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Van onze voorzitter.  
Een belangrijk moment staat voor onze afdeling te gebeuren, want iedereen vraagt zich 
langzamerhand af, wat er nu toch komend seizoen gaat gebeuren, nu het “Hans Anders-
loze” jaar ten einde loopt en het bestuur nu toch langzamerhand moet komen met de 
resultaten van de zoektocht van het afgelopen jaar. Wij zijn de eersten, die dit beamen en 
dat zal later blijken…. Maar eerst even een andere belangrijke zaak en dat geldt de 
financiële bereikbaarheid van de penningmeester. In eerdere uitgaven van ons 
Toernieuws meldden wij het gironummer van onze penningmeester. Zowel bij het 
donateurschap als de bijdrage voor Jan Jongman verscheen een girorekeningnummer in 

ons blad. Dit girorekeningnummer is onjuist!! Helaas zullen vele leden dit ontdekt hebben, toen zij 
overmaakten naar onze afdeling!!. Het enige juiste nummer is het banknummer (Rabobank) 
37.75.88.121 t.n.v DTC de Mol.  Hopelijk zullen niet al te veel leden dit probleem zijn tegengekomen, 
maar dit spijt ons wel ten zeerste!! Natuurlijk hebben wij steeds bedoeld de zaken op een juiste 
manier door te geven en niet op deze manier !!   Vervolgens grijpt mij aan het afscheid van Jan 
Jongman, dat voor iedereen (toch nog) zeer onverwacht kwam. Jan was een persoonlijke vriend van 
mij en in de ruim twintig jaar dat ik hem kende, maakte hij een dermate indruk, dat hij bij mij, maar 
vooral ook bij de vereniging voort zal blijven leven in herinnering. Verderop in dit Toernieuws staan 
wij op gepaste wijze stil bij zijn overlijden. Keren wij terug naar het begin van mijn verhaal (want 
ondanks het verdriet moeten we nog steeds door in de werkelijkheid) en dan blijkt dat wij de zaken 
vrijwel op orde hebben. Eerder dit jaar bestempelde ik de maand september al als cruciale maand in 
onze planning. Welnu, dit bleek terecht, want in september werden diverse zaken op een rijtje gezet. 
Dit resulteerde in gesprekken met mogelijke (overgebleven) sponsors; offertes van mogelijke 
kledingleveranciers en dan vooral op bestuurlijk niveau evalueren om te komen tot een goed voorstel 
naar de leden toe. Dit wordt deze maand afgerond en binnenkort zullen jullie dan ook een uitnodiging 
ontvangen voor een buitengewone ledenvergadering, waarin wij uitleg zullen geven over het 
afgelopen jaar en wat daaruit resulteert. Vervolgens blijven wij natuurlijk ook kijken naar het volgend 
seizoen en daar is binnen het bestuur ook stevig van gedachten gewisseld!! Immers, de enquête 
vertelde ons, dat er flink wat mensen vroegen om wat meer snelheid en dan moet je daar op 
inspelen. Welnu, we zijn voorzichtig bezig om naar een systeem van twee groepen toe te gaan, maar 
het devies blijft: de Mol blijft de Mol, dus zoeken we naar een mogelijkheid  binnen ons bestaand 
systeem te komen tot een tweedeling, maar dan in een zo optimaal mogelijke situatie. Ook over deze 
zaak zullen we, als er bestuursbesluiten zijn gevallen, zo spoedig mogelijk naar de leden toe 
duidelijkheid verschaffen. Ondertussen loopt het toerseizoen ten einde en ik hoop vele leden te 
ontmoeten tijdens de erwtensoep- (Dani Pellikaan!!) en/of koffierit. Onze Wim v.d. Merwe heeft 
inmiddels de zaken voor het superMol- en Molrittenklasse-ment op een rijtje, dus we kunnen 
afsluiten.  
   

Ad Stam.  
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IN MEMORIAM JAN JONGMAN  
   
Het is tijd ik moet gaan  
Ik zal geen afscheid nemen  
Kijk naar me uit in de regenbogen  
Hoog in de lucht  
Als de zon weer opkomt  
En de hele wereld is nieuw  
Kijk dan naar mij uit  
En hou van mij  
Zoals ik van jullie gehouden heb.  
   
Deze prachtige tekst, die gedrukt stond op de rouwkaart van Jan, maakte diepe indruk. Maar eigenlijk is dat geen wonder, 
want indruk hoorde bij Jan. Jan maakte altijd indruk, want hij stond voor zijn mening. Of je het nu met hem eens was of 
niet, hij maakte toch indruk door zijn manier van doen.  
   
Velen van ons hebben het voorrecht gehad dat van dichtbij te ervaren en zullen deze ervaring alleen maar koesteren, 
want Jan was een bijzonder mens.  
Natuurlijk wisten wij allen maar al te goed, dat Jan ziek was, maar wij hoopten zo, dat het goed mocht komen, omdat we 
niet zonder hem verder wilden.  
Deze hoop mocht niet baten, want Jan was de eerste, die zich realiseerde, dat er geen genezing meer zou komen en hij 
begon dan ook, zoals hij dat altijd gewend was, de zaken te regelen. Dit heeft hij gedaan op een manier, die respect 
afdwingt en dit vooral zal voor zijn vrouw en (klein)kinderen het moeilijkst te accepteren zijn: hij zal het voortaan niet meer 
regelen.  
   
Wij als vereniging verliezen in Jan één van onze oprichters, maar vooral één van onze voorbeelden: alles doen voor je 
kluppie en daar vooral heel veel voor over hebben. Altijd klaarstaan, nooit zeuren over tijd of inzet, maar juist proberen 
zoveel mogelijk neuzen dezelfde richting uit te krijgen.  
   
   
Natuurlijk blijft Zwijndrecht-Zwijndrecht als zijn geesteskind over, maar zo zijn er zo veel dingen, waar hij de hand in had. 
En natuurlijk komen we nog steeds overal in het land mensen tegen, die vragen, hoe het toch is met dat kleine mannetje, 
die altijd zo opviel en die zo hoorde bij De Mol.  
   
Zoals gezegd, wij verliezen een groot mens, en dat hebben wij hem zelf gelukkig laten blijken door hem alle eer te geven, 
die in onze vereniging te geven valt: erelidmaatschap, bronzen, zilveren, gouden Mollen, alles viel hem ten deel. Één ding 
konden wij hem gelukkig vorig jaar nog bezorgen: hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en wat was hij 
trots op zijn lintje!!!  
   
Tegelijkertijd was hij minstens zo trots, omdat zijn kluppie 25 jaar bestond en hij kon zijn emoties nog net op tijd 
verstoppen achter zijn nieuwste trots: zijn achterkleinkind.  
   
Als voorzitter heb ik ook nog niet eerder deze emoties op deze manier ervaren en er ging dus ook heel wat door me 
heen, toen we bij Molrit 11 op 21 september het peloton lieten stoppen voor een minuut stilte bij het plaatsnaambord 
“Hekendorp”: de geboorteplaats van Jan.  
   
Inmiddels begint steeds duidelijker te worden, dat we verder moeten zonder Jan, maar zijn familie zal daar de meeste 
moeite mee hebben. Wij hopen als bestuur, dat Jans familie de kracht zal kunnen vinden om met elkaar dit grote verlies 
te dragen en daarom sluit ik dit in memoriam af met een tweede stuk tekst uit Jans rouwkaart:  
   
   
Wanneer wij denken aan liefde en vriendschap  
dan denken wij automatisch steeds aan jou  
   
   

Namens het bestuur,  
Ad Stam  

   

  
  
   

 
  



Lieve fietsvrienden en -vriendinnen,  
Graag zouden wij iedereen van de club willen bedanken.  
Jullie cluppie was één van Jan’s liefdes.  
Altijd heeft hij met groot enthousiasme en trots over de club gesproken.  
Namens mijn man, maar zeker ons gezin, willen wij iedereen bedanken voor de vele jaren dat Jan 
plezier bij jullie club heeft mogen beleven.  
Ook het feit dat jullie er voor hebben gezorgd dat Jan werd geridderd heeft hem en ons diep 
ontroerd.  
Bedankt voor de kaarten, bloemen en bezoekjes die U aan Jan bracht tijdens zijn ziek zijn.  
   
          VRIENDSCHAP IS ZO HEEL BIJZONDER  
   
          VRIENDSCHAP DAAR VERSTA IK ONDER  
   
          SAMEN FIETSEN EN HEEL VEEL PRET  
   
          OPGAAN IN ELKAARS GELUK  
   
          DAT IS VRIENDSCHAP UIT EEN STUK  
   

Riny Jongman – de Ruyter  
 
     
 

 

Inleveren Supermolkaart 2003  
Zaterdag 11 oktober 2003 wordt de laatste rit voor het Supermol programma verreden.  
   
1e Na de rit stempelen en uw kaart inleveren.  
2e  Vermeld duidelijk uw naam op de kaart.  
   
U mag uw kaart ook opsturen naar:  

W. van de Merwe  
Balistraat 30  

3312 VB  DORDRECHT  
   

meegeven aan een fietsmaat kan ook, of afgeven aan één van de bestuursleden.  
   

Zorg er voor dat uw kaart uiterlijk 15 oktober in ons bezit is!!  
   
Wij hebben nu voldoende tijd om de verreden KM’s op te tellen en weten we hoeveel totaal 
herinneringen we moeten gaan bestellen.  
   

Wie worden de Supermollen van 2003 ???  
   

Na afloop van de snertrit op zaterdag 25 oktober gaan wij u bekend maken wie de opvolgers 
worden van:  

   
Henk Meijer     Molrittenkampioen  

   
Rob de Zeeuw en Ton Verhagen  Supermollen  

   
Tevens uitreiking van de totaalherinnering seizoen 2003.  
 

   



De (Hans Anders) Molentocht 2003  
 
Inleiding.  
De (1e ) voorbereidingen voor de Molentocht dateren eigenlijk al vanaf september 2002. Dit lijkt vroeg 
en is misschien ook zo, maar ik geef hier enige toelichting bij. In september zijn wij van het bestuur 
en Jan Gelderblom in het bijzonder, al in discussie over het jaarprogramma van het daarop volgend 
jaar.  De Hans Anders Molentocht is een vast terugkerend geheel, zij het dat onze sponsor Hans 
Anders niet meer van de partij is en de deelnemeraantal van dat jaar (2002) zegge en schrijven 17 
personen was. Op dat laatste kan het antwoord simpel gegeven worden: het weer was zeer slecht, 
regen - regen en nog eens regen. Maar het jaar daarvoor (2001) waren er zo’n 170 en het jaar 
daarvoor (2000) zelfs 220 deelnemers. De tocht zal mede daardoor weer op de touragenda komen, 
zij het dat de naam anders zal worden, we Hans thuis zouden laten en in het vervolg “De Molentocht” 
zal gaan heten. Er zal ook weer een 80km en 40km versie komen. Vervolgens blijft het een hele tijd 
stil tot pakweg eind mei, begin juni. Dan is het de hoogste tijd om de voorbereidingen weer op te 
pakken. De eerste zaken die geregeld dienen te worden zijn de rustplaatsen. Ad wil eerst bij Hans 
Anders gaan peilen in Gorinchem of deze nog mee wil werken aan het verzorgen van een gratis 
kopje koffie en andere versnaperingen. Gezien de vakantiepiek bij Hans Anders, waardoor weinig 
employees aanwezig zullen zijn kan hij geen positieve toezeggingen doen. Dus dat is geen goede 
optie. Een andere locatie zoals in Hoornaar met het daar het restaurant “Onder De Linde” lijkt mij 
persoonlijk een hele goed alternatief. Het bestuur is het met mij eens en dan is dat rond. Het 
volgende wat er gebeuren moet is de routebeschrijving zodanig aan te passen dat de kilometers 
weer op een 120Km uit kunnen komen. Door twee Molentocht routebeschrijvingen van voorgaande 
jaren op elkaar te leggen had ik dit in een avondje PC gerommel rond. Nu nog samen met Franco 
Danese eind juli de tocht voorrijden om eventuele tekortkomingen recht te kunnen zetten en 
gelijktijdig met de betreffende uitbaters van gedachten te wisselen over de dag zelf. Er bleek 
uiteindelijk een klein puntje in te zitten bij Groot-Ammers waar een stuk dijk open lag voor 
rioleringsherstelwerkzaamheden.  
   
De tocht.  
De alineatitel is feitelijk onjuist als jullie nu denken dat ik een opsomming ga maken over het rijden 
van de tocht. Voor het bestuur en mijn persoontje wordt het een dag van niet fietsen. De tocht moet 
uitgezet worden, er is een inschrijftafel bemanning nodig en tevens moet op diverse rustplaatsen 
gestempeld worden. Tja, en voor Co wordt het ook een lange dag. Het uitzetten van de tocht doen 
we de laatste jaren met twee koppels. Ad en Wim zijn een vast koppel, Jan en mijn persoontje, het 
tweede koppel, waarbij Jan en ik de eerste 25km en de laatste 35Km voor onze rekening nemen. Het 
ophalen van de pijlen doet ieder koppel ook weer voor hetzelfde gedeelte. Het voorbereiden voor het 
uitpijlen begint de maandagmorgen voor de tocht al. Ik ga dan bij de maandagmorgenploeg op 
bezoek, drink een bakje koffie met ze en ga daarna de pijlen alvast aftellen en gereed leggen in 
kratjes op zodanige wijze dat wij ze zaterdagmorgen in no-time in de wagens hebben liggen. We 
spreken om 06.30 uur af bij het clubhuis. Jan Gelderblom mijn koppelmaatje komt dan op zijn 
gewone stadsfiets met een paar goede zijtassen. De fiets gaat op de fietsdrager van de auto en we 
gaan vervolgens uitpijlen. Bij Alblasserdam aangekomen gaat de fiets van de drager af en krijgt Jan 
een hamer, schilderstape en pijlen mee. Jan gaat dan het fietspad gedeelte achter Alblasserdam met 
de fiets uitzetten en ik loop het fietspad uit naar de boezem om daar ook twee pijlen neer te zetten. 
Vervolgens rij ik met de auto naar het Zwartepaard bij de Lekdijk en begin daar alvast te pijlen tot Jan 
arriveert. Bij het ophalen doen wij dat ook zo. Zo nu begrijpen jullie waarom die fiets de hele dag op 
mijn auto aanwezig is. Als wij het eerste gedeelte van de tocht uitgezet hebben, zeg maar een 25km 
en bij de “Zijde brug” belanden, zien wij dat Ad en Wim daar begonnen zijn. Nu kunnen wij, na even 
gepauzeerd te hebben, waarbij we onze in thermoskan meegenomen koffie genuttigd hadden, naar 
Nieuwpoort rijden om daar het tweede gedeelte van de 80km en tevens het laatste stuk van de 
120km verder uit te gaan pijlen. Tijdens de auto rit naar Nieuwpoort, het is dan ongeveer 9.00 uur 
slaat een miezerdruppeltje regen op de voorruit neer. Het is een aankondiging van wat later nog wat 
meer zou worden dan een miezerdruppeltje. Rond 10.15 uur, we waren aan de noordzijde van de 
Baanhoekbrug beland, kwam het echt even met bakken naar beneden. 
 

 



Om 10.30 uur waren Jan en Ik gereed met uitzetten en terug bij het clubgebouw. Een ruim uurtje rust 
waarin bijgepraat kon worden met de daar aanwezige personen, zoals Ad en Wim, Anton en Rob, 
deze zaten achter de inschrijftafel, Co en Rob v.d Hoog als barbezetting, begon het weer langzaam 
op te knappen. Om 11.45 uur zijn wij weer begonnen met het ophalen van de uitgezette pijlen. Het 
weer klaarde steeds verder op en in de loop van de middag scheen de zon volop. Rond 15.45 uur 
was alles weer opgehaald en in de container geplaatst. Na een laatste gezamenlijke consumptie zijn 
wij om 16.00 uur zeer tevreden en in opperste stemming huiswaarts gegaan. O ja, ik zou het bijna 
vergeten, maar die bezem boven op de auto heeft ook zijn waarde. Mijn ervaring is al enkele jaren zo 
dat het een bepaalde indruk maakt bij andere automobilisten. Je krijgt hierdoor makkelijker voorrang, 
men duwt je niet op (geen bumper kleven) en men gaat ver van tevoren opzij bij smalle weggetjes 
met tegenliggers. Tja en bij tegenkomende fietsers, in welke pluimage dan ook, het is altijd hilariteit.  
   
Wetenswaardigheden.  
Er waren totaal 186 inschrijvingen, waarvan + 55 Mol leden waarbij de 120km favoriet was.  
Tussen 09.30 een 11.30 uur is er wat neerslag geweest.  
Er zijn, voor zover bekend, geen ongelukken gebeurd.  
Er hadden een paar deelnemers, die ook nog een flink tempo reden, voor de 80km afstand 
ingeschreven en waren ver voor 09.00 uur vertrokken met als gevolg veel te vroeg in Nieuwpoort, 
waardoor de uitbater nog gesloten was.  
Het bestuur en Ad in het bijzonder was dik tevreden over het verloop van deze dag en zeker m.b.t de 
organisatie en het deelnemeraantal.  
   
Met vriendelijke groet,  

Gerrit-J v/d Bogerd.  
     
     
      

Airborne Fietstoertocht.  
 
Inleiding.  
Het is eigenlijk een tweede keus, deze tocht. Deze opmerking vraagt 
vanzelfsprekend om enige toelichting. Jan Gelderblom maakt aan het einde van 
het fietsseizoen de agenda en/of programma voor het daarop volgend jaar. Jan 
had voor 31-Augustus-2003 de Pukkeltocht van Bemmel op de touragenda gezet. 

Maar bij het verschijnen van een kopie concept van het NTFU jaarprogramma 2003 stond deze 
ineens op de 24ste Augustus. Dat kon dus niet doorgaan, omdat wij dan onze Molentocht van DTC de 
Mol wilden organiseren. Jan kwam toen maar met deze tocht opdraven als alternatief. De tocht heeft 
zijn naam te danken om de slag om Arnhem in 1944. De vele monumenten ter nagedachtenis aan 
deze verloren slag om Arnhem, welke over de regio verspreid staan, is tevens de basis van de 
verschillende fietsroutes en/of afstanden. De kortste is 25km en de langste 140km, waarbij er een 
tiental monumenten aan je voorbij gaat. Wanneer je de routes op papier gaat door lezen zie je dat er 
nog wel wat heen en weer wordt gereden. Het verste punt dat van de startplaats verwijderd is 
bedraagt niet meer dan 28km; je zit dan in Hoenderloo. Halverwege de 140km tocht zit je vervolgens 
een paar honderd meter bij de finish vandaan. Hierna slinger je wat rond en maak je tot besluit een 
slotronde van pakweg 30km. De organisatie van de Airborne tocht, WV Reto uit Arnhem heeft de 
afgelopen jaren regelmatig tussen de 1500 en 2000 deelnemers gehad. Dit jaar kwamen zij niet 
boven de 200 inschrijvingen. Maar hier zal zeker het weer de boosdoener van zijn geweest.  
   
Het weer.  
De weersverwachtingen voor deze dag waren als matig tot slecht te bestempelen. Matige wind uit 
west tot noordelijke richting 3 tot 4 beaufort. Temperatuur rond de 16°C, bewolkte hemel met kans op 
een lokaal buitje met mogelijk een onweersklap. Vanaf de verzamel plaats, de Drechtsteden IJshal, 
was het droog en bewolkt. Eigenlijk zoals de weergoden/profeten het hadden voorspeld. Bij 
Doorwerth aangekomen vielen er een paar regenspatjes.  

 
 

 



Het was daar op dat moment ook een stukje grijzer dan we onderweg naar Doorwerth toe hadden 
gezien. Deze lichte regen heeft ons echter niet lang parten gespeeld, want na het vertrek was het 
droog. De eerste 70km, zeg maar tot de eerste stop, is er geen druppel gevallen. Tijdens de rust 
echter brak er een plensbui los. Na de rust was het regenen weer gestopt. Kort hierna brak er echter 
weer een behoorlijke bui los, hierbij hebben wij een tien minuutjes onder de bomen staan te schuilen. 
In de laatste 15km, we zaten toen op een onbeschutte dijk, hebben we even een regenbuitje over 
ons heen gehad en dat was jammer, want hierdoor werd onze kleding inclusief de fiets toch nog 
redelijk vies.  
   
De Tocht.  
We vertrokken vanaf de IJshal met 6 Mollers excl. de twee chauffeurs Joop Wit en Jaap Nispeling, 
maar al rijdend richting Doorwerth kwam daar nog een drietal bij. Uiteindelijk zijn wij onder 
aanvoering van Cock S. en Adrie V. met 12 mollers om 08.15 uur aan de tocht begonnen. Gezegd 
moet worden dat toen wij vertrokken er nog een groepje van 4 Mollers onder leiding van Johan 
Osseweijer kwamen inschrijven. Het uitpijlen van deze tocht gebeurt door middel van wit gekleurde 
borden met een geelachtige pijl. Ze waren van een behoorlijk formaat, dus goed te zien. Helaas 
misten (ik denk ontvreemd) wij na 2km al een richtingsbordje. We waren echter al weer snel terug op 
de route. De route loopt via Heelsum en Renkum naar Wolfheze. Vanaf hier gaat de tocht door 
prachtig natuurgebied richting Otterloo. Het stuk tussen Otterloo en Hoederloo, waar het dan naar toe 
gaat, is bosrijk, maar wel wat saai, omdat het een lang recht fietspad naast een tweebaans autoweg 
is. Hier rijdt Jan Gelderblom lek, dit is de eerste en tevens de laatste lekke band voor deze dag. 
Dwars door Hoenderloo heen gaat het dan weer via Deelen terug naar Arnhem. In feite rij je rond het 
Nationale Park de Hoge Veluwe. De rust is dan bij het clubhuis van WV Reto aan de rand van 
Arnhem. Tot op dat moment hadden wij nog geen druppel regen gehad. Tijdens de koffie brak er een 
flinke bui los. Op dat moment begon ik al een vermoeden te krijgen hoe de tocht verder zal gaan 
verlopen. Niet bang dat ik nat zal worden, want ik ben niet van suikergoed, dus smelten doe ik niet. 
Nee, ik weet dat we nu een tijdlang in Oosterbeek en Doorwerht gaan zigzaggen, vermoedelijk in de 
regen met de gedachten bij allen aanwezig dat de auto vlakbij staat. Maar na de rust is het bijna 
droog en begint het zigzaggen door Oosterbeek en Doorwerth. Maar op 80 km, een 15 minuten na 
vertrek, breekt er werkelijk een flinke regenbui los. Er wordt vervolgens even geschuild onder een 
paar dikke bomen. Hier begint er een te mopperen en zegt, ik hou het voor gezien de auto staat aan 
het einde van deze straat, mompelt hij en rijdt vervolgens van de groep weg. Met als gevolg dat nog 
drie mannen in zijn kielzog achter hem aan gaan. Er wordt nog wat geroepen van, hé watjes kom op, 
het is zo weer droog en we smelten niet. Maar het bleven liever watjes dan in een nat kloffie de tocht 
verder af te maken. Ja, Franco Danese, zoon Mauro met zijn maatje Arie, het zijn geen echte 
Hollanders en laten we over Cock maar helemaal zwijgen. Maar de zeven overgebleven echte 
Hollanders en een ras echte Italiaan trotseerden de regen en gingen nadat de ergste regen 
neergedaald was verder met de tocht. Zoals al even gememoreerd zigzagden we wat heen en weer, 
waarbij een paar kleine klimmetjes genomen moest worden. De tocht ging voor de laatste 40 km bij 
Arnhem de Rijnbrug over om via de Rijndijk naar de plaats Driel te gaan. Dit was tevens het zwaarste 
stuk van de tocht. De wind kwam hier sterk opzetten en schuin in de groep terecht. Tevens kwam 
een vreemdeling de groep versterken en het tempo ging mede door hem al snel tot boven de 
30km/uur. Even later gingen zij tot overmaat van ramp ook nog een molentje maken en werd het voor 
een paar al gauw te veel van het goede. Gelukkig bracht voor deze mensen de rustplaats in Driel 
uitkomst. Tijdens de rust werd er al regelmatig benauwd naar de hemel gekeken het zag er nogal 
grauw uit daar in het westen  Na de rust ging de route nog een stuk schuin tegen de wind op richting 
westen via Heteren naar Randwijk. Wat voor de rust al bezig was zette zich al snel weer voort. Bij 
Randwijk lag het keerpunt en draaiden we gelukkig zodanig dat de wind schuin achter kwam te 
zitten. De mannen voorop gooiden er nog maar een extra schepje bovenop en dat deed voor Jan K, 
Jan G en Gerrit B de deur dicht. Franco kneep ook in de remmen en wij hebben, in een lichte 
neerslag van een buitje dat toen begon, met zijn viertjes de tocht voortgezet. Bij de brug over de Rijn 
bij Renkum haalden we Cris O. en Adrie V. in. Deze hadden ook op het laatst in de remmen 
geknepen. Het was ondertussen weer droog geworden en we hebben met zijn zessen de laatste 
kilometers vol gemaakt.  

 

 



Hierbij presteerde de chauffeur van de volgauto het om een fietspad op te rijden dat net breed 
genoeg was voor een fiets. Ik heb maar niet meer omgekeken bij het tegenkomen van fietsers en 
voetgangers. Trouwens de chauffeurs hebben het zo nu en dan wel moeilijk gehad. Namens mij en 
de overige zeven dappere mannen nog hartelijk bedankt. Als ik deze tocht in het kort mag 
samenvatten zou ik zeggen: de eerste 100 km is prachtig, de laatste 40 km is saai. Leuk om een keer 
gedaan te hebben, maar voor mij geen derde keer meer. De tocht is meer geschikt om met vrouw en 
eventueel kinderen langs de verschillende monumenten te fietsen daar even te stoppen en een 
stukje geschiedenis van de tweede wereldoorlog op te doen.  
   
Wetenswaardigheden.  
Er waren 16 Mollers excl. 2 chauffeurs bij de start aanwezig  
Er waren 8 Mollers excl. 2 chauffeurs die de volle 140 km gereden hebben.  
Er zijn zeker 4 watjes Lid bij de Mol of ze zijn gemaakt van suikergoed.  
Als je niet met zijn vieren alleen gaat rijden maar gelijk met de groep vertrek wordt je beduidend 
minder nat.  
Er waren voor zover bekend 2 lekke banden, waarvan 1 zelf gerepareerd diende te worden. En dit 
was weer niet nodig geweest als je met de groep meegaat.  
Om 08.15 uur gestart en om 15.10 uur gefinisht met een gemiddelde van 27.8 km/uur.  
2 regenbuitjes van + 15 minuten hebben we mogen ontmoeten.  
   
Met vriendelijke groet  

TDGerrit …..  
 

    
   

 

La Marmotte, 5 juli 2003.  
Dit jaar hadden enkele mollen zich ten doel gesteld om La Marmotte te gaan fietsen. Het leek ons 
leuk om iets te schrijven over dit gebeuren. Iedereen weet natuurlijk dat deze cyclosportieve over vier 
Alpen-cols gaat. Op ieder van deze cols zijn menige gevechten geleverd door de Tourgangers van 
weleer. Nu zouden wij op 1 dag vier van deze giganten gaan bedwingen. Er zijn nog meer Mollen op 
deze 5e juli in Frankrijk geweest. Ons groepje bestond uit Jan Dukel, Rob de Zeeuw, Harry Rijkse, 
Martin Soeteman (oud-mollid) en ondergetekende. Verder weten we dat ook gereden hebben: 
Gerard van Rhenen, Eric van Rhenen, Martin Matse, Johan Ossewijer, Wim vd Merwe, Rob van der 
Hoog en Chris Ockeloen.  
   
Al enige tijd liepen we na te denken, wat we nu eens konden schrijven over dit avontuur. Ja, we 
kunnen natuurlijk iets technisch schrijven zoals, De Croix de Fer is 2.067 meter hoog, kent een lengte 
van bijna 30 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4% en een maximum van 10%. De 
Telegraph daarentegen is slechts (??????) 11,5 km. lang met een gemiddeld stijgingspercentage 
van 7,4% en een maximum van ook rond de 10%. Van deze Telegraph wordt ook wel gezegd dat 
deze klim niet verschrikkelijk lastig is, maar wel altijd knap vervelend. Ja, dan de Galibier, de klim der 
klimmen wordt wel eens gezegd. Deze is 17 km. lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 
6,8% echter met pieken boven de 10% en een top op de 2.646 meter. En dan nog even de Alp zoals 
hij door vele Nederlanders genoemd wordt. l’Álpe d’Huez. Een klim van slechts 12 luttele kilometers 
met de overbekende 21 haarspeldbochten. Het venijn alhier zit echt in het begin met 
stijgingspercentages richting de 14% (!!!!!). Eigenlijk blijft de gehele klim rond de 10% stijgen.  
   
Dit is natuurlijk gewoon saaie informatie, die een beetje fietser allang in zijn boekenkast heeft staan. 
Dan zouden we iets kunnen schrijven over de belevenissen die de groep gehad heeft in de gehele 
week. Maar ja echt leuk voor anderen???? Voor ons natuurlijk wel, daarom zijn het geweldige 
herinneringen.  
  
 
 

 



Ja wat dan wel???? Soms wordt geduld beloond. Het wordt je gewoon in de schoot geworpen. In 
mijn geval las ik in mijn vakantie een boek dat de titel kreeg: Triomf en tragiek op de Tourcols met 
als sub-titel: als de flanken konden spreken. Dit boek gaat in op diverse Alpen en Pyreneeën-cols 
en natuurlijk de verhalen die zich aldaar hebben afgespeeld ten tijde van de tour de France. De 
eerste tour de France werd verreden in 1903. De eerste cols werden aangedaan in 1905 (de côte de 
Laffrey en de Col Bayard). Oeps, even Franse les in herinnering. Cote betekent toch helling  dus 
geen Col. Het duurde tot 1911 tot de echte cols (alsof er ook onechte cols bestaan) aan de beurt 
kwamen. Het was toen wel gelijk raak. De Gallibier werd aangedaan. De eerste renner die hier op 10 
juli 1911 boven kwam was Emile Georget. Hij stopte om zijn kaart te laten stempelen en stamelde de 
woorden: “Nooit heb ik een zwaardere col gezien dan deze….”.  
   
Het moge duidelijk zijn dat de oprichter Henri Desgrange diverse verwensingen naar zijn hoofd 
geslingerd heeft gekregen van de renners. Termen als moordenaar waren de simpelste. Waarom nu 
dit gehele verhaal. Zelf ben ik ook gegrepen door de pracht en de schoonheid van de Gallibier. Het 
was een waarlijk prachtige ervaring om fietsend deze col te doen. De indruk die je krijgt als mens in 
een dergelijke omgeving doet echt wat met je. Ik kwam in het eerder genoemde boek een, zoals ze 
dat noemden, een akte van verering tegen over deze tour-etappe op 10 juli 1911 en in het bijzonder 
over deze berg de Gallibier. Deze akte werd geschreven door de Tourstichter Henri Desgrange in zijn 
krant Láuto. Ik vond dit een dusdanig mooi stuk, dat ik dit jullie niet wilde onthouden. Bedenk bij het 
lezen van dit stuk, dat het ruim 90 jaar oud is en de schrijfstijl ook iets anders was. Bombastische-
romantische verhalen waren natuurlijk voor het lezend volk zeer aangenaam.  
   
Grenoble, 10 juli – Vandaag zijn wij, broeders, allen verenigd in wat ik met uw welnemen een 
gezamenlijke, godsvruchtige overdenking aan het adres van het heilige rijwiel zou willen noemen. Wij 
offeren het al onze piëteit en dankbaarheid, voor de onuitwisbare en kostbare vreugde die het ons wil 
schenken, voor de herinneringen die nu al ons sportief geheugen vullen en voor alles wat het tot 
vandaag mogelijk heeft gemaakt. Wat mezelf betreft, ben ik gelukkig mijn ziel tot begrijpen gebracht 
te hebben, mijn hart omcirkeld te hebben met spaken en harmonieuze kaders en verblind te blijven 
door de triomfantelijke glans van het nikkel. Betekent de fiets in heel de geschiedenis van de 
mensheid niet de eerste geslaagde poging van het intelligente wezen om de wetten van de 
zwaartekracht te doorbreken?? “Zie hier vleugels”, zei Maurice Leblanc vijftien jaar geleden, en 
hebben zij die niet, die vleugels, onze mannen die vandaag verder klimmen dan de arenden kunnen 
vliegen, die mannen die de hoogste toppen van Europa bedwingen?? Zo lijken zij, met hun 
triomfantelijke bewegingen en hun lichte spieren, van daarbovenuit de wereld te overheersen. Zij, de 
apostelen van nieuwe godsdiensten én van de gezondheid, worden gelokt door het aanbiddelijke 
gezang van de paarlemoeren bronnen, het graas van de watervallen vol regenbogen, het gedonder 
van de lawines en de verschrikking die in de eeuwige sneeuw vastgevroren lijkt. Eerst, langzaam, 
worstelen de mannen zich, met krachtige stoten vanuit hun dijen, uit de vallei, waarin hun machtige 
kreten tegen de wanden echoden. En, helemaal beneden, in het Saint-Jean-de-Maurienne dat totaal 
uit het oog scheen te verdwijnen, vroegen mensen zich af of een zondvloed de ketters, die de bergen 
verkrachtten, niet zou overrompelen.  
 

En ze kwamen allen op 1.500 meter, op de Col du Télégraphe, om in de 
afdaling nieuwe krachten op te doen, nodig om de Galibier te bestormen. 
Oh! Sappey! Oh! Laffrey! Oh! Col Bayard! Oh Tourmalet! Ik wil de 
waarheid geen geweld aandoen en verklaar dus dat, in vergelijking met de 
Galibier, jullie maar een flauw afkooksel zijn: voor die reus kan men alleen 
zijn hoed afnemen en hem ootmoedig groeten. Omdat het scheen dat we 
de Galibier al uren aan het beklimmen waren, vroegen we aan enkele 

boeren, die toekeken vanaf de drempel van hun tussen de rotsen verscholen stulpjes: “is de top nog 
ver?” meer dan twaalf kilometer’, antwoorden zij. En in de ontelbare bochten van de weg, diep onder 
onze hoogte, ontwaarden we mieren die vooruit kropen: het waren onze mannen, die met de tanden 
van hun pedalen aan het monster knaagden.  
 
 

 



Eindelijk was de top in zicht, op het moment dat we helemaal omringd raakten door sneeuw, 
waartegen de natuur toch nog een laatste weerstand bood: edele edelweisjes, enkele sneeuwklokjes, 
die ons met hun lieflijke blaadjes schenen te groeten; en dan, die steenhopen, chaos van 
rotsblokken, afgestoten door de kruin; en dan de sneeuw, die alles vasthield in een geruisloze 
lijkwade. De weg ging amper open tussen muren van sneeuw, de weg die van heel beneden al 
gehavend en hobbelig was. Het is, daarboven ijzig koud als Georget aankomt, als hij de voet van de 
triomfator op de kop van het monster zet, als hij ons voorbijrijdt, de snor vol snot en resten van het 
eten uit de laatste bevoorrading, de trui besmeurd met de smeerboel van de beek waarin hij zich, 
helemaal bezweet, ter verfrissing even gewenteld heeft en hij ons, dreigend en tegelijkertijd plechtig, 
naar het hoofd slingert: “DAAR STAAN JULLIE VERSTELD VAN HE!!!!”.  
   
Henri Desgrange.  
Oh ja, voor diegenen die anno 2003 de Galibier beklommen hebben met Shimano, Campagnola, 
Carbon, Tubes, en wat al niet meer. Misschien wel leuk om te weten dat dus bijna een eeuw geleden 
Emile Georget de beklimming deed in 2 uur en veertig minuten. En dat op een fiets van bijna het 
dubbele gewicht als de onze nu zonder derailleur en met slechts 1 tandwiel voor en 1 tandwiel 
achter. Hoe bedoel je de Galibier is een lastige klim???  
   
Tot slot nog enkele uitspraken over deze Galibier:  
   
Emile Georget: “Als ik moet kiezen tussen de tunnel op de top van de Galibier en die van de Metro, 
dan koos ik toch voor de Metro”.  
   
Jacquet Goddet: “Het is de col die het meest de waarden uitstraalt waar het in de Tour om gaat”.  
   
Joop Zoetemelk: “Iedere keer kwam ik op de Galibier in ademnood als er echt grote inspanning 
geleverd moest worden. Gewoon door het gebrek aan zuurstof op die hoogte”.  
   
Henri Desgrange: “Het gezicht van de Bayard en de Tourmalet is bleek vergeleken bij de Galibier”.  
   
Jan Jansen: “Een geweldig kloteding, waar ik nooit goed overeen ben gekomen”.  
   
Met vriendelijke kromme stuurgroeten.  
   

Herman v.d. Wulp 
     
    
    
    

Best Mollid,  
Zoals velen van jullie gemerkt hebben, is email niet meer weg te denken uit het leven van de 
moderne mens. Ook binnen onze vereniging willen wij hier gebruik van gaan maken, zodat wij jullie in 
de toekomst sneller kunnen informeren bij bijzondere gelegenheden zoals uitvallen van een tocht, 
wijzigingen in het programma, ledenvergadering, wetenswaardigheden, bijzondere acties zoals een 
clinic, wist-u-datjes, etc. Zoals u bij deze merkt zijn wij al in het bezit van uw emailadres (of heeft u 
zich recentelijk aangemeld). U hoeft dus niet "meer" te reageren als u in de toekomst af en toe post 
per email wenst te ontvangen. Afmelden kan altijd door het versturen van een mailtje met de tekst 
"afmelden" naar d.t.c.demol@xs4all.nl  
Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur en/of de leden van de vereniging "De Mol"  
   
Als u het niet langer prijs stelt om post per email vanuit de vereniging De Mol te ontvangen, stuur dan 
een mailtje met als tekst "afmelden" naar d.t.c.demol@xs4all.nl  
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28e HUCHIESTOCHT.  
 
Tja, het is soms makkelijk en soms is het moeilijk om iets te schrijven. Dat gaat voor het schrijven 
van het volgende verhaal helemaal op. Ik kom er namelijk achter dat dit alweer mijn vierde verhaaltje 
wordt over de Huchiestocht. Het is makkelijk, omdat stukken eenvoudigweg kopieerbaar zijn en het is 
moeilijk want het moet de lezer wel weer boeien. Het is nu een mengsel van beide geworden.  
   
 “De laatste zware toertocht voor de geoefende toerfietser over de heuvels van de Utrechtse 
Heuvelrug en de Posbank” (Een hucht is een molshoop, soms een heuvel) Ja Mollers, met deze 
zinsneden wordt er voor deze tocht al vele jaren geadverteerd in het TEP. Hij behoort zeker tot “de 
laatste” en één van de mooiste tochten over de Veluwe. De “zwaarte” wordt door de toerfietser zelf 
bepaald. Afstanden zijn er in alle variaties en de hoogte van de gemiddelde snelheid doet de rest. 
Natuurlijk zijn er wat “training fietskilometers” nodig, al is het alleen maar voor het zitvlak. “Heuvels” 
zitten er zeker in, als je naar de langste afstand kijkt (200km) pak je ze, voor zover ik het weet, 
allemaal van naam en de Posbank is in deze tijd van het jaar op zijn allermooist. De heidevelden 
staan volop in bloei. De Langejuffer die eindigt in de Tafelberg met 103mtr, Zijpenberg met 107mtr en 
de Emma Pyramide met 78mtr behoren tot het hoofdgerecht van deze tocht. Het voorgerecht bestaat 
uit de Amerongseberg met 60mtr. Een tussendoortje is de Italiaanse weg met 51mtr en de 
Boersberg. Het toetje is de Grebbeberg en een omloop bij Rhenen gevolgd door de Defensieweg met 
50mtr. De accommodatie is een voetbalkantine van een doorsnee niveau. De douche- en 
kleedruimte waren vrij nieuw en netjes schoon. Andere jaren was het een smeerboel weet ik mij nog 
goed te herinneren. Het was wel een stuk stiller met/tijdens het inschrijven dan voorgaande jaren en 
dit terwijl de weersverwachtingen voor deze dag zeer goed waren en ook zijn geweest. Ook de Mol 
was er met niet zoveel mensen als vorig jaar.  
   
Het weer.  
De weersverwachtingen voor deze dag waren als zeer goed te bestempelen. Zwakke wind uit 
westelijke tot zuidwestelijke richting, 2 tot 3 Beaufort. Temperatuur rond de 8gr vroeg in de morgen, 
oplopend tot 18gr overdag. Vanaf de verzamelplaats, de Drechtsteden IJshal, was het onbewolkt. 
Onderweg in de auto zag je over de landerijen een deken van mist hangen. Prachtig gezicht eigenlijk 
wel. Het was zoals de weergoden/profeten het hadden voorspeld. De eerste uurtjes was het best fris, 
zelfs een koude tenen gevoel meldde zich aan. Maar na de rust in de Goudreinet was het heerlijk.  
   
De Tocht.  
De Huchiestocht is er zogezegd in verschillende afstanden, zoals een 200km en 160km uitvoering. 
De 160km komt niet over de Loenermark en pakt daardoor de Lange Juffer gevolgd door de 
Tafelberg en een stuk Posbank niet mee. Tevens wordt de Zijpenberg maar gedeeltelijk via de 
achterzijde beklommen. Een paar jaar geleden hebben wij van de Mol de 200km vaarwel gezegd. 
Het blijkt dat wij als gemiddelde Moller (ik denk gemiddeld ouder wordend) dit te veel vinden. De 
160km tocht, zoals deze is uitgezet door de club in Veenendaal, leidt toch tot enige teleurstellingen. 
We zijn zodoende tot een bepaald compromis gekomen. Dit komt er kort op neer dat we de 200km 
route nemen, hiervan knippen we het eerste stuk (lusje) naar Amerongen uit, dat is pakweg 30km 
(het voorgerecht) We beklimmen deze wel vaker als wij vanaf Driebergen met een toertocht 
vertrekken. Zodoende zien wij hem toch wel een keer. Het lusje tussen Wageningen en Rhenen 
knippen wij er ook af, dat is pakweg 10km (het gestamp door de polder)  De tocht komt op deze wijze 
nu uit op een slordige 160km. Het eerste gedeelte van de tocht gaat nu via Ederveen (open en vlak) 
naar Wekerom(bossen). Vlak voor Wekerom pikken wij de originele route alweer op en gaan dan 
door naar de Harskamp. Vanaf Harskamp naar Kootwijk gaat het dwars door de bossen over een vrij 
smal fietspad. Verder loopt de rit nu naar Assel en Hoog Buurloo, dit staan garant voor prachtige 
stukken bosgebied. Bij Hoog Buurloo begint dan in feite het terrein te accentueren en gaat het via 
Hoenderloo, met de Miggelenberg, naar de rustplaats bij Beekbergen. (De Goudreinet) Dit gedeelte 
werd zonder problemen en met een perfect volgend volgauto afgelegd. Prima mannen, de instructies 
werden perfect opgevolgd.  

 
 

 



 
De koffie met appelgebak smaakte weer voortreffelijk. Na de rust komt zo gezegd het hoofdgerecht.  
De route gaat nu over de Loenermark waar de volgauto even niet mee kan. Tja, dat zul je altijd zien, 
prompt wordt er lek gereden, deze keer was ik het zelf. Een gat in het wegdek was deze keer de 
boosdoener. Goed, de band er even afgooien zonder wippers, ondertussen had Jan G. al even een 
reservebandje uit mijn tasje gehaald en stond Dirk S. al met zijn superpomp klaar. Binnen de twee 
minuten konden wij onze weg alweer vervolgen. Een korte inhaalrace naar de groep, waarin er 
perfect werd samengewerkt(lees molentje gedraaid) bracht ons weer terug. Deze aansluiting was 
vlak voor de aanloop van de Lange Juffer. Hier pakte Rinus D., die een afloper had, een wiel van de 
wagen en dit was voor de volgauto de eerste en tevens laatste actie op dat gebied. Bij het beklimmen 
van de Lange Juffer valt de groep langzaam uit elkaar, dit is in de loop der jaren een geaccepteerd 
gebeuren, sterker nog iedereen heeft daar vrede mee. De afspraken zijn hier voor iedereen duidelijk 
en worden ook opgevolgd. Ga lekker in eigen tempo en we zien elkaar op de Emmapyramide. 
Persoonlijk geniet ik in volle teugen van dit gedeelte van de tocht. De langzame klim van de Lange 
Juffer eindigend op de prachtige met heide begroeide Posbank. De steile korte afdaling van de 
Posbank. De beklimming van de Zijpenberg, waarvan je twee keer denkt boven te zijn en dan komt 
er nog een stukje. Dan de mooie lange afdaling naar de voet van de Emmapyramide welke het korte, 
maar steile sluitstuk is van dit traject. Hier staat iedereen onder het genot van een gratis uitgedeelde 
versnapering op de laatste te wachten. Ik heb hier trouwens moeite moeten doen om ze weer op de 
fiets te krijgen en dat is wel eens anders geweest. Een vlak maar mooi stuk door bosrijk gebied 
bracht ons bij de laatste stop voor van vandaag  “Pinoccio”  Hier zijn wij de volgauto ook even kwijt, 
maar dit gedeelte wordt probleemloos afgelegd. Het laatste stuk gaat dan naar 
Oosterbeek/Heveadorp met daarin de beklimming van de  Italiaanseweg en afdaling van de 
Holleweg, gevolgd door de beklimming van de Boersberg. Vlak voor Wageningen, zeg maar aan de 
voet van de Wageningseberg, gaan we linksaf en gaan wij via de Grebbedijk naar Rhenen en laat 
zodoende de slinger door de polder letterlijk rechts liggen. Ook op dit stukje kan de volgauto even 
niet volgen en prompt rijdt hier Rinus D. lek. Ook hier dus weer zelf aan de slag. Deze keer duurt het 
iets langer, maar dat mag de pret niet drukken. Vlak voor Rhenen dient de Grebbeberg zich aan. Het 
Paardeveld/Koerheuvel is deze keer niet in de route opgenomen, je rijdt als het ware achter Rhenen 
om richting trimbaan (Bergweg en Autoweg) en tot slot de Defensieweg uitrijden en vervolgens 
rechtsaf naar Veenendaal. Op dat moment halen wij de groep weer in. Om 14.55 uur zijn wij terug in 
Veenendaal met 158km op de teller en een gemiddelde van 26.4 en dan heb je het gevoel van “zo 
het seizoen zit er weer op”.  
   
Wetenswaardigheden.  
Er zijn 25 Mollers (23 man en 2 dames) excl. 2 chauffeurs naar Veenendaal afgereisd.  
Tweemaal is er lek gereden op een moment dat volgwagen er niet bij was.  
Een keer daarvan was TDG zelf.  
Deze keer was er geen Rob v Rutten in het peloton aanwezig.  
De chauffeur en bijrijder volgend perfect de instructies op.  
Het is bij de Mollers langzamerhand geen raadsel meer hoe de 160 km route nu gereden wordt.  
Youri was er dit jaar niet bij. Komt dat nou door twee keer meedoen en dan niet fietsend de 
eindstreep halen.  
De voorzitter was er niet bij, hij zou samen met André zijn schoonzoon Molrit 11 gaan voorrijden?  
Maar Ad, André weet van niks en rijdt gezellig de Huchiestocht mee.  
   

Met vriendelijke groet,  
TDGerrit..........  

   
 
 
 
 
 
 
 

 



   Ik geef de pen aan..........  
Mijn naam is Yury van Dijk, ben 18 jaar en kom uit Dordrecht. Ik zit nog op 
school en volg de opleiding Techno Design. Naast het leren doe ik nog andere 
dingen, zoals uitgaan, achter de meiden aan en fietsen. Alleen het fietsen is de 
laatste tijd wat minder, omdat ik me wat meer bezig houd met uitgaan en 
meiden. Ik ben nu al drie jaar lid en er komt zeker een vierde jaar bij, want 
fietsen bij de Mol doe je voor je lol. Toen ik voor het eerst ging fietsen hebben 
Joop Schuringa en TDGerrit mij heel er veel geholpen. Daar ben ik ze nog 
steeds dankbaar voor. Als ze dat toen niet gedaan hadden, had ik misschien nu 

wel niet meer op de fiets gezeten. Ik zal wat meer gaan fietsen, omdat mijn pa dit jaar meer gereden 
heeft dan ik en dat vind ik niet echt leuk. Ik zal er dan weer op woensdag zijn.  
   
Degene die nu de lul is, heeft me uitgelachen dat ik een stukje moest gaan schrijven voor het 
clubblad en dat is mijn enige echte moeder Gerda de Klerk.  
   

Yuri van Dijk.  
   
   
Beste toerleden, wij zijn hier getuige van een regelrechte primeur. Het is namelijk in de geschiedenis 
van deze rubriek nog nooit voorgekomen dat de moeder!!! van een toerfietser “de pen” heeft 
gekregen.  
 
Dus Gerda, moeder van Yuri, hierbij de opdracht om een stukje te schrijven voor het volgende 
clubblad.  
   

Redactie.  
   
 

10 goede reden om te fietsen. 
Lang geleden dat ik nog eens lekker kon kotsen  
Ik las ergens dat zweet een prima afrodisiacum is  
Ik heb niets anders te doen  
Ik ben dol op valpartijen en bloed  
Ik laat me graag vernederen  
Melkzuur geeft me een kick  
Gladgeschoren benen lijken me wel wat  
Een goeie reden om na de rit een stevige pils te pakken met mijn makkers  
Ik ben beter dan de rest  
Ik weet niet wat ik waard ben  
   
   

10 goede redenen om te stoppen fietsen. 
Je schoenen worden zo vies van al dat gekots  
Zweet ruikt ook vies  
Ik heb nog altijd niets te doen maar een partijtje scrabble lijkt me ook wel wat  
Ik heb bloed gezien, mijn bloed  
Mijn huwelijk heeft me al genoeg vernederd  
Tijdens een concert vond ik een ander zuur waar ik nog meer op kick  
Ik hou er een paar vreemde vrienden op na sinds ik mijn benen scheer  
Ik pak liever pils en een sigaret  
Ik ben nog altijd beter dan de rest maar ze lieten het afweten  
Ik weet nu wat ik waard ben  
   

 
 

   



 

 

 Het winterseizoen nadert. 
  Voor de liefhebbers die er met de ATB op uit trekken.  
   
 "bikerstaal":   
   
  Wat bikers zeggen en wat het betekent:  
   
   

  

* Ik denk dat ik lek reed     even uitblazen mannen, ik ben kapot  
* Ik heb lek gereden    help me eens een handje    
* Ik krijg mijn versnelling niet lager  ik ben 3 kilo aangekomen  
* Ik ben van plan een lichtere fiets te kopen ik ben 5 kilo aangekomen  
* Ik heb me ingeschreven in een fitness club Ik ben 7 kilo aangekomen  
* ik vergat mijn achterband op te pompen ik ben 10 kilo aangekomen  
* Mijn achterbinnenband is poreus  ik ben 15 kilo aangekomen  
* Een lage spanning is lang niet slecht  ik heb lekker een nieuwe  
  maar ik moest de druk bijregelen om  voorvork gekocht en jij niet  
  de hardheid van de elastromeren te  
  compenseren           
* Ik heb mijn bike perfect onder   ik ben zo stom dat zelfs een  
   controle en ik hoef helemaal    goede crash mijn hersens niet  
  geen helm      door elkaar geschud krijgt.  
* Fully's zijn niks waard    ik kan me zo'n ding niet betalen. 
* Er gaat niks boven een fully   ik vreet al 3 maanden elke dag spaghetti met ketchup. 
*Pas na een paar goeie valpartijen  ik heb ontzettende  
  leer je je bike onder     evenwichtsstoornissen  
  bedwang te houden      
* Leuk dat je op me wachtte   maar goed dat je op me wachtte, rund!  
* Hé mannen, al gehoord over die  wat voel ik me soms eenzaam. 
  nieuwe zadelpennen in thermoplastic  
  versterkt met carbonkevlar die krap  
  99 gram wegen   
* Die kerel blijft in mijn wiel hangen  ik krijg hem niet van mij afgeschud. 
* Vandaag gaan we er kalmpjes tegenaan full speed ahead.  
* Er komen wolken aanzetten   we gaan naar huis.  
* De laatste betaalt een rondje            Je bent een rund en zult me nog een pilsje betalen ook 

* Hij doet het niet slecht    maar ik doe het nog beter  
* Wat een sukkel     maar ik ben een nog grotere  
   
 

Wim v.d. Merwe  
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 



     
   

   
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/
mailto:postmaster@fietsclubdemol.nl

