Haringvlietbrug, liep een 
bokje buiten de hekken op de dijk en reageerde panisch op die bonte stoet rare fietsers. Het beestje 
stak in paniek zijn kop door het gaas en dreigde te stikken. Rinus zette prompt zijn fiets tegen het 
hek, pakte het bokje en tilde het over het hek in de veilige weide. Rinus, fantastisch en we zijn 
allemaal heel trots op je!!  
   
* Jan Brongers is weer in het Mol peloton waargenomen. Niets bijzonders zou je misschien zeggen, 
maar Jan is de afgelopen maanden behoorlijk ziek geweest.  
Hierbij willen wij Jan van harte welkom heten en hopen wij hem dat hij nog vele jaren in goede 
gezondheid/conditie mogen blijven zien in het Molpeloton.  
   
* De vakantieperiode breekt weer aan en daarom heeft iedereen de tijd tot 10 augustus om copy voor 
het eerstvolgende clubblad aan te leveren. Dat moet toch lang genoeg zijn, dachten we.Hopelijk 
gaan verschillende leden interessante dingen doen met de racefiets en is dat de moeite waard om 
een verslagje van te maken.  
Wij wensen iedereen hierbij alvast een prettige vakantie toe.  
   

  
 

 

 

Verslag kascontrolecommissie D.S.V. De Mol. d.d. 14 april 2003.  
Op maandagavond 14 april 2003 heeft kascontrole plaatsgevonden inzake de jaarstukken 2002 van 
D.S.V. De Mol door de heren D.G. Pellikaan, K. Uitterlinden en C. Molenkamp, leden van de 
kascontrolecommissie. Tijdens deze controle zijn geen onregelmatigheden gebleken, zodat door de 
kascontrolecommissie aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de 
penningmeester van de vereniging, B.M. de Heer, decharge te verlenen voor het in 2002 gevoerde 
beheer.  
   
Aldus opgemaakt en ondertekend te Sliedrecht, de dato 14 april 2003.  
   
D.G. Pellikaan  
K. Uitterlinden  
C. Molenkamp  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Zwijndrecht (NL) – Zwijndrecht (B).de 26
e
 editie (Op zaterdag 24 mei 2003)  

Toen ik om 7.00 uur aankwam waren er al een paar van de ploeg voor de begeleiding van 
Zwijndrecht-Zwijndrecht aanwezig om de inschrijvers de startkaarten te geven voor de tocht 
Zwijndrecht (NL)- Zwijndrecht (B). Ik ben met Co Naaktgeboren naar de tassenwagen gegaan om de 
tassen in te laden. Toen alle tassen in de auto lagen, zijn wij gaan kijken naar de groep van ongeveer 
162 man die stonden te wachten tot de burgemeester van Zwijndrecht België het startschot 
gaf.Nadat de groep vertrokken was richting Zwijndrecht (België)  zijn wij met de tassenwagen richting 
Wouwse Plantage gegaan, waar de rust was. Toen we daar aankwamen zijn we een zijstraat 
ingegaan om de groep van de drukke weg te houden en daar hebben we de tassen uit de auto 
gehaald. Toen de groep er aankwam ben ik bij de tassen gaan staat om op te letten dat zij de tassen 
niet in de auto smeten. Toen iedereen de tassen weer bij de auto hadd gezet, zijn wij ze gaan inladen 
en vertrokken richting Zwijndrecht.(België) Toen we vlak bij Zwijndrecht (B) waren reden we verkeert. 
Snel hadden we de weg weer gevonden en toen we bij de Sporthal aankwamen zijn we gauw de 
tassen gaan uitladen.  Toen we klaar waren zijn we naar binnen gegaan om daar een lunchpakket en 
een kom soep te eten. Toen de groep van ongeveer 162 man binnenkwam was het een drukte. Toen 
ging de Burgemeester van Zwijndrecht (B) een toespraak houden en gingen ze op een groepsfoto. 
Toen ben ik naar buiten gegaan om de tassen in te laden en zijn wij ook maar richting Roosendaal 
gegaan. Toen vroeg Co aan mij of ik Anton wilde bellen om te vragen hoe het weer was, omdat het 
bij ons regende. Toen ik hem belde zei hij tegen mij dat het bij hun ook een beetje regende en dat ze 
er zo aankwamen. Toen ben ik met Co de tassen uit de auto gaan halen. Toen kwam de eerste 
motor aan en daarna volgden er meer.  Na de pauze ben ik weer in de tassenwagen gegaan om het 
voor de laatste keer achter in de auto te doen. Toen wij er mee klaar waren zijn weer richting 
Zwijndrecht (NL) gegaan om daar voor de laatste keer uit te laden. Toen we daar aankwamen stond 
er een auto op het te terrein van de korfbalclub Zwijndrecht. Toen vroeg een mevrouw hoe laat de 
groep binnen kwam en toen vroeg Co weer aan mij of ik Anton wilde bellen. Anton zei dat ze in 
Zevenberg zaten en dat het nog lang kon duren. Maar toen zijn we alle tassen uit de auto gaan 
halen. Toen alle tassen uit de auto waren ben ik naar binnen gegaan om daar een patatje te gaan 
halen. Toen kwamen de eerste renners met groene hesjes aan, maar die kwamen van de andere 
kant, dus niet van de kant waar ze moesten komen. Toen de groep er aankwam werden ze met veel 
applaus binnen gehaald en iedereen gaf iedereen een  hand. Toen zei ik tegen Anton dat ik naar huis 
ging. Ik gaf Wim van der Merwe  een hand en de rest ook.  
   
Met vriendelijke groet,  

Robert Paul Macdaniel  
   
   

 

MARC SERGEANT CLASSIC.  
Op 28 juni gaan we met, naar ik hoop, een grote groep fietsers naar Wemmel (Bel) voor de MARC 
SERGEANT CLASSIC. Ik heb de organisatie gebeld om wat meer info los te krijgen voor deze tocht. 
Nou maak je borst maar nat, wat de route betreft. Er is mij verteld dat er haast geen stukje in zit om 
even op adem te komen.  
   
De route gaat door het zgn. Pajottenland, dat is heuvelachtig met klimmetjes van zo’n 500 a 600 
meter lang en een stijgingspercentage varierend van 4 tot 10 %. Ook is de MUUR VAN 
GERAARDSBERGEN en de BOSBERG opgenomen in de route, dus mensen pas je tandwielen 
maar aan. We gaan als groep, dus hoop ik dat we redelijk bij elkaar blijven en vooral wachten we 
bovenop de klimmen op elkaar, dat is wel zo gezellig voor iedereen.  
   
We hopen met z'n allen op mooi weer, dan wordt het naar mijn inziens met zo’n mooie route een hele 
mooie dag.  
   

Jan Gelderblom  
 

 



Afscheid als toerrenner.  
Dit is voor zover ik het kan inschatten mijn laatste stukje in het Toernieuws van De Mol. Het klinkt als 
een definitief afscheid en dat zal het ook zijn van velen van jullie. Een enkeling zal ik nog wel zien of 
contact mee houden. Ik heb echter m.i.v. het nieuwe jaar 2003 het lidmaatschap met De Mol 
opgezegd. Het volgende schrijven zal de reden verduidelijken.  
   
In 1988 ben ik door stimulatie van mijn jongere broer Wim lid geworden van De Mol en gelijk vanaf 
de eerste rit was ik verknocht aan deze tak van sport. Het gevolg was dat ik een van de trouwste 
leden werd en tot en met 1997 tot  de harde kern van Molleden behoorde die bijna alle Molritten en 
buitentochten van het Molprogramma reden. Slechts bij klimtochten in Limburg en bij de Belgische 
klassiekers had ik niets te zoeken, omdat het klimmen me niet zo lag. De toertochten op de Veluwe 
heb ik wel leren rijden, maar die heuvels zijn nog goed te overzien en daar kan je op kracht en 
routine omhoog.  
   
Mijn  eerste toertocht  was de Waardentocht van 100 km, terwijl ik als trainingstochtjes hooguit 50 km 
gereden had,  mijn tweede tocht was gelijk een tocht van 200 km Doorheen West en Midden 
Brabant, mijn vierde tocht de Tour de Force over Posbank, Zijpenberg en vele Veluwse heuvels en 
de week erna voor de eerste keer Zwijndrecht-Zwijndrecht. Ik kreeg van mijn broer en vrienden Henk 
van der Moren en Joop Terschegget een Spartaanse vuurdoop. Ik reed alle tochten uit, want ik wilde 
me niet laten kennen en ik had gelijk de smaak te pakken. In m’n startjaar reed ik gelijk 7 tochten van 
200 km en daarboven en kwam ik al tot ruim 4200 km.Tot 1997 reed ik steeds zo’n 4à 5 duizend 
kilometer per jaar, ik trainde niet zo veel meestal 1 en een enkele keer 2 keer per week en verder 
reed ik de meeste tochten van het Molprogramma. Dit volstond om met voldoende conditie de 
langste tochten met succes te rijden. Van 1988 t/m 1997 reed ik 243 tochten en bijna 42.000 km, een 
gemiddelde van 24 tochten en 4200 km per jaar, waarbij opgemerkt zij dat ik in 1997 maar 14 ritten 
en 1900 km reed. Ik heb 6 keer de Haringvlietronde gereden, waarvan 4 keer als voorrijder, 12 keer 
Zwijndrecht-Zwijndrecht v.v. waarvan 6 keer als voorrijder en 4 keer verkennend. Dordrecht –Nieuw 
Dordrecht heb ik 5 keer gereden, waarvan 4 keer als voorrijder en de Huchiestocht 5 keer, daarnaast 
nog andere lange tochten en de meeste molritten. Ik kan dus wel zeggen dat ik in die jaren een van 
de trouwste leden was van de harde kern van De Mol.  
   
Omdat in 1997 de kinderen het huis uit waren had ik me voorgenomen om niet elk weekend meer te 
gaan fietsen bij de club, maar ook regelmatig wat leuke dingen samen met mijn vrouw te gaan doen, 
ook vaak fietsen op de mountainbike om haar mooie plaatsen van Nederland te laten zien die we met 
de club al zo vaak gezien hadden. Het liep toch enigszins anders dan ik gedacht had. Tijdens een 
fietsvakantie aan de Belgische kust liep ik astma op en daar kwam ik niet meer vanaf. Het was 
blijkbaar altijd latent aanwezig geweest als erfenis van mijn moeder.  Bijna elke maand sloeg het toe 
en had ik een kuur prednison en antibiotica nodig, dus mijn conditie vloog achteruit. Elk voorjaar 
daarna begon ik met trainen op de powertrainer en lukte het me soms enige tochten mee te rijden 
met de club maar daarna stortte ik vaak weer in. Ik kon wel door blijven werken, maar vraag me 
soms niet hoe, mijn wilskracht hield me op de been. In 1997 reed ik nog 14 tochten, maar in 1998 
slechts 4 en in 1999 nog 8, maar van 2000 tot heden kwam de racefiets helemaal niet meer van de 
zolder af. Wel fietste ik samen met m’n vrouw regelmatig tochten van 50 tot 75 km en dat ging zonder 
problemen.  
   
In maart probeerde ik accupunctuur om van mijn astma af te komen op aanraden van mijn 
fysiotherapeut en het hielp, ik kreeg het maar een enkele keer meer en momenteel heb ik de laatste 
twee jaar geen astma aanvallen meer gehad. Wel gebruik ik nog wat pufjes, maar dan meer 
preventief. In de zomer van 2001 kreeg ik weer idee om in het naseizoen wat ritten mee te gaan 
rijden, mede doordat de conditie sterk verbeterde. Ik zag er al naar uit en ging in training, want ik 
miste het rijden in clubverband toch wel wat. Het ging echter niet door, omdat ik eind september met 
iets anders geconfronteerd werd dat mijn plannen voorgoed dwarsboomde. Van het ene op het 
andere moment kreeg ik te maken met uitval van mijn linker beenfunctie. 

 
 

 



 
Het waren elke keer maar aanvalletjes van 2 minuten, maar ik kon dan echt niet op dat been staan, 
laat staan lopen en kreeg vervolgens in het andere been pijn. Het liep op tot zo’n 15 keer per dag en 
ook ’s nachts in bed. Binnen een paar weken zat ik al bij de neuroloog in ziekenhuis Dirksland  en 
daar volgden een korte opname en verscheidene onderzoeken zoals bloedonderzoek, E.E.G-
onderzoek, CT-scan, MRI-scan van m’n wervelkolom in het MCRZ te Rotterdam en vervolgens nog 
een MRI-scan in het MRI-centrum te Amsterdam en gelijk daarna met Sinterklaas (een leuk 
cadeautje) een lumbaalpunctie (=ruggemerkprik) om hersenvocht af te tappen. Dit werd in 4 
verschillende ziekenhuislaboratoria in het land onderzocht. Midden december stopten de aanvallen 
en ging ik weer werken. Eind januari kreeg ik van de neuroloog de uitslag, ik had Multiple Sclerose 
(MS), weliswaar was de status nog een waarschijnlijke MS, omdat er nog maar één echte klacht 
geweest was, maar volgens de laatste MRI-scan moest er al meer aan de hand geweest zijn. Er 
waren een stuk of zes vlekjes te zien op mijn hersenen. Gelukkig zat ik in een gunstige ER-vorm, dat 
staat voor de aanval-en-herstel-vorm. De conclusie was, ik kon er oud mee worden en ik mocht alles 
doen, behalve me bovenmatig inspannen. Dus lange toertochten in het clubtempo kon ik wel 
vergeten. Jammer dan, ik had 13 mooie fietsjaren meegemaakt  en dat nam niemand me meer af! Ik 
ging er gewoon weer tegenaan, wel luisterend naar mijn lichaam, maar vol optimisme en zonder er 
van wakker te liggen. Ik had gewoon pech, maar ik moest wél verder. Op de leeftijd (56 jaar) dat ik 
MS opliep is de kans op het krijgen van MS kleiner dan 1: 500.000, maar ik had de hoofdprijs. Nu 
nog de staatsloterij! Het gekke was wel dat ik de beenuitval nooit tijdens het fietsen en autorijden 
kreeg, ook de kracht in mijn benen bleef constant. Het was ook geen risico, omdat ik het altijd wel 
bijna een halve minuut van tevoren bemerkte voordat mijn beenfunctie uitviel.  
   
Eind mei 2002 tijdens mijn eerste vakantienacht op Rhodos begon het opnieuw. Kun je je voorstellen 
hoe ik me voelde zover van mijn vertrouwde neurologe (een schat van een mens, waar ik altijd 
terechtkan) in een vreemd land, niet wetend hoe dit weer uit zou pakken. Gelukkig was het dezelfde 
klacht, dus hier kon ik mee omgaan. Na een paar dagen met een wat minder humeur rond gelopen te 
hebben, heb ik het van me af gezet, want ik wilde genieten van mijn vakantie en dat lukte prima. De 
beenuitvallen liepen weer al snel op tot 12 à 16 per etmaal, ook op de strandstoel! Eind juni was ik 
weer bij de neurologe en gelijk de dag erna werd er begonnen met een zware  driedaagse 
prednisolon-kuur(3 x 1000mg!) middels dagbehandeling aan het infuus. Hierna werden de aanvallen 
milder en stierven ze langzaam uit en eind juli was het weer voorbij. Het was nóg steeds een 
waarschijnlijke MS, omdat het dezelfde klacht was.  
   
Begin augustus ben ik op advies van de neurologe begonnen met wekelijkse intramusculiare (recht in 
de spier) zelfinjectie met een Interferon-1beta (Avonex), een natuurlijk eiwit,  dat de klachten tijdens 
een aanval en restverschijnselen daarna met 30% moet doen afnemen en tevens de periodes tussen 
twee aanvalsgolven (schubs) moet verruimen. Na de eerste aanvalsgolf had ik als restverschijnsel 
tintelende voorvoeten overgehouden en na de tweede hele tintelende voeten, vooral in het linker 
been, het been van de uitval. Maar alles went, als je er niet aan denkt voel je ook niet veel.  
   
Begin december dit jaar kreeg ik last van een andere klacht, nl. een oogklacht. Ik zag door mijn 
linkeroog af een toe wazig en alle kleuren zag ik met dat oog met een grijstint, de kleuren waren 
minder fel. Ik had binnen twee dagen door dat dit een nieuwe MS-klacht was, omdat ik hierover ook 
al gelezen had op internet en in literatuur. De conclusie lag toen ook voor de hand, ik had definitief 
MS! Misschien mede door het gebruik van Avonex werd de storing niet zo ernstig, maar af en toe wel 
knap vervelend en vermoeiend. De neurologe bevestigde wat ik al dacht en we besloten gezamenlijk 
geen zware kuur er op los te laten. Zoveel mogelijk natuurlijk laten genezen.Momenteel is het nog 
niet voorbij al is het wel minder geworden. Bovendien alles went. Je leeft alleen in onzekerheid, 
omdat je nooit weet wanneer de ziekte weer toeslaat en met wat voor soort schub. Ook word ik een 
enkele keer wel eens overvallen door vermoeidheid en vooral dan moet je luisteren naar je lichaam 
en direct flink gas terug nemen. We gaan echter gewoon door met leven en werken, want ik ga niet 
bij de pakken neer zitten, dat past niet bij mijn optimistische karakter.  

 
 

 



Bovendien kan ik nog alles doen, ik fiets, wandel (tijdens de wintersportvakantie 30 km in 5 dagen 
door de sneeuw) en ga eens per week naar de sportschool fitnessen op zoveel mogelijk toestellen 
om mijn conditie op peil te houden en train bovendien  op de powertrainer op zolder. Je hoeft dus 
absoluut geen medelijden met me te hebben, want ik ben echt niet zielig, ga vrolijk door het leven en 
doe leuke dingen met m’n vrouw, zoals fietsweekends en genieten van vakanties in Griekenland en 
Oostenrijk. De dokter heeft gezegd dat ik er oud mee kan worden zonder in een rolstoel terecht te 
komen, en dat ben ik dan ook van plan.  
 

Een groot aantal jaren van heb ik van elke toertocht die ik reed  een toerverslag geschreven in 
Toernieuws, jarenlang vulde ik dit voor ruim 80%. Men ging er al op rekenen, niet alleen de routes 
werden beschreven, maar ook alle dolpartijen onderweg en er werd gewaarschuwd voor gekke 
dingen en tevens werd er steeds maar weer de aandacht op  gevestigd  met een valhelm op te rijden 
na elk ongeval dat weer plaats gevonden had. In totaal schreef ik 184(!) stukjes in Toerfiets en nog 4 
in Toerfiets.  In 1993 wist ik met hulp van nog 4 leden de Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 
60-jarig bestaan van D.S.V. De Mol te schrijven, waarbij ik tevens zorgde voor de eindregie en de 
productie van het boekje bij Rijkswaterstaat liet doen, wat de club ƒ 4000,= bespaarde. Hiervoor 
kreeg ik van de OMNI-voorzitter, Arry van Wageningen, de gouden mol uitgereikt, waarbij ik de 
eerste of een van de eersten was die zo’n onderscheiding ten deel viel. Vorig jaar werd mij door het 
bestuur gevraagd om een stuk te schrijven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de D.T.C. 
De Mol. Ondanks dat ik toen net hersteld was heb ik dit ook gedaan. Ik deed dit uiteindelijk omdat 
mijn hart nog steeds bij de club was. Ik heb zoveel jaren met plezier met deze club prachtige 
gebieden van Nederland doorkruist, waarbij ik niet alleen genoot van de mooie natuur maar ook van 
het dollen onderweg en van de bij de club opgedane vriendschap. In het bijzonder wil ik hiervoor mijn 
fietsmaatjes door de jaren heen bedanken, met name André Hoogenboom (de eerste jaren), Anne 
Marie en Eveline Verjaal en Jan Korteland, zonder alle anderen tekort te doen. Vooral met de dames 
heb ik vele jaren samen gefietst, mede omdat ik hen in de beginperiode begeleid heb, maar ook 
omdat het goed klikte tussen ons. Jan is een echte vriend van me geworden, waarmee ik nog steeds 
contact heb. Ik heb De Mol altijd een fantastische vereniging gevonden met prima mensen in het 
bestuur die alles perfect regelden en voor een goede sponsor zorgden. Ik ben lid geworden in 1988 
toen de club voor het eerst grootscheeps door Hans Anders in de sponsorkleding gestoken werd en 
ik stop er mee nu ook toevallig Hans Anders er dit jaar mee stopt.  
   
Ondanks dat ik alle jaren met veel plezier lid geweest ben van De Mol, moet me toch iets van het 
hart. Er wordt altijd beweerd dat er binnen de club veel aandacht is voor zieke leden. Helaas moet ik 
zeggen dat ik in die jaren dat ik niet meer kon fietsen t.g.v. astma en later MS enig bericht of 
telefoontje heb ontvangen van het bestuur. Met Jan Korteland had ik wel veelvuldig contact als 
vriend, maar van andere bestuursleden heb ik nooit iets gehoord. O ja, alleen toen er een stukje 
geschreven moest worden voor het 25-jarig jubileum, wist men mij te vinden. Ik heb me toen niet 
laten kennen en dat stuk toch gemaakt. Vervolgens werd in het Toernieuws deze en gene bedankt 
voor het laten slagen van het feest, maar ik heb mijn naam nergens zien staan. Vreemd, ik dacht dat 
ik mijn sporen voor de club toch wel verdiend had. Niet dat ik nou zit te wachten op complimenten of 
iets van dien aard, maar een belangstellend telefoontje is toch wel eens aardig, zeker als je ziet dat 
anderen met minder ernstige mankementen wel regelmatig in het Toernieuws vernoemd worden. 
Verder maak ik me er niet druk om en ik heb zeker geen rancune jegens de club en al zijn leden, 
daarvoor heb ik teveel plezier gehad in al die jaren, ik wilde dit alleen even kwijt. Ik wens jullie allen 
nog vele goede en plezierige fietsjaren toe zonder (ernstige) ongelukken, hoewel ik me realiseer dat 
dit niet voor iedereen te verwezenlijken is, maar bovenal vele gezonde jaren, want ik weet als geen 
ander hoe belangrijk dit is.  
   
Vriendelijk sportgroeten,  

Adrie Hokke  
Brijhoekstraat 47  
3223 BD  Hellevoetsluis  
Tel. 0181-314265  

  

        



Ik geef de pen aan..........  
Tja ik kan aardig anticiperen dus ik zag het al aankomen…. De Pen kwam 
steeds dichterbij en nu is het dan zover. Bedankt hoor Herman! Heb ik dit jaar 
nog niet genoeg gecorrespondeerd  ? Nou vooruit dan maar ik zal op deze 
manier ook mijn bijdrage maar leveren. Want, dat moet ik wel bekennen, ik vind 
de Pen een leuke rubriek in het Toernieuws. Ik vond het dan ook teleurstellend 
dat de Pen af en toe leeg leek te zijn.Nu ben ik met een Pen niet zo bedreven, 
maar met een toetsenbord en muis des te meer. Ik werk al jaren met de 
computer en maak voornamelijk ontwerpen, op dit moment bij een 

reclamebedrijf.  
   
O ja, ik hoor me eerst even voor te stellen, mijn naam is Rob de Zeeuw.  
Ik ben 36 jaar, woon in Brandwijk aan de Graaf, ik ben getrouwd met Irma en heb twee zoontjes. 
Ferrie is 2,5 jaar en Timo bijna een jaar, ik dacht altijd dat sporten energie kost maar Ferrie en Timo 
vragen ook het nodige van Irma en mij. Op het moment dat ik aan de Pen begin te schrijven (22:45 
uur) zit Ferrie nog vrolijk op de bank te feesten. Nu plannen de jongens het ook nog vaak zo dat ze 
vlak voor zware tochten slapeloze nachten hebben, zo heb ik de nacht voor de Ronde van 
Vlaanderen hooguit een uurtje of 5 geslapen.  
   
Maar nu even wat over mijn, nog korte, wielerverleden. Dit jaar ben ik begonnen aan mijn derde 
seizoen als tourfietser. Vijf jaar geleden bleek na een knieoperatie dat ik het voetballen, mijn favoriete 
sport op dat moment, beter op kon geven. Enige tijd ben ik zoekende geweest naar een sport die mij 
beviel. Uiteindelijk ben ik  op de racefiets terechtgekomen. Wielrennen volgde ik altijd al  en met 
name Luik-Bastenaken-Luik, maar vooral Alpe d’Huez had mijn belangstelling. Ik dacht er wel eens 
aan om Alpe d’Huez te beklimmen. Maar sinds ik dus zelf actief fiets is het denken veranderd in het 
absoluut willen doen.  
   
Het eerste jaar dat ik ben gaan fietsen heb ik veelal solo kilometers gemaakt en ik ben in de loop van 
2001 lid geworden bij de Mol. In augustus dat jaar ben ik pas regelmatig mee gaan fietsen. Ik hoorde 
daar al veel Mollers enthousiast praten over hun deelname aan LBL en raakte zelf ook enthousiast, 
mijn plan had ik dus snel getrokken: 2002 Luik-Bastenaken-Luik en in 2003 la Marmotte!  
   
Natuurlijk gaat mijn plan niet zonder training en dus nam ik me voor om in 2002 zo veel mogelijk 
kilometers te maken. Naast de solotrainingen en de wielertrainingen bij de plaatselijke ijsclub, waren 
de ritten bij de Mol hier uitermate geschikt voor. Ook Zwijndrecht-Zwijndrecht, voor de Mol alweer de 
25e, maar voor mij de 1e, vond ik een geweldige ervaring. In augustus 2002, dus vertrokken naar Luik 
en daar LBL voltooid, maar ik had me toch wel enigszins verkeken op de zwaarte van deze tocht. In 
Bastenaken zat ik er al redelijk doorheen, maar gelukkig kon ik me herstellen op de terugweg naar 
Luik, en dat op het zwaarste gedeelte. Ik heb overal door kunnen fietsen en ook op de Redoute 
hoefden de schoenen niet uit de pedalen. Ik dacht tijdens de klimmen wel bij mezelf: “ die Marmotte, 
dat is niets voor mij “, maar toen we tien minuten gefinisht waren dacht ik: “ach waarom ook niet“. En 
passant pikte ik in 2002 ook nog even de Supermoltrui mee; mijn 2e seizoen was dus wel geslaagd. 
Saillant detail is dat ik in 2002 ongeveer 30x lek heb gereden, waaronder 1x op de Tacx, wellicht dat 
er  ook een lekkebandentrui in het leven geroepen kan worden?  Deze trui hoeft niet veel om het lijf 
te hebben, mogen best flink wat gaten in zitten……  
   
Aan het eind van 2002 werden de plannen voor 2003 steeds concreter en alles kreeg vorm. In juli 
reizen we met een groep van negen, waaronder 5 Mollers en 1 ex-Mol, af naar les Deux Alpes om op 
5 juli la Marmotte te gaan fietsen. Met onze groep, die de naam “team La Marmotte” en de yell “don’t 
walk” heeft gekregen, zijn we in januari al begonnen met de training. Zo stond ook de Ronde van 
Vlaanderen in onze voorbereiding, en Herman en ik hadden gemeend om alle Mollers maar uit te 
nodigen, het gevolg hiervan was te lezen in de vorige Toernieuws.  
 
 
 

 



Al met al wil ik nog heel wat fietsuitdagingen aangaan, en het eerste begin is er in ieder geval.  
Is er dan nog meer wat mijn interesse heeft?  Even opsommen: 
Favoriete club: Ajax  
Favoriete wielrenner: Lance Armstrong en Michael Boogerd (gewoon een leuke gozer)  
Favoriete artiesten: Counting Crows, Pearl Jam  
Favoriete eten: Italiaans ijs  
   
Nou denk dat dit het wel zo’n beetje was, denk dat ik voorlopig lekker rustig kan toeren in het peloton 
want ik heb het meeste van me wel zo’n beetje verteld, hoewel………  
Dan zit ik nu alleen nog met het dilemma “Ik geef de pen aan….”  
Zat eerst te denken om de Pen nog maar even zelf te houden, maar ja eer dat de Pen dan weer een 
keer gecirculeerd is Irma vond dit ook een beetje te, zit op het moment op de fiets of achter het 
toetsenbord.   
   
Wat mij nog even brengt op twee nieuwe soorten fietstrainingen die ik, samen met Irma waarvoor 
dank, de laatste weken ontwikkeld heb:  
- de Weerstandtraining: 
  Rob:Irma ik ga fietsen hoor!  
  Irma: Jij gaat niet fietsen!   
  Rob:Ik ga wel fietsen!   
  Irma: Jij gaat echt niet fietsen! 
- de Hersteltraining: 
  Indien de weerstandtraining niet lukt, languit op de bank voetbal kijken 

   
Uiteraard is bovenstaand puur een hersenspinseltje van mij en nooit in de praktijk gebeurd, of wel 
….? Laat ik maar niet te persoonlijk worden, moet het anders nog lang horen van mijn fiets”maten”.  
   
O ja “de Pen”: na mijn eerste verzinsels dacht ik “kom laat ik de Pen eens terugspelen naar Herman” 
maar ik denk dat dit ook direct gepareerd wordt. Daarom geef ik hem maar aan de enige Mol van ons 
Marmotte Team die de Pen nog niet gehad heeft: Arjan Kamberg.  
 
Arjan maak er wat van!  
   

Rob de Zeeuw.  
 

   
   
 

 
  
Nieuwe leden:  
   
* K. Rutte    Dordrecht  
* W. Verbakel       Dordrecht  
* H.P. Tuin    Dordrecht  
      
Van harte welkom in onze vereniging!  

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 



   
   

De Mol op internet: www.fietsclubdemol.nl  
   

E-mailadres: postmaster@fietsclubdemol.nl 
   

* Afmelden als lid;  
   
   

* Aanmelden als lid;  
   
   

* Adreswijzigingen;  

 

   
     

Altijd schriftelijk doen bij de secretaris!!!  
 
 
 
 
 
 

 Koop bij onze  

adverteerders!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fietsclubdemol.nl/
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