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Van onze voorzitter. 
Over enerverend gesproken! In het vorige toernieuws waagde ik dit woord te gebruiken. 
Natuurlijk was dat het juiste woord, als je het afzet tegen de gebeurtenissen van het jaar 
2003, maar inmiddels zitten we in 2004 en het lijkt wel alsof het gewoon doorgaat! We 
moesten ons verontschuldigen voor het ontbreken van de (inmiddels vertrouwde) 
nieuwjaarsreceptie vanwege drukke werkzaamheden, maar ondertussen waren er die 
werkzaamheden op het gebied van de sponsoring en de sponsorkleding. En wat dachten 
we van het administratief op orde brengen van de nieuwe situatie in het leden/kleding/ 
NTFU-bestand door de secretaris en de penningmeester? Voorwaar een fikse klus, die 

voortvarend werd geklaard! Als eerste kwam de definitieve kledingbestelling uit de bus, maar dat 
gebeurde pas na vele uurtjes, ingebracht door onze Gerard van Rheenen (vaak in samenwerking 
met Rob de Zeeuw als ontwerper), die veel onderhandelde met leverancier Decca over het 
uiteindelijke ontwerp. Vervolgens kon onze penningmeester aan het werk met de machtigingen, die 
waren verstrekt en gelukkig liep ook dat volgens planning! Toen volgde dan het hoogtepunt van de 
afgelopen periode: de ondertekening van de sponsorcontracten. Tijdens een gedenkwaardige 
bijeenkomst, waarbij de pers uitgebreid was vertegenwoordigd, werden de contracten getekend door 
de directeuren van Impulse/Reaplus, Pro-At en SSPB/Bouwhuijs en namens onze vereniging door 
ondergetekende en onze penningmeester. Vele oplettende leden hebben foto’s en artikelen hiervan 
kunnen terugvinden in de plaatselijke pers en het geeft ons nog steeds volop tevredenheid, dat in de 
contracten sprake is van een periode van drie jaar. Tijdens de hierop volgende jaarvergadering 
kwamen we natuurlijk uitgebreid op deze mijlpaal terug en deden verslag van de gebeurtenissen. 
Jammer was, dat we maar een kleine vijftig leden zagen opkomen voor een uiterst belangrijke 
vergadering, waar toch ook plaats was voor een tweetal kritische noten:  
*Is het bestuur tot het uiterste gegaan om Pellikaan en De Heer als sponsor te behouden? Het 
antwoord was een volmondig “Ja” en de uitleg volgde dat de beslissing volledig door de kandidaat-
sponsors was genomen en dat was afgesproken verder niet naar buiten te treden met uitleg.  
*T.a.v. het twee groepen-systeem in snelheid werd uitgelegd, dat de gewone Molgroep het 
uitgangspunt blijft en dat de “snelle” groep zichzelf zal gaan bedruipen: zij vertrekken iets eerder en 
de volgauto zal te allen tijde achter de Molrittengroep blijven. Sommige leden vroegen zich af, 
waarom dit moest gaan gebeuren, terwijl we toch “altijd samen waren gebleven”? We hebben 
geprobeerd uit te leggen, dat er een stroming was binnen de vereniging en dat “regeren was 
vooruitzien”. Niettegenstaande dat is het voor ons als bestuur ook een test en we zullen gedurende 
het seizoen constant bijstellen. Gingen we hierna over tot waar we voor zijn: fietsen! Dit gebeurde 
tijdens de openingsrit van zondag 22 februari. Een prachtig peloton van 80 leden luste door de West-
Alblasserwaard en we zagen gelukkig een leuk aantal nieuwe leden! De allereerste Molrit van 
zaterdag 28 februari was het meteen raak: afgelast wegens gladheid! Drie jaar geleden gebeurde 
dat door de sneeuw en twee jaar geleden kregen we sneeuw tijdens de tocht. Nu was het echter te 
glad voor een verantwoorde rit en we hebben dan ook (logisch!) gekozen voor de veiligheid. Een 
vijftal leden was toch nog met de fiets naar het clubgebouw gekomen en een even groot aantal kwam 
met de auto, maar iedereen begreep toch de beslissing. Tot de volgende rit, maar dan wel op de 
fiets!! Let vooral ook op de kledingmededeling verderop in dit Toernieuws!!    

 
Ad Stam.  
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Toerwetenswaardigheden.  
Het fietsseizoen is weer begonnen. Op zondag 22 februari stond een grote groep te 
trappelen om gezamenlijk de eerste kilometers met de Mol weg te rijden. Sommigen 
zullen de winter fietsend, schaatsend, spinnend of op een andere manier (misschien 
wel helemaal niets doend) doorgebracht hebben. In ieder geval kunnen de 
fietsspieren weer op spanning gebracht worden. Als dan, zoals het er nu naar uitziet, 

later deze maand de nieuwe sponsorkleding er is, kan onze omgeving uitkijken naar een blauw-wit 
peloton. Zal wennen zijn na jarenlang rood-wit, maar wel heel mooi!  
   
Het is iedereen waarschijnlijk wel opgevallen dat na de kleurverandering van ons Toernieuws met 
ingang van dit jaar, het bestuur heeft gekozen voor een nieuw logo op de omslag. Met ingang van dit 
nummer zal dit de omslag van ons clubblad zijn.  
   
Het bestuur heeft de woensdagavond dit seizoen laten vervallen vanwege de geringe opkomst. 
Vanaf nu kan iedereen op de maandag- en dinsdagavond met de renners gaan meerijden. Uit 
ervaring weet ik dat dat erg leuk kan zijn en zeker ook goed voor de conditie. Als alternatief zijn er 
ook groepen die ‘s avonds op eigen initiatief trainen op de openbare weg. Al jaren is er een groep die 
elke dinsdagavond om 18.30 uur (met ingang van de zomertijd) vertrekt vanaf de Drechtsteden 
IJshal. Wie zin heeft kan zo meerijden.  
   
De redactie wil dolgraag copy van leden ontvangen om in het Toernieuws op te nemen. Het is nog 
steeds de bedoeling dat het clubblad gevuld wordt door de leden zelf. Dus leden, kruip in de pen 
(computer) als er iets interessants op fietsgebied is te melden en stuur (mail) dat naar de redactie. 
De gegevens hiervoor staan op bladzijde 1!!!  
 

  

 

BESTUURSMEDEDELING 1  

Kleding gaat uitgereikt worden eind maart.  

We wachten nog op definitieve bevestiging.  

Vervolgens komt er een persoonlijke mailing naar alle leden.  

LET DUS OP DE BRIEVENBUS!! 

   

BESTUURSMEDEDELING 2  

De woensdagavondtraining is voor komend seizoen komen te vervallen.  

Reden:  te geringe opkomst en snelheidsfactor te groot  

  Advies: liefhebbers kunnen gaan deelnemen aan de maandag- en 

dinsdagavondcompetitie van de renners.    

  

 

   



Molritten.  

 

De Molritten-werkgroep heeft weer een avondje bij elkaar gezeten om de 
Molritten voor het komend seizoen te verdelen. Jan Gelderblom heeft in 
het jaarprogramma 16 Molritten verwerkt en daarnaast nog het 
vakantieprogramma en de 3-daagse. Er moest dus nog een verdeling 
worden gemaakt over de koppels die de ritten gaan organiseren. Dit 
seizoen gaan we, in verband met de resultaten van de enquête, 
beginnen met een snelle groep en de Molrittengroep. Dit gaat o.a. 
inhouden dat er 2 vertrektijden zijn. De snelle groep start een kwartier 
eerder en zal in principe dezelfde route rijden. De volgwagen blijft echter 
wel bij de Molrittengroep. Bestuurslid Wim v.d. Merwe heeft hier al in een 
vorige editie van het Toernieuws over geschreven.    

   
De Molrittenwerkgroep is tot de volgende verdeling van de ritten gekomen:  
  
Molrit 1   - Wout Borman/Jan Korteland  
Molrit 2   - Jan Boelhouwer/Rinus v.d. Burg  
Molrit 3   - Chris Ockeloen/Cees Baan  
Molrit 4   - Jan Korteland/Jan Gelderblom  
Molrit 5   - Cock de Snoo/Jan Korteland  
Molrit 6   - Wout Borman/Jan Korteland  
Molrit 7 (super) - Rob de Zeeuw/Herman v.d. Wulp  
Molrit 8   - Henk Meier/Jan v.d. Glas  
Molrit 9   - Jan Boelhouwer/Rinus v.d. Burg  
Molrit 10   - Koos Schenk/Jan Stam  
Molrit 11   - Gerrit v.d. Bogerd/André Vlasblom  
Vakantierit   - RemcoSchuller/Rob v.d. Hoog  
Vakantierit   - Adrie de Viet/Cock de Snoo  
Vakantierit   - gebroeders Bakker  
Molrit 12   - Cees Molenkamp/Karel Uitterlinde  
Mol 3-daagse  - Cock de Snoo/Jan Korteland  
Mol 3-daagse  - Koos Schenk/Jan Stam  
Molrit 13   - gebroeders Bakker  
Molrit 14   - Chris Ockeloen/Cees Baan  
Molrit 15   - Wout Borman/Jan Korteland  
Molrit 16   - Henk Meier/Jan v.d. Glas  
Erwtensoeprit  - Ad Stam/Jan Gelderblom  
   
 

Zoals iedereen kan zien is er weer een zeer talentvolle groep bij elkaar gebracht om een gevarieerd 
programma te verzorgen. De liefhebbers van Molritten kunnen dus hun hart weer ophalen. Ook de 
strijd om het Supermol-klassement kan weer in alle hevigheid losbarsten. De Supermol van vorig 
seizoen is Ad Schleicher en hem kennende zal hij er alles aan doen om deze felbegeerde titel 
opnieuw in de wacht te slepen. Het is aan de andere Mollers om dit te verhinderen en hiervoor zelf 
ook hoge ogen te gaan gooien. We zijn benieuwd wie aan het eind van komend seizoen op de 
hoogste trede zal staan!  
  

Redactie   
     

  
 
 
 
 
 

  



 

Ik geef de pen aan..........  
Je zal maar eens na een tijd een nieuw clubblad in de bus krijgen. Niet alleen 
de kleur van het blad, maar ook de rubriek DE PEN AAN was nogal verrassend! 
Gerda heeft het over ene W. die, zoals zij zegt, nogal veel praat onderweg . Nu 
schijn ik die W. te zijn, dus voor iemand die dit niet door had, die W. staat voor 
Wim. En ja, ik praat wel eens onderweg, maar ja, je moet toch wat tijdens het 
fietsen?? Wij fietsen al jaren met hetzelfde groepje en hebben onderling nog 
steeds plezier. En daar is het ons toch om te doen: lekker toerfietsen in een 
normaal tempo, zodat we lekker in de rondte kunnen kijken en een beetje 

kunnen ouwehoeren. Het koffie drinken onderweg staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Gewoon 
ontspannen onderweg zijn, zoals het toer fietsen ook bedoeld is. Daarom begrijp ik ook de ophef niet 
van het afgelopen jaar, dat er in een hoger tempo gefiets moest worden. We zijn toerfietser en geen 
renners! Ik hoop dan ook dat we, ondanks de nieuwe plannen, een mooi nieuw seizoen tegemoet 
gaan . En dat er mensen, die een tijd niet met ons hebben meegereden, ook weer op de fiets 
stappen. De elf jaar dat ik nu lid ben van de Mol heb ik altijd in de Hans Anders kleuren gereden. Het 
lijkt mij dan ook leuk om eens in een andere kleur op stap te gaan. Dankzij drie nieuwe sponsers 
kunnen we weer netjes voor de dag komen. In deze rubriek wil ik toch even stil staan bij een groot 
verlies in het afgelopen jaar. Ik heb het natuurlijk over Jan en Joop. Deze twee mensen waren van 
grote betekenis voor onze club. We zullen ze missen. Met Joop heb ik een aantal jaren vrij veel 
gefietst en het is nog steeds vreemd dat hij bij een molrit niet in de buurt zit. Ik kan mischien wel veel 
ouwehoeren, maar een schrijver ben ik niet echt.  
Daarom geef ik de pen aan iemand die onderweg nog meer onzin uitkraamt dan ik Mijn (Tambachse) 
vriend Anton Honcoop  
Veel fietsplezier,  

Wim Bakker  
   

   

     

 

De Mol op internet.  
Op de laatste pagina van het Toernieuws staan altijd de internetgegevens van de Mol. Bestuurslid 
Gerrit van de Bogerd is een van de enthousiaste mensen die proberen om alles up to date te houden 
en de site van de nieuwste informatie te voorzien. De leden die hier wel eens naar kijken zullen 
gemerkt hebben dat hier veel nuttige informatie over onze toerclub op staat. Leuk om eens zelf op te 
kijken, maar ook om eventuele geïnteresseerden op te wijzen als ze wat meer over onze club willen 
weten, of zelfs als ze lid willen worden.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Belgische klimmersbrevetten. 
Voor de liefhebbers heeft Jean Marie Machiels hieronder een 
overzicht van alle Belgische klimmersbrevetten voor 2004 gegeven.   
* Zaterdag 1 mei: Mons-Chimay-Mons, Dragons Audax Mons 
  (Henegouwen) Een klassieker in België 

* Zaterdag 8 mei: La Tournaisienne, Union Audax Tournai  
  (Henegouwen) 
* Zaterdag 15 mei: La Magnifique VC Rochefort (Namen) 
Een nieuw klimmersbrevet met de volgende beschrijving in Cyclo: 
Een circuit dat niemand onbekend is over een afstand van 180km 
met 2900m hoogeverschil over 24 hellingen. De moeilijkste te 
nemen hindernissen zijn: le Fourneua St Michel, Les Bolettes, La 
Croix Javalle, le col de Smuid. 

* Zondag 16 mei: Fête du Vélo BBC Oupeye (Luik) Oupeye  
Ligt net over de grens, aan de westkant van de Maas. Een mooi brevet dat ik al verschillende keren 
heb gereden. Het voert tot Gemmenich. Vooral korte steile klimmetjes. 
* Donderdag 20 mei: La Namuroise Oursons Andenne (Namen) 
* Zaterdag 22 mei: Waalse Pijl Cyclo Spa (Luik) 
* Zaterdag 29mei/zondag 30 mei: Brevet des Ardennes (Luxemburg) Klassiek weekend in de  
   Ardennen. 
* Zaterdag 5 juni: Seraing-Aken-Seraing CC Bon Coin Seraing (Luik) Start in een voorstad van Luik. 
* Zaterdag 12 juni: Les Boucles de la Semois CC Bertrix (Luxemburg) 
* Zondag 20 juni: Fagnes - Thiérache-Ardennes VC des Fagnes (Namen) 
* Zondag 27 juni: LÁrdennaise "Sébastien Rosseler" CC Lienne (Luxemburg) 

Nog een nieuw klimmersbrevet. "Voor die tocht van 175km met een hoogteverschil van 2600m 
werd een orignele en pittoreske startplaats gekozen: la Baraque de Fraiture. Op dit parcous moeten 
de wielertouristen de "Côte de Wanne, Monteneaux, de Côte St. Roche te Houffalize, maar vooral 
de Col de Haussire bedwingen." 

* Zaterdag 10 juli: Les Murs de Meuse Rapides de la Meuse (Namen)  
Wederom een nieuw klimmersbrevet. "Een dubbel circuit (halve Waalse Pijl + halve Grote Prijs van 
Wallonië) over een afstand van 185km en met 3000m hoogteverschil rond Namen met talrijke 
hindernissen waarop zij die erop uit zijn tot het uiterste te gaan zullen kicken (Mur de Huy, Cöte de 
Ben-Ahin, triple Mur MOnty, Tremouroux, 
Tienne St. Martin en andere)." 

* Zaterdag 24 juli: Liège-Bastogne-Liège VC La Redoute Aywaille (Luik)  
Een veel rustigere editie dan die op pinksterzondag. 

* Zaterag 7 augustus: Eifel trophy CC Dolhain (Luik) Opnieuw een startplek net over de  
   Limburgse grens. 
* Zaterdag 14 augustus: La Pittoresque CC Hamois (Namen)  

Het laatste nieuwe klimmersbrevet. "188km, 2570m hoogteverschil. Met dit Cylo-Côteur brevet dat 
wordt georganiseerd door "Les Cyclos Emptinnois"die in 2004 hund ertigjarig bestaan vieren, zullen 
de liefhebbers van minder snedige beklimmingen langs het natuurschoon op de hellingen van de 
Famenne en de Naamse Ardenne (Col de COnrade, Les Hauts Buttés) in de wolken zijn." 

* Zaterdag 21 augustus/zondag 22 augustus: Les Cimes Ardennaises Cyclos Famenne Marche-en 
  Famenne (Luxemburg).  

Een heel mooi brevet. Uitstekende overnachtingsgelegenheid naast de start. Wel zeer moeilijk. 
* Zaterdag 28 augstus: La Flèche Carolorégienne Bomerée Cyclo (Henegouwen).  
  Voert deels door Noord-Frankrijk. 
* Zondag 12 september: 8e Echappée Belle "Cylco-Côteur Guame Lorraine" CC Echappée Belle  
   Cousteumont (Luxemburg)  

De klassieke seizoensafsluiting. 
  

Jean Marie Machiels.  

 
 

 



 

  

   

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!! 
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