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Van onze voorzitter.   

Tjonge, is dat effe een tijd geleden…………. Ik hoor velen dan denken: “Bedoel je het 
Toernieuws of dat we je zagen?” Natuurlijk beantwoord ik beide vragen met een 
volmondig: “Allebei!” De keren, dat ik op de fiets ben gesignaleerd bij de club zijn op 
welgeteld één vinger te tellen: de tijdrit. Verder ben ik natuurlijk wel aan het “besturen” 
geweest: de vergaderingen en de TEP-ritten vroegen mijn aandacht en daar hebben 
sommigen mij wel degelijk gesignaleerd. Echter, op de fiets bij de club kwam er maar niet 
van en ik had toch echt in mijn vakantie kilometers gemaakt. Vóór de vakantie kwakkelde 
ik met een achillespeesontsteking, die ik bij Zwijndrecht- Zwijndrecht had opgelopen 

(…………..!). Na de vakantie bleef ik maar verkouden en bleek uiteindelijk, dat er bronchitis achter 
zat en met een anti biotica kuur kom je ook niet echt lekker weg op de fiets (……………..!) Jammer, 
maar helaas en diegenen, die mij wat beter kennen, vroegen zich toch af, wat er de laatste jaren 
overbleef van die “ouwe Stam”. Het antwoord: een echte ouwe Stam, die nu wat magere jaren 
meemaakt, na vele vette jaren (lichamelijk is dat precies andersom!). Graag wil ik mijn blijdschap 
uitspreken over het feit, dat we nu weer een Toernieuws op poten hebben, want er is een hoop te 
vertellen…………..  
Allereerst ga ik jullie de naam noemen van mijn beoogd opvolger: Cor van Verk. Natuurlijk wisten 
enkelen (de Peter R. de Vriesen onder ons!) al via via, dat hij het werd, maar dat zijn de bekende 
kletspaden, waar ik dus in dit gerval niet aan heb meegedaan, want ik was er gewoon niet! We 
hebben Cor al vanaf het begin dit jaar in the picture en ik heb inmiddels goede gesprekken met hem 
achter de rug. Ook binnen het bestuur is grote tevredenheid met zijn kandidatuur en we werken hem 
vanaf nu zo goed mogelijk in. Logischerwijs begrijpen jullie, dat er verder geen kandidaten vanuit de 
vereniging zijn gekomen, dus wordt het een simpele voordracht op de jaarvergadering. Voor die tijd 
gaan we nog een hoop tijd steken in het omni-verhaal en de gevraagde contributie-verhoging. 
Simpelweg is er een commissie van vier leden (twee toerders en twee renners, die de afdelingen 
goed kennen)) aan het werk gegaan en zij hebben vele dingen vergeleken. Uiteindelijk kwam van 
hen de constatering, dat er geen sprake was van scheefgroei, maar zij kwamen wel met een aantal 
aanbevelingen. Met deze aanbevelingen zijn wij als bestuur bezig en er zal dus een extra 
vergadering komen, waarop dit enige onderwerp aan de orde komt. Heel blij en trots ben ik over het 
feit, dat we mee gaan doen aan de Dag van Ooit, samenhangend met de actie “Spieren voor 
spieren”. Dank zij onze snel reagerende “Toerboercommissie” (= de Jannen en Gerrit) werd de Molrit 
van het weekend van 8 en 9 oktober omgezet en inmiddels is iedereen via de bekende kanalen op 
de hoogte van onze rit naar Drunen. Laten we er met z’n allen een onvergetelijk gebeuren van 
maken, dus meerijden!! Verder zijn we natuurlijk al volop het nieuwe seizoen aan het voorbereiden, 
dat betekent: TEP-ritten, Molritten, “snelle” groep, bestuurssamenstelling, enz, enz. Maar natuurlijk 
gaan we eerst nog het bestaande seizoen afsluiten en daar nodig ik eenieder toch ook hartelijk voor 
uit: erwtensoeprit, Molrittenkampioen, Supermol en gewoon elkaar nog een keer zien op de fiets. Op 
dat laatste hoop ik dan persoonlijk ook nog maar!!  
  

Ad Stam.  
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Mol Driedaagse.  
De driedaagse zit er al weer op. Als organisatie kunnen we zeker terug kijken naar een geslaagd 
weekend. Vrijdagavond waren er 28 deelnemers die gezien de positieve reacties en sfeer die in de 
kantine hing, na het verrijden van de tijdrit en in de kantine bleven hangen in afwachting van de 
resultaten, is dit prima ontvangen. Martin Bakker bleek nummer 1 te zijn. Proficiat hierbij. De 
volledige uitslag staat hierachter in het clubblad en zal ook op de website bekend gemaakt worden. 
Zaterdag zijn 28 Mollers onder leiding van de voorrijders Rinus v/d Burg en Rob v/d Hoog voor de 
120km richting Steenbergen gegaan. Het was een mistige rit maar ook hier was de sfeer opperbest. 
De rust in Welberg (Rest. Welleberch) was grandioos. Perfecte bediening, snel en lekkere appeltaart. 
Zondag konden 31 Mollers de weg naar de kantine vinden voor de 100km onder leiding van Jan 
Stam en Koos Schenk. Prachtig weer volop zon en weinig wind. Deze rit ging via Ammerzoden (Land 
van Altena) naar de rust in Zuilichem. Ook hier waren de zaken goed geregeld. De uitbater had het 
terras netjes ingedeeld en de kopjes stonden klaar. De koffie was snel ingeschonken en de 
appeltaart, zittend in een stralende zon, smaakte ook hier prima. Dat er op het terras nog met water 
uit  bidons werd gegooid onderstreepte de sfeer en de lekkere temperatuur van zo’n 25gr. Wat mij 
betreft mag dit evenement volgend jaar weer op de agenda.  
   

 TDGerrit  
   

 

  

     

Wijziging Molrit 16!!!  
  

In het toerprogramma staat Molrit 16 gepland op zaterdag 8 oktober.  
Deze rit is door het bestuur echter verplaatst naar zondag 9 oktober!!!!  

Verder blijven afstand en vertrektijd hetzelfde en is dus alleen de datum veranderd.  
   

Redactie.  

   

  

   

Tijdrit Mol 3-daagse  
De jaarlijkse Mol 3-daagse begon zoals gebruikelijk met de tijdrit. Dit 
jaar een parcours van 26,9 KM welke ging over de spoorbrug naar 
Sliedrecht, lang de A15 richting Papendrecht, over de fietsbrug naar 
en door Wijngaarden,  dan oversteken bij de Provinciale weg en 
linksaf paralel aan deze weg en weer linsaf richting Sliedrecht. 
Halverwege linksaf richting Hardinxveld en voor Hardinxveld rechtsaf 
de nieuwe weg over het Betuwespoor en aan het eind weer rechts en 
terug richting De Mol. Al met al een pittig parcours met de nodige 
hindernissen in de vorm bruggen en viaducten. De 
weersomstandigheden waren perfect, vrijwel geen wind en een 

heerlijke temperatuur en dat was in de tijden wel terug te zien. De snelste tijd werd gerealiseerd door 
Harry Rijkse in 45 minuten en 3 seconden een gemiddelde snelheid van 35,8 KM per uur. Als laatste 
kwam Anne Marie Verjaal binnen met een tijd van 1 uur 6 minituten en 6 seconden. Gemiddeld 24,4 
KM per uur. In onze tijdrit gaat het er echter niet om wie de snelste tijd realiseert, maar wie het 
dichtste bij zijn opgegeven gemiddelde fietst, zonder gebruik te maken van fietscomputer en/of 
horloge. Zodoende kan de winnaar zowel de snelste als de langzaamste zijn. De winnaar van de 
tijdrit is Martin Bakker geworden die zijn vooraf opgegeven exact heeft gerealiseerd. Martin heeft 
slechts twee seconden meer tijd gebruikt dan berekend. Tweede is Andre Hoogenboom geworden 
met slechts 23 seconden verschil en derde was Harry Rijkse met 25 seconden verschil.  

 

 



Na afloop van de tijdrit zijn bij de winnaars de gouden, zilveren en bronzen medaille om de nek 
gehangen.  
   
Hieronder volgt de volledige uitslag van de tijdrit.  
 
 
   

   Tijdrit 2-9-2005        Afstand  26.9  KM  

                     

      Gem. KM/uur  Tijd  Tijd-  

Start  
  nr.  Naam  opgave  echt  

moet  
zijn  echt  verschil  

                     

  94 Bakker, Martin  25.2  25.2  1:04:03  1:04:05  0:00:02  

  76  Hoogenboom, Andre  27.4  27.6  0:58:54  0:58:31  0:00:23  

  80  Rijkse, Harry  35.5  35.8  0:45:28  0:45:03  0:00:25  

  79  Visser, Albert  27.1  27.3  0:59:33  0:59:04  0:00:29  

  69  Stam, Ad  26.4  26.6  1:01:08  1:00:37  0:00:31  

  90  Kamberg, Arjan  35.2  35.8  0:45:51  0:45:06  0:00:45  

  93  Bakker, Wim  25.6  25.2  1:03:03  1:04:02  0:00:59  

  72  Visser, Cees de  28.0  28.5  0:57:39  0:56:37  0:01:02  

  70  Visser, Teus  28.6  29.2  0:56:26  0:55:15  0:01:11  

  95  Honkoop, Anton  25.8  25.1  1:02:33  1:04:18  0:01:45  

  74  Hofstede, J.P ter  26.8  27.7  1:00:13  0:58:22  0:01:51  

  81  Booster, Jaap  34.3  35.7  0:47:03  0:45:11  0:01:52  

  78  Tetteroo, Dick  26.6  27.7  1:00:41  0:58:21  0:02:20  

  86  Jong, Rene 't  26.7  27.8  1:00:27  0:58:04  0:02:23  

  85  Fenis, R.L.  26.7  27.9  1:00:27  0:57:50  0:02:37  

  77  Schleicher, Ad  26.7  27.9  1:00:27  0:57:46  0:02:41  

  82  Hoog, Rob v.d.  28.2  29.7  0:57:14  0:54:18  0:02:56  

  71  Bras, Adri  26.5  27.9  1:00:54  0:57:57  0:02:57  

 105  Kruyver, Bert de  26.9  28.3  1:00:00  0:57:00  0:03:00  

  73  Rutten, Theo  27.0  28.4  0:59:47  0:56:44  0:03:03  

  88  Molenkamp, Cees  25.8  24.4  1:02:33  1:06:01  0:03:28  

  89  Verjaal, Anne-Marie  26.1  24.4  1:01:50  1:06:06  0:04:16  

  87  Verjaal, Eveline  26.3  24.5  1:01:22  1:05:59  0:04:37  

  83  Burg, Rinus v.d.  28.0  30.6  0:57:39  0:52:45  0:04:54  

  84  Haas, Bas de  28.5  31.2  0:56:38  0:51:39  0:04:59  

  75  Schreuder, Jannes  28.8  31.6  0:56:02  0:51:02  0:05:00  

  91  Baan, Cees  32.0  35.7  0:50:26  0:45:14  0:05:12  

  92  Viet, Adrie de  29.2  35.7  0:55:16  0:45:16  0:10:00  
  

 
Wim v/d Merwe 

  
 

   

 

 

 

 

 
     

 



 

Molrit 16  

   
is gewijzigd van zaterdag 8 oktober in  

   
zondag 9 oktober.  

   
De reden van deze wijziging is “De Dag van Ooit”.  

   
Deze dag is voor veel kinderen met ongeneeslijke spierziekte de dag van hun leven en wij gaan die 

dag met een bezoek opfleuren.  
Voor de kinderen is het zien van een peloton fietsers ook een hele belevenis.  

   
Waarom De Mol naar het Land van Ooit?  

   
Je kunt je vast nog wel herinneren dat onze klassieker Zwijndrecht – Zwijndrecht in het teken stond 
van het goede doel. Dit in samenwerking met de organisatie van de spinningmarathon van Impulse.  
Het goede doel was Spieren voor Spieren en met de opbrengst de “Dag van Ooit” te financieren. 

250 tot 300 kinderen en begeleiding brengen een bezoek aan het Land van Ooit.  
   
   

Dus, zet je spieren nog één keer in voor de kinderen en fiets met De Mol mee naar het Land van 
Ooit.  

   
Laten we zorgen voor een groot peloton.  

Door de kinderen wordt dit zeer op prijs gesteld!!  
    

     
   
    

Oproep: Copy!!   
Zoals iedereen gemerkt zal hebben is het lang geleden dat er een clubblad is verschenen. Vanwege 
gebrek aan copy is in overleg met het bestuur besloten om het augustus nummer te laten vervallen. 
Eindelijk is er nu weer wel voldoende gestuurd om het Toernieuws in de bus te laten vallen. Dat 
neemt niet weg dat we hierbij eden dringend beroep doen op alle leden om vooral te zorgen dat er 
copy wordt aangeleverd, zodat het clubblad op de normale tijden kan verschijnen.   
   
Dus: Graag zoveel mogelijk copy naar de redactie sturen op het welbekende e-mailadres: 
stam22@zonnet.nl  
      
    
    
   

Bedankt.  
   
Bij deze wil ik U bedanken voor de belangstelling en het bezoek tijdens mijn 
ziekte na mijn ongeval.  
Tevens hartelijk dank voor de bloemen en fruitmanden enz.  
   

   Pieter Driftenaar  
   
  

  

   
 

 



De ronde om de Bodensee(Zuid-Duitsland)  
Beste wielervrienden, hier weer eens een verhaaltje van mijn kant. Nee, dit wordt geen verhaal van 
kilometervreters, stijgingspercentages, hoogteverschillen, zweetdruppels en de man met de hamer! 
Vorig jaar na twee weken Turkije met rond de 38 graden, hadden we het idee om de volgende 
vakantie wat actiever door te brengen. Zo werd het plan gesmeed om er met het gezin een 

fietsvakantie van te maken. Na het verslinden van de folders, werd de keuze voor de 
Bodensee gemaakt. Er werd een reis geboekt naar Hotel Reck in Salem, fietsen 
aldaar. Vanuit dit hotel trokken we er steeds op uit om ‘s avonds hier weer te 
overnachten. Onze groep bestond uit 16 fietsers, bestaande uit ons vieren, twee 
Italianen, tien Duitsers en de gids Manfred. Om nu iedere dag te beschrijven gaat mij 
iets te ver, wel een paar hoogte punten en belevingen. De eerste dag werd een 
verregende dag met een bezoek aan Slot Salem en de historische paalwoningen in 
Uhldingen; helaas was de regen een spelbreker. Dag twee ging de groep beter af. 
Onder het tempo van Manfred werd de route door het binnenland gemaakt naar 
Meersburg aan de zee, gevolgd door een boottocht naar Konstanz, een prachtige 

historische universiteitsstad. Op deze dag groeide de groep naar elkaar toe, weer regen en onze 
Frank werd de tolk voor ons. Dag drie werd door Manfred bestempeld als de koninginnenetappe, de 
langste afstand richting Bregenz in Zwiserland. Hier was het prachtige theater in de Bodensee 
gebouwd. Manfred was nu in zijn element, dit was zijn thuisbasis. De terugreis ging per trein. Dag 
vier werd gestart in Bregenz om zo via Oostenrijk, het zuiden en de fauna van de Bodensee te 
bezien. Dag vijf werd gestart in Romanshof via de kust naar Konstanz en vervolgens naar het 
prachtige bloemeneiland Mainau. De groep werd een compleet peloton waar de saamhorigheid hoog 
in het vaandel stond. Op vrijdagavond onder het diner werden we allemaal voorzien van een gouden 
speld, als afsluiting van een leuke, vermoeiende week. De zaterdag zijn we zelf naar de watervallen 
van Schaffhausen geweest, en ‘s middags naar het zwembad om af te koelen. Toch nog enkele 
feiten, 244 km gefietst in 16.30 uur, geen lekke banden, twee dagen regen, hierna 27 graden. De 
moraal van dit verhaal is dat ik als bevlogen toerfietser met jaarlijks 8000 km op de teller een 
fantastische week gehad heb met mijn gezin en met mensen die nog geen 100km per jaar fietsen. Zo 
zie je maar, je hebt fietsen en fietsen!!  
   

Met vriendelijk sportgroeten, Gino Hoogenboom  
    

 

 

 

 
  

De Mol op Internet.  
Op de laatste pagina van het Toernieuws staan altijd de internetgegevens van de 
Mol. Bestuurslid Gerrit van den 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 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 



Wintertrainingsritten.  
Natuurlijk staan deze ritten na het zomerseizoen weer voor de deur en met een goede ervaring van 
vorig jaar gebeurt dit op een vaste dag van de week. We beginnen op zaterdag 5-Nov-2005 en rijden 
t/m zaterdag 11-Feb-2006. Over de wintertrainingsritten op de zaterdag het volgende:  
 
Behalve het nadeel dat er molleden zijn die absoluut niet op de zaterdag kunnen rijden, zijn er meer 
voordelen. Je kunt vooraf even bij Reaplus binnen lopen voor een kopje koffieen  dat maakt het 
wachten op elkaar comfortabeler. Tevens hoef jij jezelf niet elke keer de vraag te stellen “is nu 
zaterdag of zondag dat er getraind wordt”.    
Voor alle duidelijkheid hierbij een schema en afspraken (zie ook website).  
   
  De algemene afspraken zijn:    
* Gezamenlijk de winter doorkomen met een “wintergemiddelde” en dat ligt  
   onder het zomergemiddelde.  
* De afstand hangt van het weer af, maar is maximaal 50 kilometer  
* Samen uit en samen thuis.  
* Starten bij Reaplus/Impuls aan de Berkenhof 100.  
* Vertrektijd is 10.00 uur.    
   
* De data:  
Za. 05 Nov.  
Za. 12 Nov.  
Za. 19 Nov.  
Za. 26 Nov  

Za. 03 Dec.  
Za. 10 Dec.  
Za. 17 Dec.  
Za. 24 Dec.  
Za. 31 Dec.  

Za. 07 Jan.  
Za. 14 Jan.  
Za. 21 Jan.  
Za. 28 Jan.  

Za. 04 Feb.  
Za. 11 Feb.  

   
Iedereen veel plezier bij deze ritten toegewenst!    
Reaplus/Impuls ligt langs de Randweg (N3) bij afslag Y Ri-Werkendam  Provincialenweg. Direct 
Rechtsaf bij 1e Verkeersregellichten (100mtr) Noordhoevelaan. 2e weg (100mtr) Rechtsaf Noordsigt. 
1e weg (50mtr) Rechtsaf Berkenhof. (vanaf de Provincialenweg gezien ligt Reaplus achter de 
benzinepomp)  
    

 Gerrit-J. v.d Bogerd   
   
   

   
      

Spinning bij Impulse.  
Ook dit jaar biedt onze sponsor Reaplus de leden van De Mol weer de mogelijkheid om te spinnen en 
trainen in de periode oktober 2005 tot en met maart 2006.Het programma en abonnement is gelijk 
aan dat van vorig jaar, echter nu met een extra mogelijkheid.  
   
De abonnementen zijn als volgt;  
1 x per week sporten op vast uur                                                              € 180,-- (€ 30 per maand)  
1 x per week sporten op vast uur plus onbeperkt op afspraak         € 204,-- (€ 34 per maand)  
Nieuw 1 x per week spinning op een aanvangsuur van 21.30 uur en  
onbeperkt op afspraak                                                                         € 180,--    

  

   
Indien u gebruik wil maken van één abonnementsvormen, ga dan naar de receptie van Impulse en 
meld u aan voor de winteractie van De Mol.  
Er is ook een mogelijkheid om een GRATIS inspanningstest te doen.  
    

Houd uw conditie op peil in de winterperiode en ga spinnen bij Impulse.  
   

 

 



De toekomst van D.T.C De Mol.  
De laatste jaren zijn er nogal wat veranderingen binnen onze club geweest . Ik denk hierbij aan 
nieuwe sponsoren en een snelle groep . Daarbij komt nog dat wij dit jaar afscheid gaan nemen van 
de voorzitter . Maar wat mijn persoonlijk de meeste zorgen baart is het tempo dat er tegenwoordig bij 
de Mol gereden wordt. Voordat ik hier over verder ga, even iets over mijn zelf.  
 
Mijn naam is Wim Bakker ik ben zo’n 15 jaar geleden begonnen met Toerfietsen . Na een tijdje ben ik 
door toedoen van mijn toenmalige buurman Joop Schuringa lid geworden van DTC de Mol. Er zijn 
jaren geweest dat ik 12.000 km fietste. (veel met Joop) Zo heb ik meerdere keren Dordrecht - nieuw 
Dordrecht gereden, ook de laatste versie. Daarnaast een 12 keer Zwijndrecht – Zwijndrecht, waarvan 
8 keer als voorrijder gereden. Ook tochten als de Haringvliettocht van 200km, etc. Ben ook nog 2 
keer molrittenkampioen geweest . Met dit bovenstaande wil ik aangeven dat ik dus wel iets afweet 
van het begrip toerfietsen. Wat ik de laatste jaren merk is dat er in het peloton toch wat harder 
gereden wordt. Op zich is hier niks mis mee. Maar als de snelheid op gaat lopen naar 30 km en 
harde,r heb ik toch wel wat vraagtekens . Hier is toch de snellere groep voor in het leven geroepen?  
Zo is er volgens mijn ook een link met het tempo en het verdwijnen ieder jaar weer van de nieuwe 
leden binnen een aantal ritten. Dit kan geen toeval zijn . Zo heb ik ook mensen gezien die na een 
molrit er doorheen zate. Dan wordt er wel door een bepaalde groep gezegd dan moeten ze maar 
meer trainen, maar er zijn ook nog mensen die 5 dagen in een week behoorlijk hard moeten werken 
bij een baas . Ik denk dan ook als TOERLID zijnde: fietsen doe je voor je lol, maar als je bij sommige 
ritten alleen maar het achterwiel van je voorganger ziet kan je er weinig lol in vinden. Begrijp mij niet 
verkeerd, ik vind fietsen bij de mol nog steeds leuk en dat er gaande het seizoen harder gefietst 
wordt vind ik ook niet erg, maar laten we de kerk wel in het midden houden. Ik hoor met grote 
regelmaat commentaar over het tempo, maar een mens is een echt kuddedier en zal hier niet gauw 
wat van zeggen, maar ik vraag toch om hierover na te denken. Zo wil ik ook aan meerijdende 
bestuursleden vragen om dit probleem in de gaten te houden. Vroeger hadden we een toerbaas met 
een fluit dat is ook weer overdreven, maar ik vind wel dat het ons aller taak is dat ieder lid lekker mee 
kan TOERfietsen. Ik hoop dat ik niet te negatief overkomt en wie hier vragen over heeft wil ik best 
persoonlijk te woord staan  
   

Vriendelijke groet Wim Bakker  
   
 

  
  
  

Waarover?  
Geen copy voor het clubblad dat is treurig. Ik ben er trouwens geen voorstander van alleen informatie 
en/ of copy op de website te plaatsen. Ik blijf een clubblad mooi vinden is voor een vereniging en 
bovendien neemt het iets makkelijker mee als je het ergens onderweg een keer wilt lezen. Als je dan 
een clubblad hebt, dan moet er wel iets in komen te staan. De enige die dat kunnen doen zijn de 
mensen die fietsen bij de vereniging. Maar waarover schrijf je dan…. Nu zou ik weer een verhaal 
over de Molentocht kunnen gaan vertellen (weer omdat Eveline en ik al een aardig tijd trouw voor het 
clubblad geschreven hebben in het verleden). Ik zou kunnen zeggen, waar waren alle molleden nou 
weer bij de tocht of ik zou kunnen vertellen dat we langs veel molens zijn gekomen. Dat de sfeer als 
vanouds goed was en het tempo prima dat we iets meer zon leuk gevonden zouden hebben maar 
dat het droog en windstil was dus dat we eigenlijk niet mogen klagen. Zeker als je bedenkt dat deze 
zomer de boeken in gaat als de slechtste in meer dan honderd jaar. Ik zou kunnen vertellen dat er 
123 deelnemers waren en dat de meerderheid van buitenaf kwam. Dat er weer goed gepijld was en 
de koffie (cappuccino, thee, chocolademelk etc) best smaakte onder de Linde. Dit is echter voor alle 
trouwe leden geen nieuws. Waarover zouden we dan eens een stukje kunnen schrijven. Over onze 
vakantie? Het was tenslotte een fietsvakantie. Sinds een jaar of 4 gaan Eveline en ik op fiets 
vakantie. Na Andalusië (Spanje), Marokko, Puglie (Zuid-Italie) en Alentejo (Portugal) gingen we dit 
jaar naar le Marche (Italië).  

 

 



De Heenreis  
Een kampeerreis met een groep. Je zou er met de bus heen kunnen maar dat wilde ik mijn rug niet 
aandoen, dus we hebben besloten op eigen gelegenheid met het vliegtuig en de trein te gaan. We 
zouden dan op vrijdag aankomen en de groep op zaterdag. Aangezien onze tent met de groep mee 
zou komen zochten we nog een slaapplaats voor de eerste nacht en die vonden we in een piepklein 
maar o zo leuk hotelletje op Isola Maggiore midden in het Trasimeno meer. Vliegreis geboekt, hotel 
geregeld we konden op pad. De reis naar Rome vliegveld verliep voorspoedig en ook van het 
vliegveld naar Rome Termini (centraal station) verliep zonder problemen. Op het station genoten van 
een Italiaanse lunch en vervolgens naar het spoor gelopen waarvandaan onze trein zou vetrekken. 
We waren wat vroeg maar er stonden toch al wat mensen. Toen het tijd werd dat we zouden 
vertrekken was het aardig druk geworden, maar er was nog steeds geen trein. Na een uur wachten 
nog geen trein en zo langzamerhand begonnen we toch het vermoeden te krijgen dat er ergens 
misschien iets niet klopte. Uiteindelijk kwam er dan toch een trein en we zijn ingestapt maar in 
vetrekken deed hij niet. Toen die trein dan uiteindelijk wel vertrek reed hij stapvoets. Na een paar uur 
rijden (kruipen) begonnen we ons zorgen te maken over de aansluiting. We moesten nog een keer 
overstappen en met de boot naar het eiland en om half acht zou de laatste boot gaan. Na een lange 
lange treinreis (die wel erg mooi was). Kwamen we aan in Tolentino waar we zouden moeten 
overstappen naar Tuoro sul Trasimeno maar helaas was de laatste trein al vertrokken. Er gingen 
geen bussen maar er zouden wel taxi’s zijn. Na drie taxi’s gebeld te hebben bleek dat de locale taxi 
chauffeurs het te laat vonden en buiten bedrijf waren voor de dag. Op het station adviseerde ze ons 
om taxi uit een nabij gelegen stad te bellen. Inmiddels waren er nog meer toeristen gestrand op het 
station en er bleek maar 1 taxi te kunnen komen. Eveline zag bij het station een Nederlandse auto 
staan en besloot de man in die auto te gaan vragen of hij ons een lift kon geven naar het meer. De 
chauffeur moest naar dezelfde plaats als wij en vond het niet vervelend om ons mee te nemen. Onze 
taxi hebben we aan de engelse toeristen gegeven die naar een bruiloft moesten en zo toch nog op 
plaats van bestemming konden komen. Onderweg naar het meer vertelde we onze chauffeur dat we 
waarschijnlijk ook de laatste boot naar het eiland gemist hadden. Waarop hij ons vertelde dat hij een 
vriend had die een kleine boot had die ons wel over zou kunnen zetten. En zo geschiedde. De laatste 
boot was inderdaad al weg en we konden inderdaad met het rubbermotorbootje naar de overkant. 
Onze tassen pasten er net op maar het was een originele manier om naar de overkant te komen. Zo 
tegen zonsondergang stonden we op Isola Maggiore. Waarover ging dit stukje ook al weer? Oh ja 
over fietsen nou nog even niet. Eerst onze tassen op de hotelkamer gegooid en gegeten. Daar waren 
wel aan toe. Na het eten nog een korte wandeling gemaakt een daarna na bed. Het was een lange 
lange dag geweest. De volgende dag zou de groep aankomen op de camping. Wij besloten de 
ochtend op het eiland te blijven en daar rustig rond te kijken en daarna terug te varen naar de 
camping. Nog een mooie rondwandeling gemaakt de rest van de ochtend rond gehangen op het 
plein en toeristen bekeken daarna nog een lunch en terug gevaren naar het vasteland. De groep 
bleek wat vertragen te hebben en was nog maar net aan gekomen en nog bezig met tent opzetten. 
Onze tent en fietsen waren met de bus meegekomen. De fietsen bleken splinter nieuw te zijn dus dat 
was een mooie meevaller. De tent bleek 2-persoons i.p.v 3-persoons. Dat was even een tegenvaller 
maar onze gids zou het gaan regelen en wij hadden tenminste een tent niet iedereen had zoveel 
geluk. De tent was in een paar minuten opgezet, voor een stel niet kampeerders was dat toch niet 
gek.  
    
Fietsen (week 1)  
Dan maar eerst even de fiets uit proberen. Daarna dan toch eindelijk maar eens gaan fietsen, want 
waarover ging dit stuk(je) ook alweer ..oh ja over fietsen in Italië. Vanaf het meer zijn we naar Tuoro 
gereden (check www.google.nl om te weten waar dat is  ). Dit was een aardig klimmetje om zo 
mee te beginnen. De fietsen bleken behalve nieuw ook bijzonder goed te zijn, daar zouden we de 
komende weken veel plezier aan hebben. In Tour kwam wij een barretje tegen en ja dan moet je 
natuurlijk even stoppen. Op het terras zaten een aantal vakantiegangers met een fiets. Zij hadden 
dezelfde reis als wij gingen doen net afgerond hadden. Zij vertelden dat het een mooie reis was en 
dat vooral de rondrit bijzonder mooi moest zijn.  

 

 

 

http://www.google.nl/


Ze vertelden ons ook dat het een lichte 5-tandwieltjes / sterren rit was dus het zou echt vakantie 
vieren worden. De eerste nacht op de camping was het al opvallend fris en hebben we de tent dicht 
moeten doen om het niet te koud te krijgen. Opvallend voor augustus in Italië! De volgende ochtend 
was het echter stralend weer en na het afbreken van de tent konden we op pad. We reden van Tuoro 
sul Trasimeno naar Citta’ di Castello. Deze etappe was og volledig in Umbrie. De start was weer 
dezelfde klim door Tuoro van in totaal 7 km en aan het einde van de klim was een barretje en ja daar 
moet je dan even stoppen voor cappuccino. De rest van onze groep vond dit te vroeg om te stoppen, 
maar volgens mij is het nooit te vroeg om te stoppen voor cappuccino. De bar had een leuk terras 
vanwaar je uit keek op het Trasimeno meer. Er zijn slechter plekken om te stoppen zullen we maar 
zeggen. Er volgde een aardige afdaling en daarna kwamen we door een dal met voornamelijk tabak 
plantages. In dit dal kwamen een grote groep fietsers; tegen jong en oud. Zowel op racefietsen als op 
gewone fietsen en iedereen was even vriendelijk. Fietsen is blijkbaar erg populair in die omgevening. 
In het dorpje Niccione (31km) nog even wat gedronken en daarna begon de volgende klim van iets 
meer dan 6 km. Bovenaan de klim lag het oude plaatsje Montone en we vonden daar een leuk plekje 
voor een bordje pasta. Even uit de zon en ontspannen heerlijke genieten van de Italiaanse keuken. 
Na het eten zijn we het stadje in gelopen het was nogal stijl met hier en daar trappen dus we hadden 
de fietsen maar even laten staan. Na een korte wandeling toch maar weer op de fiets gestopt. Van 
Montone naar beneden was een steile afdaling het uitzicht was misschien niet zo spectaculair maar 
de snelheid die je kon maken was zeker leuk. Er volgde een lange weg door een bijna verlaten dal 
met om je heen alleen maar groen en hier en daar een boerderij. Vervolgens in Pietralunga een 
laatste pitstop gemaakt. Het laatste deel van de etappe zou het zwaarste zijn hadden we gehoord 
dus nog wat extra water mee en we konden op pad. Inderdaad bleek de klim die volgde loodzwaar te 
zijn. Zeker als je bedenkt dat het 38 graden was en er bijna geen schaduw was. De omgeving was 
wel mooi maar door de hitte en de zwaarte van de klim zou je dat bijna vergeten. Helaas volgde er 
geen snelle afdaling omdat het te stijl was en de bochten te scherp. Het dal waar we in uitkwamen 
was echter zeker wel de moeite waard. Uit eindelijk kwamen we in Citta’ di Castello onze 
eindbestemming van die dag. Helaas lag de camping op een heuvel net buiten het stadje. Dus nog 
eens drie kilometer klimmen en de eerste etappe van bijna 95km zat er op. Het was een zware dag 
maar de omgeving maakte het zeker de moeite waar. Op de camping bleek, dat we nu ipv een 
nieuwe 2 persoonstent, nu een gebruikte 2 persoonstent hadden. Een hele vooruitgang dus. We 
konden in elk geval slapen na een heerlijke maaltijd in het restaurant. De volgende dag gingen we 
van Cita’ di Castello naar Urbino. ’s Ochtends zijn we eerst het stadje ingereden om daar wat rond te 
kijken om vervolgens op pad te gaan. De eerste klim kwam na 6 km, Bocca Serriola. Dit was een 
mooie geleidelijke klim met in eerste instantie een mooi uitzicht op Citta’ di Castello en vervolgens 
vooral veel mooie natuur. Halverwege de klim weer even gestopt voor koffie en limonade en een 
kletspraatje met de eigenaresse van de bar, terwijl we uit keken over het mooie glooiende landschap. 
De van de klim lach op 23km (730m hoogte). De afdaling was schitterend de bergen/ heuvels om ons 
heen werden steeds hoger en groener en het was er doodstil. Onderweg kwamen we nog door het 
mooie dorpje Apecchio en in Piobbico hebben we een heerlijk pasta lunch op. Het was ondertussen 
behoorlijk warm geworden dus even op het terras in de schaduw was best aangenaam. Direct na de 
lunch volgde weer een klim het dorpje uit. Bovenaan deze klim had je een mooi uitzicht of het 
heuvellandschap van de Marche. In de afdaling lag slecht asfalt dus volluit naar beneden was niet 
mogelijk maar we konden toch nog behoorlijk wat snelheid maken. Onderaan kwamen we in het 
oude stadje Urbania. Je bent toch op de fiets dus is het makkelijk om even dwars door het stadje te 
rijden. Mooie smalle straatjes, oude huizen met een zee van bloemen voor de deur leuke kleine 
pleintjes en een schitterend Palazzo Ducale. Mocht je in de buurt zijn dan is Urbania zeker de moeite 
waard. Na nog een terrasje begonnen we aan de volgende klim. ’s Ochtends was ons verteld dat het 
begin van de klim op het begin van Alpe D’Huez leek. Nu hebben wij die nooit gereden dus het zei 
ons niet zo veel het zal wel stijl zijn….. En dat was het inderdaad de eerste haarspeldbochten waren 
bijna niet door te komen. De klim lag ook nog echt in een kom waar de hele dag de zon opgestaan 
had en je reed tussen manshoge verdroogde zonnebloemen. Het was er dus ook nog snik heet alsof 
je in de zonnebloemolie gebakken werd. Iets verder in de klim kwam er gelukkig wat wind. Het werd 
ook iets minder stijl, wat de klim wel wat aangenamer maakte.  
 

 

 



 
Bovenaan helaas geen afdaling maar een lange weg over de heuvelrug richting Urbino. Vervolgens 
zijn om de stad heen gefietst, wat erg indrukwekkend was. Urbino is een oude universiteitstad met 
een Palazzo Ducale wat enorm groot is. Dat is weer eens wat anders dan langs molens fietsen. Nog 
een korte afdaling en daarna de laatste klim richting de camping. De camping had een schitterend 
uitzicht op de stad. De volgende dag was een rust dag die hebben we in de stad doorgebracht en om 
toch wat beweging te hebben zijn we terug gelopen naar de camping (na ons avond eten was de 
laatste bus richting camping al vertrokken  ). De volgende dag zagen we toen we uit onze tent 
kwamen dat het er grote mistflarden door het dal zweefden. Een heel mooi plaatje van Urbino in de 
mist maar niet zo’n goed voorteken. Snel ons ontbijt op en spullen opgeruimd om op pad te gaan 
voordat de regen zou komen. Het eerste gedeelte van deze rit ging weer over een heuvelrug. Licht 
glooiende weg wat wel prettig is om mee te beginnen. De lucht was helaas loodgrijs en het zag er 
zeker naar uit dat we regen zouden gaan krijgen. Vanaf de heuvelrug reden we een bos in. Inmiddels 
was het inderdaad gaan regen. Hoe verder we in het bos reden hoe harden het ging regen, totdat het 
op het laatst echt stort regende. Ergens in het bos kwamen Marlies een van onze reisgenoten tegen. 
Ze had een lekke band en wist niet goed hoe die te vervangen. Dus we zijn gestopt om haar te 
helpen. Op dat moment waren we toch al door en door nat. Met onze plakspullen want die van 
Marlies waren te oude hebben we geprobeerd te plakken maar door de stortregen lukt dit niet. 
Ondertussen was nog iemand uit onze groep gestopt en hij had een reserve band bij zich. Die 
hebben we er maar in gestopt en zijn door gereden. Het kwam nog steeds met bakken uit de lucht en 
we wisten dat er een steile afdaling van 20% zou volgen. Gelukkig was dit weer een brede weg maar 
het was wel continu remmend naar beneden. Het leek wel of de weg 1 grote waterval was. Beneden 
lag het plaatsje Fossombrone waar we een bar gezocht hebben om te schuilen een beetje wam te 
worden en een binnenbandje voor Marlies te kopen. Met papier op het toilet een beetje geprobeerd 
om ons af te drogen en in de sport zaak aan de andere kant van de straat nog een droog shirt 
gekocht. Na 2 koppen cappuccino en wat heerlijk broodjes, leek het toch eindelijk iets minder hard te 
gaan regen. We besloten weer verder te gaan. Toen we over de middeleeuwse brug het stadje 
uitreden was het droog en kwam de zon er weer door. Het volgende gedeelte van de rit was continu 
heuvel op heuvel langs leuk ommuurde dorpjes met vergezichten over heuvellandschap met grote 
onweerswolken boven elke heuvel die we zagen. In Barchi zat de rest van de groep koffie te drinken. 
We hadden wel rond gekeken in dit oude dorpje maar besloten door te rijden naar Mondavio. Het 
onweer was weer heel dicht bijgekomen en wij wilden graag warm eten. In Barchi was geen 
restaurant te vinden, daarom wilden we proberen om een eetgelegenheid in Mondavio te vinden.  
Mondavio bleek een fantastisch mooi stadje te zijn met kleine steegjes vol bloemen een middeleeuws 
plein een mooi fort. Dit zagen we echter pas 2 uur laten want tot die tijd hebben we in een restaurant 
zitten schuilen. Dit was echter geen straf want het eten was heerlijk. Na de stadswandeling zijn we 
toch maar weer op de fiets gestapt. De zon scheen weer volop en het was een aangename 
temperatuur. We gingen op we naar het volgende ommuurde stadje Corinaldo. Net als alle andere 
stadjes was dit ook weer een bijzonder plaatsje. We waren nog erg vroeg dus ook hier maar even 
gestopt om wat te drinken en te genieten van de sfeer. Er volgde een leuke afdaling en aan het eind 
van de afdaling lag een schoenenwinkel die uit verkoop had. Tja, het is vakantie dus een beetje 
shoppen hoort er ook bij. De winkel ging pas om 4 uur open dus even pauze in de zon. Geld op, op 
naar de laatst klim richting Ostra. De klim was enorm steil en naar een dag lang fietsen met een 
gedeelte door beesten weer was dat niet echt grappig. Bovenaan de klim lag Ostra. We reden langs 
de stadswallen en net voorbij het oude centrum lag onze camping. Een gezellige camping met mooie 
olijfbomen om de gazons heen. De tent was snel opgezet en daarna gaan douchen want we waren 
behoorlijk smerig geworden door alle regen onderweg. Helemaal weer schoon zijn we daarna de stad 
ingegaan. Eerst om wat rond te kijken en nog wat inkopen te doen en daarna nog een goed 
restaurant gezocht. Niet al te laat terug naar de camping terug gegaan en maar vroeg naar bed. 
Helaas kwam er van slapen niet veel want de hele nacht kwam het met bakken uit de lucht. Behalve 
de herrie van de regen die je wakker houd, blijf je ook de hele nacht denken of het de volgende dag 
ook zo hard zal regen. Wanneer je er aan denkt dat je een hele dag fietsen in de stortregen voor je 
hebt slaap je ookniet zo rustig.  

 

 

 



Wordt vervolgd…  
   
Nieuwsgierig geworden naar hoe het er nou echt uit ziet in De Marken en het deel van Umbrie waar 
we gefietst hebben, dan kun je de foto’s bekijken op de volgende website:  
http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/ampverj/my_photos Le Marche is de vakantie beschreven 
hierboven.  
   

Saluti Anne Marie  
   

      
    
   
   

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

       
De Mol op internet: www.fietsclubdemol.nl  

    
E-mailadres: info@fietsclubdemol.nl 

      

* Afmelden als lid;  
   

* Aanmelden als lid;  
   

* Adreswijzigingen;  

 

    
Altijd schriftelijk doen bij de secretaris!!!  

   
     
 
 

 

Koop bij onze  

adverteerders!! 
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