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Van onze voorzitter. 
Persoonlijk sluit ik dit jaar prima af, want in mijn gezin zitten de zaken 
weer keurig op de rails. Echter diegenen, die mij kennen ( en 
waarschijnlijk zijn dat er nogal wat na al die jaren), zullen mij nog niet 
eerder zo weinig op de fiets hebben gezien bij de club. Uitgebreid heb ik 
altijd de stelling hooggehouden, dat ik als voorzitter fietsend wilde 
meedoen. Welnu, het afgelopen seizoen is dat er bitter weinig van 
gekomen, zowel bij de club als individueel. Dus nog voor het 

vuurwerkgeknetter losbreekt, heb ik al een voornemen voor 2005: zorgen, dat ik weer een fietsende 
voorzitter word! Dat zal overigens niet meevallen, want na zo weinig kilometers in een jaar (en de 
voorgaande jaren waren ook niet echt superregelmatig!) beginnen de jaren toch ook mee te tellen en 
dan bouw je niet zo eenvoudig meer op. Toch ga ik mijn best doen , zowel op de ATB (ja, ja!), als op 
de schaats en op de racefiets om eind februari er weer te staan en er te zijn, zoals jullie me kenden. 
Natuurlijk was ik ook niet gelukkig met mijn afwezigheid bij de laatste activiteiten van dit seizoen, 
maar ik heb even mijn privé-zaken laten prevaleren. Hiermee sluit ik dan dit stukje eigen verhaal af, 
want normaal gesproken hoort dit soort verhalen niet in een voorwoord voor het Toernieuws, maar ik 
wilde het toch even kwijt.    
   
Over afsluiting van het seizoen gesproken: ik begreep, dat dat niet helemaal droog verliep, maar dat 
de aanwezige bestuursleden het perfect geklaard hebben en dat iedereen tevreden huiswaarts trok. 
Inmiddels zijn er dan allerlei winteractiviteiten gestart: de winterritten op de racefiets (zie de website), 
de veldtoertochten in diverse groepen, de schaats-fanaten op hun baan in Breda en natuurlijk ook de 
spinners bij ons aller Impulse en dit alles met één doel: er weer staan eind februari. In het vorige 
Toernieuws schreef ik over de problemen bij de NTFU en het dirstrict; welnu, deze lijken met een 
sisser af te lopen en zorgen vooralsnog alleen voor bestuurwisselingen, zodat de grote lijn behouden 
lijkt. Ook wat ik vorige keer schreef over de situatie binnen de DSV (=omni) is niet veranderd. Op 
onze jaarvergadering zal dit onderwerp uitgebreid ter sprake komen en dan zal blijken, wat er precies 
aan de hand is. We ontkomen echter niet aan een verhoging van de bijdrage en dat staat gelijk aan 
verhoging van de contributie. Natuurlijk zijn we op bestuurlijk gebied het nieuwe seizoen al uitgebreid 
aan het voorbereiden geweest en dat resulteerde in vaststellen van de TEP-ritten, evalueren van het 
afgelopen seizoen (snelle groep) en dan vooral ook het zorgen voor duidelijke afspraken binnen het 
bestuur, die ook weer naar de leden toe voor duidelijkheid moeten gaan zorgen. Ook zal er nog met 
de drie sponsors besproken worden, wat er voor komend seizoen op het programma komt te staan 
en dan moeten we langzamerhand toch weer gaan komen tot een vastomlijnd plan voor 2005. Dat 
plan komt natuurlijk uitgebreid ter sprake op de jaarvergadering van maandag 7 februari (zet die 
datum alvast in de agenda). Deze vergadering zal vooraf gegaan worden door een extra Toernieuws 
in januari met alle zaken, die van belang zijn voor de vergadering.    
   
Voor nu sluit ik af met het uitspreken van de hoop, dat eenieder zeer prettige feestdagen zal gaan 
beleven, een prima jaarwisseling zal hebben en natuurlijk wens ik ook iedereen voor 2005 mede 
namens alle bestuursleden alle goeds!!      
   

Ad Stam.  
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Supermol 2004 
   
Wie zijn het geworden?  
De Molrittenkampioen en Supermol van het fietsseizoen 2004. Wie zijn de opvolgers van Teus 
Visser, Wim Bakker (Molritten-kampioenen 2003 en Ad Schleicher (Supermol 2003)? Voor het 
bekend maken van de nieuwe kampioenen stond er de inmiddels bekende Erwtensoeprit op de 
kalender als afsluitende rit van het fietsseizoen. Helaas was het deze morgen (23 oktober) een zeer 
natte, maar gelukkig niet te koud. Of het de beloofde snert, de nieuwsgierigheid of de gedachte van, 
ik moet aanwezig zijn al is het alleen maar om je club te tonen dat je hart voor je club hebt was, maar 
er stonden toch een 25 tal mannen en een vrouw met karakter om de laatste 45 KM van het seizoen 
fietsend af te leggen. Onder aanvoering van Gerrit van den Bogerd en Cor van Verk (die de zieke 
Jan Gelderblom verving) werden de 45 KM’s in rap tempo en in de regen weggetrapt en zaten we na 
anderhalf uur aan de warme erwtensoep. Na de soep was het tijd om de kampioenen bekend te 
maken. Eerst kreeg iedere deelnemer die zijn supermol kaart had ingeleverd een herinnering met 
vermelding van het totaal van de molritten KM’s en een oorkonde met het totaal van de supermol 
KM’s. Voorafgaand aan het uitreiken van de herinneringen werden de voor onze club onmisbare 
SUPERMOLLEN geëerd. Dit zijn namelijk Co Naaktgeboren omdat hij er altijd is en zonder zijn 
bakkie koffie kunnen we niet vertrekken voor onze tochten. Wim van Papendrecht, die ieder seizoen 
vele keren achter het stuur zit van de volgwagen kruipt. En de derde supermol is Anton Verjaal. Hij 
zorgt ervoor dat er iedere week een chauffeur en bijrijder op de volgwagen zit om ons te begeleiden. 
Gebruikelijk is het dat een kampioen bij het fietsen de kampioenstrui over de schouders krijgt 
aangetrokken en dat dit bij De Mol wordt gedaan door de vorige kampioen.  
 
De truien voor dit seizoen zijn beschikbaar gesteld door de kleding leveranciers van ons nieuwe 
tenue Decca.  
   
De Molrittenkampioen 2004.  
Gemeld was al dat hij deze dag niet in ons midden was, omdat hij door zijn kinderen een reisje was 
aangeboden ter ere van zijn 60e verjaardag. Wat hij zelf niet wist, maar wat door ons, in 
samenwerking met zijn schoonzoon in scène was gezet was dat wij de trui telefonisch lieten 
overhandigen. Zelf zij hij een week eerder nog, dat het niet mogelijk was dat hij de Molriitenkampioen 
zou zijn, des temeer verrast was hij. Jannes Schreuder werd door Wim gebeld en gefeliciteerd met 
zijn verjaardag en verteld dat wij hem die dag gemist hadden op de fiets, want als er iemand met 
slecht weer op de fiets stapte, dan was het Jannes wel. Hij vond het wel leuk dat wij aan hem 
gedacht hadden. Toen werd de telefoon doorgegeven aan Teus Visser, die als Molrittenkampioen 
wel wat te melden had aan Jannes. Teus deelde Jannes mede, dat hij de nieuwe kampioen was en 
dat het hem de eer was de trui, die door Wim aan de zaal werd getoond symbolisch over de 
schouders te trekken met de extra mededeling dat hij a.s. dinsdag verplicht was te gaan spinnen om 
de trui bij Reaplus / Impulse echt te krijgen.  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Teus Visser huldigt (telefonisch) Jannes Schreuder als de nieuwe Molrittenkampioen.  
   
   
De Supermol 2004  
Vanaf de start van het supermol klassement is bekend dat bestuursleden niet in aanmerking komen 
voor de titel van Molritten-kampioen en Supermol. Dit seizoen was echter één  van de  bestuursleden 
de man met de meeste KM’s op de supermolkaart. Tijdens de ritten voorafgaande aan deze werd 
door de leden duidelijk aangegeven dat de trui diende te gaan naar de man die hem dan ook 
verdiende. Mede omdat dit jaar de truien zijn gesponsord en deze sponsor Decca ook vond dat er 
een trui moet zijn voor deze kampioen is besloten dit jaar twee supermollen te gaan huldigen.  
De Supermollen 2004 zijn:   Ad Schleicher en Gerrit van den Bogerd.  
   
   

 

 
Supermollen 2004 Ad Schleicher en TD Gerrit. 

 

 

 



 

Zo kwam er een (nat) eind aan het fietsseizoen 2004 dat begon in februari en totaal 3.515 KM lang 
was voor het supermol klassement. Wij wensen alle leden een fijne overwintering toe hoe een ieder 
dat ook in gaat vullen. Denk daarbij aan de mogelijkheid van de winterritten, iedere zaterdag om 
10.00 uur met vertrek bij Reaplus / Impulse. Of een spinning arrangement bij Impulse. Hiervoor kunt 
u zich nog steeds opgeven bij Impulse.  
   
  

 

Uitslag Supermol 2004  
    

 
        Molritten         Supermol  

   KM  Ritten KM  Ritten  
Totaal  2.640  24 3.515  30  
Naam              
TD Gerrit van de Bogerd  2.340  21  3.215  27  
Ad Schleicher  2.350  20  2.760  23  
Jannes Schreuder  2.340  21  2.625  23  
Anne Marie Verjaal  2.115  18  2.685  22  
Eveline Verjaal  2.115  18  2.685  22  
Ton Verhagen  2.285  19  2.570  21  
Jaap Booster  1.975  17  2.545  21  
Ferry van Galen  1.770  15  2.520  20  
Kees Baan  1.895  16  2.465  20  
Jan Korteland  1.870  16  2.460  20  
Bert de Kluyver  1.970  17  2.415  20  
Anton Honcoop  1.990  17  2.400  20  
Cor van Verk  2.055  18  2.340  20  
Wout Borman  2.210  19  2.335  20  
Adri Bras  1.970  17  2.255  19  
Karel Uitterlinden  1.890  16  2.140  18  
Dick Tetteroo  1.780  17  2.065  19  
Teus Visser  1.850  16  1.975  17  
Jan Hopmans  1.825  15  1.950  16  
Gerda de Klerk  1.595  14  1.880  16  
Kees Molenkamp  1.750  15  1.875  16  
Henk Meijer  1.720  16  1.845  17  
Bas de Haas  1.545  14  1.830  16  
Chris Ockeloen  1.655  14  1.815  15  
Martin Bakker  1.515  13  1.515  13  
Henk van Eden  1.465  13  1.465  13  
Wim Bakker  1.245  11  1.245  11  
Ed Janssen  1.070  10  1.070  10  

  
 

  
Tot het volgende seizoen. 
  

Wim van de Merwe  
   
 

    

 

 



Molrittenkampioen 2004  
   
S U R P R I S E ……S U R P R I S E ……S U R P R I S E    
   
Op zaterdag 24 oktober was de erwtensoeprit en tevens de bekendmaking van het Molklassement. 
Als trouwe fietser bij de Mol vond ik het in eerste instantie jammer dat ik er niet bij kon zijn. Net als 
vorig jaar verwachtte ik, dat ik hoog zou eindigen. Beslist niet als eerste maar toch wel bij de eerste 
vijf. Mijn vrouw en ik zijn dit jaar 60 jaar geworden en kregen als cadeau van onze kinderen een 
weekje in een huisje van Landal Greenparcs (park Sandur) in Emmen. Wij hebben deze week leuke 
dingen kunnen doen omdat het weer goed was. We zijn geweest op Schiermonnikoog, in 
Pieterburen, het Veenpark, het prachtige overdekte winkelcentrum van Emmen en natuurlijk het 
Noorder dierenpark met zijn prachtige vlindertuin. Maar….. op de bewuste zaterdag kwam de regen 
met bakken uit de hemel. Gelukkig zat ik hier warm en droog binnen en niet in de plensende 
regenbuien ergens in de Alblasserwaard op de fiets. Toen ik deze gedachten uitsprak, leek het of 
iedereen doof was, want niemand reageerde. Tegen 12.15 uur ging de gsm van Leonard, onze 
schoonzoon. Ik hoorde hem zeggen:”Ja, hij zit hier op de bank, ik zal je hem geven.”  
   

 

  

Toen hij mij de telefoon gaf, zei hij niet wie of wat. Ik had werkelijk geen flauw idee wat er gaande 
was. Na enkele ogenblikken drong het tot mij door dat het de stem van Wim van de Merwe was. Hij 
vertelde mij dat ik dit jaar de Molrittenkampioen was geworden. Teus Visser, mijn fietsmaat en tevens 
de Molrittenkampioen 2003, overhandigde mij telefonisch de trui. Dit had ik nooit verwacht. Ik wil met 
name Wim van de Merwe ontzettend bedanken voor de moeite die hij heeft genomen om dit op deze 
manier te regelen. Op dinsdagavond, mijn spinningavond, werd de trui door Roel Swijnenburg, 
spinninginstructeur en sponsor, de trui aan mij uitgereikt. Wim nogmaals bedankt!   
   

 

  

Jannus Schreuder 
 

   



 
Programma 2005  
Molritten.  
Het seizoen zit er nog maar net op maar, ik ben al weer volop bezig met het programma voor het 
nieuwe jaar. We hebben wel weer gezien dat de molritten het meest bezocht zijn maar, om die ritten 
te blijven organiseren zijn er voorrijders nodig. Ik wil jullie daarom ook hierbij vragen om eens na te 
denken of je ook niet eens een ritje wil voorrijden. Ik weet zeker dat er in zo’n grote groep mensen 
zijn die dat best leuk vinden en zeker ook aankunnen. Als je eerst wat meer info wilt over het 
opzetten van een molrit, neem dan gerust contact met mij op.  
   

DUS MENSEN GEEF JE BIJ MIJ OP !!!!! 
  
Echte wielerklassieker .  
Er zijn uiteraard ook nog mensen die graag een zg. buitenrit rijden en uit deze groep is gevraagd om 
weer eens een echte klassieker op het programma te zetten. Wij willen dit jaar één klassieker 
organiseren, maar dit i.s.m. de mensen die ook daadwerkelijk die rit gaan rijden.(bijvoorbeeld met 
voorinschrijving) De bedoeling is dat jullie allen nadenken en aangeven welke klassieker op het 
programma moet komen. De bedoeling is dat op de dag na of voor de klassieker gewoon een molrit 
verreden wordt voor de overige leden, dus er kan dan het hele weekend gefietst worden. Uiteraard is 
de volgauto beide dagen op de weg te vinden.  
   

WELKE KLASSIEKER GAAN WE RIJDEN? 

   
Laat mij dit uiterlijk 7 januari weten!!  
   

Jan Gelderblom  
0184 691868  

jgelderblom@wanadoo.nl  
   
   
   

    

E-mail.  
In deze tijd beschikken velen over een internetaansluiting. Dit maakt het 
mogelijk om via E-mail elkaar aan te schrijven en te informeren. Het is een 
zeer snelle en goedkope manier van communicatie. Als U een 
internetaansluiting heeft met daaraan een e-mail adres en u wilt op de 
hoogte gebracht worden van het laatste nieuws, het volgende: DTC de Mol 
beschikt op dit moment over 130 E-mail adressen welke de afgelopen 
periode meermalen zijn gebruikt. Als U nog geen enkel bericht ontvangen 
heeft komt U niet voor in het bestand en/of het e-mail adres is fout. Wilt U 

toch deze mail ontvangen en/of op de hoogte blijven van het clubgebeuren stuur dan even een E-
mail naar postmaster@fietsclubdemol.nl  Ik neem U dan op in het E-mail adressenbestand.  
   

Gerrit-J v/d Bogerd.     
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Dordrecht - Nieuw Dordrecht. 
    
Een hernieuwde kennismaking, of ……  
Na 15 keer Dordrecht-Nieuw Dordrecht werd, door afnemende belangstelling en het doen besluiten 
van de organisatoren om ermee te stoppe,n deze tocht na 2001 niet meer georganiseerd. Door de 
sociale contacten die in de loop der jaren gegroeid zijn hebben we toch besloten om deze tocht in 
2005 weer op het programma te zetten. Dit in verband met het 150-jarig bestaan van Nieuw 
Dordrecht in 2005. Dit zal gevierd worden van donderdag 16 juni t/m zondag 19 juni. De bedoeling is 
dat wij er op vrijdag 17 juni heenfietsen en zondag 19 juni weer terugfietsen naar Dordrecht (500 km).  
In principe willen we met minimaal 20 en maximaal 30 man/vrouw naar Drente gaan.  
Meerdere informatie komt in het Toernieuws van februari 2005.  
   
Organisatie:  
Cees Bakker  
Jan Korteland  
Co Naaktgeboren  
Tel. 078-6311529  
  

 
    
   

 

    

 
   
   

Adverteerders bedankt.  
De redactie bedankt hierbij alle adverteerders voor hun steun in het afgelopen jaar voor hun bijdrage. 
Dankzij hun steun is het voor ons als toerclub De Mol mogelijk om een uitstekend verzorgd clubblad 
bij alle leden in de bus te krijgen. Het is tenslotte het visitekaartje van onze vereniging. We hopen 
daarom dat we ook volgend jaar op uw steun mogen rekenen.  
   

       Redactie.  
 

 

  
   

 

   

 

 

 

 



 

Ik geef de pen aan..........  
Na een tweede poging van voorzitter Ad Stam om de pen kwijt te raken is het 
ook dit keer niet gelukt en hebben we van J.H. Ratgers geen reactie gekregen. 
De redactie is zwaar teleurgesteld en kiest maar voor iemand anders. We zagen 
bij de uitslag van de Molrittenkampioen iemand staan die volgens ons nog nooit 
de pen heeft gekregen. Hij rijdt wel heel veel Molritten mee en misschien kan hij 
daar eens wat over schrijven. De redactie geeft de pen hierbij dus aan TON 
VERHAGEN  en hoopt dat hij ons blij maakt met een mooi stuk in het volgende 
Toernieuws.  

   
  

  

Clubgebouw: Vogelaarsweg 6 – Recreatiegebied Hollandse Biesbosch  – Dordrecht.   
Tel. 078 – 6164303.  

    

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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