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Van onze voorzitter. 

Dat was me wel een memorabele jaarvergadering. Jammer, dat jullie er niet waren, want 
er gebeurde toch een hoop. Allereerst hadden we een uiterst positief financieel overzicht, 
waaruit voor het eerst in jaren bleek, dat sponsoring ook anders kan. Immers, door de 
sponsoring van onze drie bekende bedrijven konden we voor het eerst in jaren geld apart 
zetten voor onze trots: de volgauto. Dat is wel nodig, want de volgauto begint 
langzamerhand op leeftijd te komen en dan is vervanging noodzakelijk. We hopen door de 
sponsoring de komende jaren zoveel geld apart te kunnen zetten, dat er een goede 
vervanging gaat komen voor de volgauto (liefst een nieuwe, maar dat zeg ik nog maar niet 

hardop………) Vervolgens bleek, dat voor de leden er toch ook weer wat leuks overbleef, namelijk 
een lange collant. Dat gaf het totale kledingpakket weer wat meer vulling, want na het shirt en het 
trainingsjack met korte broek, gaat nu het pakket aardig compleet worden door deze aanvulling! We 
gaan dus weer aardig de richting uit van de compleet verzorgde club, die we altijd zijn geweest en we 
gaan ervan uit, dat er dan ook nooit meer kleding vanuit het verleden wordt gedragen………….. Ik wil 
hier graag nog even wijzen op de mogelijkheid om kleding te bestellen bij de TEP-uitreiking! Komen 
we aan een volgend punt van de vergadering en dat is dan het komende afscheid van uw voorzitter. 
Op de jaarvergadering heb ik bekend gemaakt, dat ik met ingang van 2006 geen voorzitter meer zal 
zijn van de Toerafdeling. De belangrijkste reden hiervoor is, dat ik te oud word, want een voorzitter 
van 60 jaar is geen goede zaak voor een sportvereniging. Daarnaast zijn er nog vele redenen, die 
zich op het persoonlijk vlak bevinden. Deze redenen heb ik op de jaarvergadering verder uitgelegd 
en tevens heb ik benadrukt, dat er vanuit het bestuur gezocht zal worden naar een goede opvolger. 
Mochten er suggesties en/of kandidaten zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag. Ondertussen gaan 
wij natuurlijk rustig verder met het voorbereiden van het toerseizoen 2005 en dat moet natuurlijk weer 
een klapper worden van de eerste orde!!! Op de jaarvergadering werd het concept jaarprogramma 
gepresenteerd, zoals dat door Toerboer Jan Gelderblom in elkaar was gedraaid. We verwachten 
weinig veranderingen hierin, dus houd het jaarprogramma van de TEP-uitreiking goed in de gaten!! 
Let ook even op de chauffeurslijst hierbij! Dus gaan we weer richting seizoen 2005 met z’n allen en 
dan hoop ik toch weer op een grote groep meefietsers (want daar zijn we uiteindelijk toch voor als 
vereniging ) en tegelijkertijd hoop ik dan op een fiks aantal nieuwe initia-tieven, als het gaat om 
vernieuwingen. Immers, het verhaal van “sneller willen” vraagt ook om inzet van diegenen, die dat 
willen en dat moet ook van buiten het bestuur komen.    
   
Ik wens alle leden een prima seizoen 2005 toe en hoop velen te kunnen begroeten bij onze 
verenigingsactiviteiten. 
  

Ad Stam.  
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T.E.P. uitreiking  

   
   

** vrijdag 18 februari 2005 van 19.00 - 21.00 uur  
of  

** woensdag 23 februari 2005 van 19.00 - 20.00 uur  
   
   

In ons clubhuis krijgt ieder toerlid van het bestuur:  
   

* Toerfietsevenementenprogramma (T.E.P.)  
   

* Fietstoerkaart  
   

* Toerboekje  
 * van onze sponsors: een lange zomercollant,  

   
die meteen op deze avonden gepast gaat worden.  
ook is er mogelijkheid om sponsorkleding bij te kopen.  

     
Regels voor uitreiking:  

* ieder lid dient zijn contributie + T.E.P.-bijdrage te hebben betaald.  
     

De FIETSTOERKAART biedt de houder de volgende voordelen:  
* gratis verstrekking TOERFIETSEVENEMENTENPROGRAMMA 2005,  

   het handboek voor de toerfietser;  
* 6x per jaar toezending van het blad: Toerfiets Magazine  

* gratis verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen  
  bij deelname aan de N.T.F.U.-fietstochten en ten dele daarbuiten.  

  (zie ook de vernieuwde voorwaarden!).  
 
 
   
    

Dordrecht-Nieuw Dordrecht 

Een hernieuwde kennismaking, of ……  
   
Zo kondigden Cees Bakker, Jan Korteland en Co Naaktgeboren in het vorige Toernieuws aan dat 
deze klassieker toch weer georganiseerd zal worden in 2005, dit o.a. in verband met het 150-jarig 
bestaan van Nieuw-Dordrecht . De bedoeling is dat op vrijdag 17 juni heengefietst en zondag 19 juni 
weer teruggefietst zal worden naar Dordrecht (500 km). In principe wordt er met minimaal 20 en 
maximaal 30 man/vrouw naar Drente gereden.  
   
In het Toernieuws nummer 2, dat in maart in de bus valt, zullen de organisatoren verdere informatie 
geven.  
   

        Redactie.  
 

 

 



Trainingsclinic met Henk Lubberding in de Ardennen:  

Beste Mollen,  
Na de Lubberding-clinic van al weer twee jaar geleden, kwam deze winter de vraag tot ons of er met 
Henk Lubberding niet weer iets van een clinic voor de leden van de Mol georganiseerd kan worden. 
Wij hebben met Henk hierover van gedachten gewisseld en kwamen tot het volgende. We kunnen 
natuurlijk weer dezelfde clinic organiseren waarbij het accent ligt op hoe je op je fiets zit, hoe is je 
afstelling gelet op jouw postuur en fietswensen, hoe leer je om effectiever te fietsen etc. Samen met 
Henk is het idee ontwikkeld om een trainingsdag te organiseren in de Ardennen. Het doel hiervan is 
om je beter, zuiniger, voordeliger en vooral dus efficienter omhoog te laten rijden.Velen van de Mol 
rijden Luik – Bastenaken – Luik of tochten als de Amstel Gold Race, e.d. We hebben het dan nog 
niet over de moldeelnemers aan tochten als La Marmotte.  
   
Het doel van deze dag is om op een vastgesteld trainingsparcours in de Ardennen van ca. 80 km de 
fijnere kneepjes van het omhoog rijden onder de knie te krijgen of nog verder te verbeteren.  
Henk zal ingaan op zaken als:  

·         je zithouding;  
·         je fietsafstelling gericht op klimmen;  
·         het verzet dat je rijdt;  
·         hoe rij je het zuinigst;  
·         hoe ga je om met je harstslagen;  

   
Henk zal zelf meerijden en rijdt dus letterlijk naast je om je te voorzien van tips, trucs, adviezen en 
wenken. Je zult merken dat je op de laatste klim van de dag heel anders omhoog zult rijden dan op 
de eerste klim. Niet iedereen zal hetzelfde tempo willen of kunnen rijden. Dat is ook niet nodig. Henk 
verdeelt zijn aandacht over de gehele groep. Wees niet bang dat je het tempo niet kunt volgen want 
voor een formele Mol-achterrijder is gezorgd. Ook zal na iedere klim boven op elkaar gewacht 
worden voor nadere uitleg van Henk en eventuele extra oefeningen. Desnoods rijden we een 
bepaalde klim gewoon twee keer. We willen hier benadrukken dat deze trainingstocht niet gericht is 
om eens lekker hard te gaan fietsen. Wat voor beklimmingen willen we doen?? De klimmen zijn 
mede gezien de afstand voor alle Molleden goed te doen. Er zitten lange wat rustige klimmen in, er 
zitten stukken vals plat in er zitten een paar stevige steile lastige stukken in, maar zodanig dat 
iedereen ook daar boven zal komen. Voor wie het wil is er de mogelijkheid om helemaal aan het 
einde van de trainingsdag samen met Henk nog La Redoute op te rijden. Wij horen de vrouwelijke 
leden al denken, deze dag is misschien te lastig voor mij. Niets is minder waar, jullie kunnen zeker 
mee. Dus blijf niet achter, maar ga gezellig mee.  
   
Hoe ziet zo’n dag er uit???  
Om ongeveer 07.00 uur vertrekken we vanuit Dordrecht. Het is ongeveer 2,5 uur rijden tot 
Remouchamps waar wij zullen starten. Dat betekent dat we dan om ca. 10.00 uur zullen starten met 
fietsen. Met alle oefeningen en trainingen zullen we dan ongeveer 15.30 uur terug zijn bij de auto’s. 
Zoals gezegd, de fanatiekelingen mogen zich dan nog even uitleven op La Redoute. We zullen om 
ca. 16.30 uur weer vertrekken uit Remouchamps en zijn dan om ongeveer 19.00 uur terug in 
Dordrecht. Kortom een dag die je niet wilt missen. Nu gaat een dergelijke dag niet zonder kosten, 
daarom hebben we het volgende model ontwikkeld. Henk kan op een ordentelijke wijze 20 personen 
goed begeleiden en om ook de kosten in de hand te houden is dit ook het benodigde aantal 
deelnemers. Dan komen we namelijk uit op € 50,00 per persoon. Exclusief de reis en eventuele 
uitgaven van persoonlijke aard. Dit is natuurlijk veel geld, maar je hebt er wel een leuke en leerzame 
dag voor terug. Het is wel de bedoeling dat bij inschrijving ook gelijk de kosten voor de dag betaald 
worden. Mocht je verhindert zijn om wat voor reden dan ook dan dien jezelf een vervanger te zoeken 
en de kosten met de vervanger te regelen. In dat geval wel graag even doorgeven dat er iemand in 
jouw plaats komt.  
 
 

 



Wanneer rijden we???  
Met Henk is afgesproken dat het natuurlijk wel een beetje lekker weer moet zijn. In de Ardennen weet 
je het nooit zeker, wij spreken uit ervaring!!!!  
Als datum is nu gekozen voor zaterdag 11 juni 2005. Mocht het enkele dagen van te voren al 
bekend zijn dat het heel slecht weer zal worden, dan zal met de deelnemers een alternatief gezocht 
worden.  
   
Deelname:  
Het uitgangsprincipe is 20 deelnemers per tocht, dus vol is vol. Als het zo mocht zijn dat er toch 
meer Molleden willen deelnemen, dan kunnen we overwegen om een tweede dag te organiseren. 
Dus als je wilt deelnemen, stuur dan voor 1 Maart 2005 een mail naar Herman van der Wulp 
(herman.janny@planet.nl)  
   
Mocht je meewillen dan krijg je van ons een bevestiging en een verzoek om de kosten over te 
maken. Zodra de betaling binnen is ben je geregistreerd.  
   
Wij zijn benieuwd en horen graag van jullie. Oh ja, voor de eerste clinic zijn er al aanmeldingen, 
dus………..  
   
Met vriendelijke groet,  
   
   

De Zwarte van Brandwijk  Rob de Zeeuw  
De Blonde van Ottoland  Herman van der Wulp   

   
   

 

   

    

   

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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Ik geef de pen aan..........  
Ongelooflijk, hoe krijgen ze mij gevonden? Ik ben de goedheid zelf, hou me stil 
en blijf overal vervandaan. Maar in een vereniging heb je altijd rechten en 
plichten en zal je toch uiteindelijk gezamenlijk de boel moeten klaren als de vaste 
“ kartrekkers”  daarom vragen, want zij doen het voor ons.  
  

Daarom ben ik ook teleurgesteld dat de aangeschreven persoon niet eens 
heeft gereageerd op de oproep in het clubblad, maar misschien heeft hij 
wel onoverkomelijke problemen en reageert hij daarom niet………..  

  

Bij mij sloeg het echter in als een bom om te worden uitverkoren, zeker omdat met de kerstpost het 
blad laat in de bus viel en ik op het punt stond om op wintersport te gaan, dus laptop mee en in de 
avonduren wat schrijven. Eerst maar even voorstellen: Getrouwd, 2 kinderen en nog net geen 50, 
dus als het aan Balkenende ligt, nog 17 jaar. Mijn eerste racefiets kocht ik op een camping in 
Oostenrijk voor toen nog 1000 ATS ( EUR 75 ) en was gelijk verkocht, vooral omdat je een omgeving 
ziet die je bekend is, maar er toch heel anders bleek uit te zien. Omdat er daar genoeg fietsers waren 
die de kunst van het trappen beheersten, was die snel geleerd, maar ik besef nog steeds heel goed 
dat ik hun ervaring nooit zal evenaren. Terug in Nederland, de fiets als fitnessapparaat gebruikt om 
de conditie op peil te houden en na een deelname aan een Molentocht gelijk maar lid geworden, 
want het smaakte toch naar meer. Maar er werd gevraagd naar mijn ervaringen in het peloton. 
Aanvankelijk was het heel erg wennen. Als totaal onbekend met de wielersport, van de een op de 
anderedag in een peloton meerijden was wel even vreemd. Een extra handicap was het ontbreken 
van een bekende die je wegwijs in de vereniging kan maken, maar na het voorstellen door een 
bestuurslid aan diverse fietsers, vragen, kijken en nog eens vragen leer je langzaam de meeste 
mensen kennen en krijg je ook ”een plek in de rangorde” van groepjes die meer dan allen bij de mol 
met elkaar fietsen. Zeker als je vaker komt fietsen hoor je ook wat over het reilen en zeilen van de 
vereniging en heb je genoeg mogelijkheden om tijdens de rit door te praten over van alles en nog 
wat. Mij bevalt het best en ik wil iedere twijfelaar die over een lidmaatschap denkt adviseren ook 
maar lid te worden, want gezamenlijk is het best aardig. Voor de beste nieuwjaarswensen is het 
misschien wel wat laat, maar dan zeker voor een ieder veel fietsplezier en gezondheid in 2005. Rest 
mij de eer om de pen door te geven aan een volgende schrijver, nu weet ik dat dit ook weer een 
probleem oplevert want een gezicht gaat wel, maar een naam is wat moeilijker, maar let op: 49 jr.   4 
+ 9 = 13   
  

Dus mijn voorstel is om de secretaris de naam van de 13E persoon boven mij op de leden lijst 
hier te noemen als volgende schrijver, heb ik het niet gedaan.  
   
O ja ik ga weer skiën, ligt nog genoeg sneeuw voor mijn resterende weken, en tot ziens bij de club.  
   

Ton Verhagen.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  
   

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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