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Van onze voorzitter. 

Beste leden,  
De eerste twee ritten zitten er op en de eerste bestuursvergadering heb ik achter 
de rug. Beide zaken zal ik nader toelichten waarbij ik het goede voorbeeld van 
Ad wil volgen door jullie elke maand op de hoogte te stellen van ontwikkelingen 
binnen de club en gebeurtenissen bij de verschillende ritten.  
   
Om met het laatste te beginnen. Op zondag 19 februari hebben wij onze eerste 
rit verreden onder een bewolkte hemel in een koude lucht zonder veel wind. 
Tijdens de eerste rit ontsierde twee incidenten het begin van het seizoen. Een 
lekke band bij één van de leden leidde tot een vertraging bij een kleine groep 

waaronder het maatje van het betreffende lid. Bij het terugrijden moest er flink worden aangepoot wat 
bij één van hen een probleem veroorzaakte. Dit leidde tot wat irritatie en boosheid waardoor deze 
twee mensen als snel afhaakten. Op zich is dat jammer maar ik hoop dat iedereen begrijp dat in 
koude weersomstandigheden het niet verantwoord is om een gehele groep stil te laten staan. Daarbij 
komt dat het niet verstandig is om, wanneer je maatje lek rijdt, ook te stoppen. Het is immers 
zwaarder om twee mensen te moeten terugrijden dan 1 persoon. Het tweede incident speelde zich af 
aan het eind van de rit. Een auto die op met een onverantwoorde snelheid inreed op de groep 
veroorzaakte een valpartij aan de staart van het peloton. Gelukkig ver genoeg weg om grote 
ongelukken te veroorzaken maar dicht genoeg bij om uit schrik een harde klap op de auto en/of 
bestuurder te geven. Ondanks dat ik begrijp dat zoiets uit een schrikreactie en emotie gebeurt, valt 
het niet goed te praten. Als club van kunnen en mogen wij ons niet te buiten gaan aan welke vorm 
van geweld dan ook. Laten we ons voornemen om een “club van stand”te vormen die zich niet laten 
leiden door irritant en gevaarlijk gedrag van automobilisten.  
   
De tweede rit startte met een grote groep in een felle winterzon. De temperatuur lag rond het 
vriespunt en de wind waaide hard uit noordoostelijke richting. Gelukkig hadden wij die wind alleen 
maar tegen op de heen weg waardoor het tempo redelijk laag bleef. Eenmaal op de terugweg kwam 
de wind heerlijk in de rug en leek de zon waarachtig te prikken. Met een lekkere snelheid kwamen 
we, ditmaal zonder incidenten, terug bij het clubhuis. Tussen beide ritten heb ik mijn eerste 
vergadering als voorzitter beleefd. In de eerste plaats hebben wij teruggekeken op een aantal 
activiteiten van de afgelopen maanden. Bij vrijwel alle activiteiten kwamen wij tot de teleurstellende 
conclusie dat de opkomst soms treurigmakend laag was. Bij het afscheid van Ad hoopten wij meer 
leden te ontmoeten dan bestuurders en officials. Dit mocht overigens de pret niet drukken want alle 
aanwezigen, en Ad in het bijzonder, kunnen terug kijken op een bijzonder geslaagde receptie waarbij 
hem meerdere onderscheidingen en cadeaus ten deel vielen. De opkomst bij de Technisch avond 
viel ronduit tegen. Slechts 25 leden konden de weg naar het clubhuis vinden. Dit is des te meer 
teleurstellend omdat een aantal mensen veel tijd en energie steken in de organisatie van een 
dergelijke avond. Tenslotte bleek bij de TEP-uitreiking 25% van leden het te koud te vinden of om 
een andere reden verstek te moeten laten gaan.  
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Het bestuur heeft zich gebogen over deze teleurstellende opkomsten en wel enkele conclusies 
getrokken. In de eerste plaats ligt het niet aan de afwezigen dat zij er niet zijn. Uitgaande van deze 
gedachte zij wij tot de conclusie gekomen dat het plannen van dergelijke avonden eerder moet 
gebeuren waardoor de organisatie en publiciteit ruimschoots op tijd van start kan gaan.  

 

In de vooruitblik zijn er een aantal zaken besproken. In de eerste plaats de organisatie van de 
Waardentocht op 25 maart. Deze is vrijwel rond maar tijdens deze voorbereiding is er een discussie 
gevoerd over de bijdrage voor de deelnemers. In eerste instantie hebben wij die vastgesteld op € 
2.50. Uit nadere informatie bleek mij dat de NFTU hiervoor bindende richtlijnen afgeeft waaraan wij 
niet voldoen. Voor de komende tocht zullen wij het bedrag niet meer veranderen maar de bijdrage in 
zijn geheel zal opnieuw in het bestuur besproken dienen te worden.  
   
Verder is er oriënterend gesproken over Zwijndrecht-Zwijndrecht. De datum van deze tocht is 
definitief vastgesteld op 27 mei 2006. De deelname kosten zijn vastgesteld op €7,50. Deze kosten 
wijken in ieder geval af van de NFTU-regels omdat wij opnieuw het voornemen hebben geld te 
doneren aan het goede doel Spieren voor Spieren. Daar is echter wel een belangrijke voorwaarde 
aan gesteld: de bijdrage kan pas gegeven worden wanneer de kosten van de club betaald zijn. Dit 
betekent dat bij een grote deelname er een groot bedrag gaat naar het goede doel; bij een geringe 
deelname zal het bestuur een besluit moeten nemen over een eventuele donatie maar kan deze, in 
principe, achterwege blijven. Belangrijkste reden hiervoor is dat wij in de begroting geen voorziening 
hebben getroffen om een donatie te doen aan een goed doel en in de ledenvergadering is 
vastgesteld dat de tocht in geen geval geld mocht kosten. Definitieve besluitvorming over dit geheel 
zal overigens pas plaatsvinden in de volgende bestuursvergadering wanneer het totale (financiële) 
plaatje duidelijk is.  
   

Cor van Verk  
  

       
     

10.000 km en 7 Klassiekers.  
Vrijdag 30 december 2005. Er staat een straffe windkracht 4. Het pad waar ik op rijd is helemaal wit, 
en de stuifsneeuw waait mijn richting uit. Het kwik wijst rond het vriespunt aan, en voor vanmiddag is 
er een weerswaarschuwing gegeven. Wat ben ik toch op deze fiets aan het doen?  
   
Het wielerseizoen begon pas laat dit jaar. Op 6 maart kwamen Els en ik terug van onze 5 weken 
Zuid-Amerika en Antarctica reis. Vanaf toen was het hard trainen om mijn doelstellingen voor 2005 te 
halen. Alhoewel de bende van 5 ( Jan Dukel, Rob de Zeeuw, Martin Soeteman en Herman v.d. Wulp) 
dit jaar wel regelmatig met elkaar fietst, is het meestal de bende van 4 + 1. De doelstellingen van dit 
jaar zijn voor allemaal anders. Mijn doelstellingen zijn in de punten rijden op de maandag en 
donderdag avond competitie van “de Mol”, en een aantal klassiekers rijden. Deze doelstellingen 
liggen qua training heel ver uit elkaar. Bij de klassiekers gaat het om duurkilometers en meer dan 8 
uur op het zadel zitten. De wedstrijden vergen explosiviteit en in 1 uur alles geven wat je hebt.  
   
Op 30 april heb ik zo'n 2.300 kilometer in de benen, en begin ik aan mijn eerste klassieker van het 
jaar. Het is een zalige zonnige dag, en de 210 kilometer zijn in een rap tempo voorbij. Ik heb het 
gevoel dat ik klaar ben voor wat ik een maand later wil doen. In 1 maand rij ik 6 zware klassiekers. 
Na tien kilometer hadden we al acht kilometer omgereden. Milaan - San Remo wordt door sommigen 
als de gemakkelijkste tocht van de klassiekerweek van “le Champion” gezien, maar de afstand is 300 
kilometer, en zeker niet te onderschatten. Als we alle langzame starters hebben ingehaald, die 
verbaasd opkijken waar wij vandaan komen, houden we onze eerste fouragering. Na 100 kilometer 
 hebben we 33,9 kilometer per uur gemiddeld op de teller staan.  
 

 
 

 



Dit jaar was de organisatie uitsluitend van Le Champion, en hadden ze een heel mooi stuk ingelast 
door een wat landelijker en bergachtiger gebied in plaats van de autosnelweg te volgen. Achteraf ben 
ik erg blij dat ik niet direct met de snelle groep mee ben gereden na de stop, doordat ik mijn bril kwijt 
was. Al snel na de stop kwamen de eerste heuvels, en daar had niet iedereen op gerekend. Velen 
bliezen zich hierdoor volledig op, maar ik kom daarentegen steeds meer in mijn ritme, en spring van 
groepje naar groepje. Na 200 kilometer was de gemiddelde snelheid nog 29,3 kilometer per uur. Bij 
de Middellandse zee aangekomen is het warm, zonnig en druk met auto’s en badgasten die alleen 
maar oog hebben voor het strand, en ik alleen voor hen. De laatste 100 kilometer rij ik samen met 
mijn kamergenoot, een Amsterdammer met de naam van Rob en het postuur van Herman, tot de op 
een na laatste capo (klimmetje aan de kust) de Cipressa. Had ik bij de vorige capo nog boven op 
Rob staan wachten, brak er opeens wat bij deze klim. Mijn lijf wil niet meer, en ik zie Rob in de verte 
verdwijnen, en word voor het eerst die dag door anderen ingehaald. Het kan me niet schelen, en ik 
kan me zelf niet meer motiveren. Ik wil alleen nog naar boven om daar een ijskoude cola te drinken. 
Boven aangekomen zitten wat oude mannetjes me met veel medelijden aan te kijken. Ze bieden wel 
een glas wijn aan, maar in dit dorp geen cola te krijgen. Het enige vocht wat ik met liters gebruik is 
het koude kraanwater op het dorpsplein. Onzeker en zeiknat van het water rol ik naar beneden naar 
Riva Ligure. Ik wil niet alleen meer een cola, maar ook een pizza. Acht kilometer voor de finish, aan 
de voet van de beruchte Poggio, komen mijn gebeden uit. Doodop en zeiknat stap ik een afhaal 
pizzeria binnen om de lekkerste margarita en cola in recordtempo naar binnen te werken. “Waar 
moet je naartoe?”, vraagt de pizzabakker. “San Remo”. De pizzabakker stelt me gerust, dat is aan de 
andere kant van de tunnel. Ik kan hem niet wijsmaken dat ik echt de Poggio nog op moet. Met 
hernieuwde krachten ga ik weer omhoog. Na 11:28 uur ben ik eindelijk klaar, 308 kilometer; 2300 
hoogtemeters leg ik met een gemiddelde snelheid van 26,4 kilometer per uur af. Ik moet nog heel wat 
eten om de verbruikte 8716 kilo calorieën bij te eten.    

   
De volgende dag rijden we zo’n 5 uur om in 
Pellegrino Terme te komen, de startplaats van de 
ronde van Lombardije. Na de start de volgende 
dag draaien we vrij snel een kloof in tussen de 
bergen. Het is hier al gelijk prachtig, maar ook erg 
zwaar fietsen. Na 64 kilometer is al de eerste 
rustpost op de top van de Passo Di Valcava. Dit 
lijkt al erg snel, maar ik ben blij dat ik er ben, want 
ik kan wel wat eten en drinken gebruiken na 3:35 
uur voluit fietsen, met een gemiddelde van 17,8 
kilometer per uur. Na een zeer technische afdaling 
op heel slecht wegdek komen we in de bewoonde 
wereld. Dit is inderdaad de mooiste tocht van de 

klassiekerweek. De klimmetjes zijn niet zo extreem meer als in het begin totdat ik aan de voet van de 
Civenna sta. Ik begin gelijk als een idioot met klimmen, maar na een bocht verandert het 
stijgingspercentage van 7% in een klim van 14%, en er lijkt geen einde aan te komen. Ik wist dat er 
bovenaan weer een verzorgingsplek was, maar heeft deze klim wel een boven? In Civenna zoek in 
naar het parkeerterrein, maar zie de bus niet staan. Ik heb ook al een tijd geen pijl meer gezien. Ik rij 
al een tijdje alleen, en de weg gaat weer omhoog. Ik krijg steeds meer twijfels of ik wel goed zit, en 
dan opeens sta ik op de top van de Madonna Del Ghisallo. De Madonna Del Ghisallo is in 1949 door 
paus Pius XII tot beschermheilige van de fietsers gewijd, en binnen in het kerkje heeft alles met de 
wielersport te maken. Gele en roze shirts, fietsen uit vele jaren, bidons en foto’s van de grootste 
fietsers aller tijden hangen in het kleine kerkje. De gemiddelde snelheid is in de laatste 78 kilometer 
omhoog gegaan naar 20,0 kilometer per uur. Deze rit loopt ook lekker, maar niet voor iedereen. Na 
9:17 uur en 201 kilometer kom ik als 15e (van de 80) bij het laatste verzorgingspunt aan, en 
sommigen zijn nog niet eens aan de top van de Madonna. Het is nog zo’n 30 kilometer rijden, en ik 
kies ervoor om maar 1 bidonnetje mee te nemen voor de laatste klim; de Miragola San Salvatore.  
 
 

 
 



Weer begin ik erg enthousiast aan de klim, maar na een paar lusjes merk ik dat het beste er wel 
vanaf is. Mensen die al een uur in mijn wiel zaten zie ik al 2 lussen boven mij fietsen. Ik heb het 
warm, en mijn water is in recordtempo op. Hoeveel bochtjes is het nog? Hoe lang is deze klim in 
hemelsnaam? Ik wil elke klim die ik doe zonder te stoppen naar boven rijden, maar op een gegeven 
moment hou ik het niet meer vol. Onder de tuinslang van een Italiaan die zijn tuin aan het sproeien is 
vraag ik hoe ver het nog is naar de top, waarop hij naar een 100 meter verderop staande paal wijst. 
Nog 15 kilometers alleen afdalen en deze klassieker zit er ook weer op. De 4400 hoogtemeters over 
een afstand van 234 kilometer rij ik in 11:06 uur, met een gemiddelde van 21,0 kilometer per uur. Na 
twee klassiekers achter de rug te hebben begin ik de neveneffecten van zo’n klassiekerweek te 
voelen. Ik heb blaren op mijn hielen, mijn grote teennagels zijn helemaal zwart en ik heb veel pijn als 
ik op mijn zadel zit. Als de adrenaline weer door mijn lichaam stroomt ben ik het allemaal weer 
vergeten, en laat ik me weer verleiden om hard in een groepje mee te werken. Soms moet ik zo’n 
groepje laten gaan als ik te veel kracht heb verspild, maar als ik even rustig ben hersteld en weer bij 
een ander groepje heb aangesloten worden gasten uit vorige groepjes weer opgeslokt. Bij deze Züri-
Metzgete, oftewel het Kampioenschap van Zürich, wil ik absoluut niet dezelfde fout maken als bij de 
vorige twee klassiekers. Het is de lichtste tocht van de klassiekerweek met 228 kilometer en 3300 
hoogtemeters maar zeker geen makkelijke. Net voor de laatste klim rusten we met een groepje van 3 
uit, en nemen nog een gelletje en wat repen. De laatste berg is bij mij meestal een ramp omdat ik al 
mijn kruit heb verschoten bij andere klimmetjes. Vandaag ben ik daar heel alert op geweest, en heb 
ik groepjes laten gaan als ze net iets te hard voor mij gingen. In Lombardije zag ik Jaap nog van me 
wegrijden bij de laatste klim, maar vandaag zie ik hem steeds verder achter mij verdwijnen. De klim is 
lang, maar ik bijt me erin omdat ik weet dat erna alleen nog een afdaling komt. De klim wordt ook 
steeds steiler, 16%, 17%. Zwetend, en staand op de pendalen ga ik vol wilskracht door totdat ik 
wordt ingehaald door een hardloper die mij vertelt dat de weg doodloopt. Ik doe nog een paar 
trappen en dan breekt er wat in me. Ik stap vol ongeloof af en zie de twee anderen een stuk lager 
met wat mountainbikers praten en een andere weg inslaan. We moeten een stuk dalen, en dan staan 
we aan de voet van echt de laatste klim, en we gaan weer met z’n drieën naar boven. Ik kan het niet 
meer opbrengen, ik zit vreselijk te balen en mijn gedachten dwalen af. Boven aangekomen komt net 
de hardloper het bos uitgelopen en staat Jaap nog op me te wachten. Gezamenlijk gaan we de 
afdaling in, maar 2 kilometer voor de finish knijp ik in mijn remmen. Tijdens de klim heb ik alleen 
maar aan een BigMac kunnen denken, en ik rij een McDo binnen.  
De hele dag zie je in de verte de televisiemast maar we naartoe moeten met de Rund Henninger 
Turm. Ook vandaag rij ik lekker, en denk weer goed te doen door in een supermarkt voor de klim 
even wat in te slaan. Eigenlijk is er niets wat ik wil hebben, dus neem ik maar een soort yoki drink. Dit 
valt heel verkeerd, zodat de extra krachten uitblijven, en ik me eigenlijk nog zwakker begin te voelen. 
De laatste 30 kilometers zijn de langste kilometers die ik ooit heb meegemaakt. Ik zit te twijfelen of ik 
wel goed rij, en of mijn kilometer teller het wel doet, en dan word ik weer uit de droom geholpen als 
iemand mij met het grootste gemak inhaalt. Ik ben blij als het er eindelijk opzit. Vier klassiekers in 7 
dagen is echt het zwaarste dat ik ooit op de fiets heb gedaan. 999kilometer, 13.760 hoogtemeters en 
41 ½ uur op de fiets is leuk om gedaan te hebben, maar ik sla de volgende editie over 2 jaar lekker 
over. Ik ga dan maar wat rustigers doen, “ La Marmotte” ofzo. 
   
Gent-Wevelgem is de enige tocht waar de hele “Bende van 5” aan meedoet, en dat wordt ook heel 
erg gewaardeerd. Niet alleen hebben we een mooie vlakke tocht van 225 kilometer en 500 
hoogtemeters maar we rijden ons ook in de prijzen. Als we na de tocht onze spullen aan het 
opruimen zijn wordt omgeroepen dat de bende van 5 zich moet melden bij de organisatie. Deze keer 
geen serieuze prijzen voor hoogste snelheid of voor best zittende fietshelm, maar we weten twee 
prijzen in de wacht te slepen in de categorie “Verst Komende Buitenlandse Club” en “De GROOTSTE 
Buitenlandse Club”.  

 
 
 
 
 

 



De Ronde van Zuid Limburg is een vergelijkbare tocht als de Amstel Gold Race. Het verschil is dat 
de ronde van Zuid Limburg veel rustiger is, zodat er nergens gewacht hoeft te worden. Ik ben de 
afgelopen week ziek geweest, waarschijnlijk heb ik mijn lichaam uitgeput en had ik een griepje te 
pakken. Met 210 kilometer en 2270 hoogtemeters is het geen zware tocht, met het Limburgse land 
moet je nooit onderschatten. In tegenstelling tot Rob begin ik heel sterk met de dag, maar als Rob 
sterker wordt beginnen bij mij de krachten weg te vloeien. Het komt zelfs tot een dieptepunt als ik aan 
de kant van de weg staat met kramp in mijn bovenbeen. Gelukkig is dit de laatste klassieker van het 
jaar, en kan ik me concentreren op de wat kortere afstanden. Er zijn 2 officieuze clubkampioenen bij 
de tourclub. Bij de molentocht wist ik in 2002 als eerste terug te komen, maar bij de tijdrit was me dat 
nog niet gelukt. Onze wedstrijd is altijd anders dan wat de bedoeling is. De officiële winnaar van de 
tijdrit rijd de 26,9 kilometer met een gemiddelde snelheid die het nauwkeurigst met een opgegeven 
snelheid overeenkomt. De officieuze winnaar is gewoon degene die het eerst over de eindstreep 
komt. Met 6 personen gaan we gelijk rap van start. Ik ben helemaal gebrand op de eindoverwinning, 
en dat denk ik te behalen door de groep helemaal kapot te rijden. De eerste is er binnen de kilometer 
al vanaf, maar het duurt nog tot de laatste 2 kilometer voordat ik er weer 3 afrijd. Alleen Harry Rijkse 
kan in mijn wiel blijven. De tactiek werkt niet bij hem, daar is hij veel te slim en sterk voor. Hij blijft in 
mijn wiel en springt net voor de finish mij voorbij. Ik neem mijn verlies, en met 35,8 kilometer per uur 
gemiddeld op de openbare weg ben ik als tweede terug.  
  

Bij de maandagavondcompetitie, van de renners van “de Mol”, had ik vorig jaar al punten weten te 
behalen, maar dit jaar wilde dat maar niet lukken. Mijn klassering was steeds 16e, 17e, 20ste, 16e, 
maar alleen de eerste 15 krijgen punten. Pas bij de allerlaatste wedstrijd lukt het me, 15e en dat is 
goed voor 1 punt. Dit jaar ben ik ook begonnen met de donderdagavond competitie. Vol 
enthousiasme, en met sterke benen begin ik met m’n eerste rit. De donderdag avond is alleen een 
heel ander spelletje dan de maandag avond. Als klassiekerdiesel zijn de snelle tempowisselingen 
een ramp. Na herhaaldelijk weer het gat dicht gereden te hebben omdat ik te langzaam was met 
reageren ben ik na 15 minuten helemaal opgebrand. De week erop dacht ik het trucje geleerd te 
hebben, en gedeeltelijk was dat ook wel zo. Nu ging het lampje pas na een half uur uit. Aan het einde 
van het seizoen heeft het dieseltje weer een kleine turbo en sleep ik er nog een 11e plaats uit. 
Normaal ruim ik na september mijn fiets op, en ben ik alleen aan het spinnen. Dit jaar besluit ik om 
ook het veldrijden te gaan proberen. De clubwedstrijden bij de mol zijn alleen te zwaar voor mijn rug, 
in het bos zijn er meer rustmomenten. Op 1 oktober zie ik op mijn jaartotaalstand 8.792,3 kilometer 
staan. Dit is al meer dan dat ik ooit heb gereden in een jaar, maar de 10.000 kilometer zouden nu 
toch ook te halen moeten zijn in de komende 3 maanden. In de kou, in de regen maar ook op veel 
mooie herfstdagen rij ik naar mijn werk. Het spinnen doe ik dit jaar minder frequent, maar buiten rij ik 
nog steeds zo’n 150 kilometer in de week. Op 30 december, is het dan eindelijk zo ver, ik heb mijn 
laatste doel van het jaar bereikt, 10.014,3 kilometer op de fiets.  
  

Arjan Kamberg. ( www.ElsArjan.nl )  
 

 

 “De Overdracht”.  
Met welk gevoel stapt een mens in de auto als je na 20 jaar naar de 
vergadering gaat rijden waarin je de voorzittershamer van je 
vereniging gaat overdragen? Ad heeft de indruk gewekt dat zijn 
besluit uit vrije wil is genomen, toch lijkt mij dat niet gemakkelijk. Hij 
heeft in die 20 jaar natuurlijk ontzettend veel mee gemaakt. Zowel 
met de vereniging als op persoonlijk vlak. Het is aan hem om, als hij 
daar behoefte aan heeft, daar over te vertellen. Zo tegen acht uur 
was de kantine weer goed gevuld; Co had het lekker druk achter zijn 
bar. Zoals gewoonlijk bij de jaarvergadering hadden veel mensen 
een hoop met elkaar te bespreken en dat was misschien de reden 
dat de vergadering tien minuten later begon dan gepland.  
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De oude rot in het vak was (door de zenuwen?) zijn voorzittershamer vergeten. Maar na zoveel jaar 
liet hij zich daardoor niet uit het veld slaan. En dus ging Ad volgens de gebruikelijke routine de 
agenda af.  De discussie kwam misschien bij het onderwerp van het dragen van een helm nog een 
beetje op gang. Maar verder bleven de gemoederen rustig. Onderdeel van de vergadering was o.a. 
het benoemen van leden van verdiensten; Co Naaktgeboren, Tony Bruys en Jan Stam (inderdaad: 
de broer van…) Daarna was het moment aangekomen om de hamer over te dragen. Tenminste, dat 
dacht Ad. Voordat hij dat kon doen interrumpeerde Chris Ockeloen de vergadering en benoemde Ad 
lid van verdienste van de Omni-vereniging waarbij de Gouden Mol-speld behoort. Ad was zichtbaar 
geroerd door dit gebaar. Maar nu was het toch echt zover; de man met de hamer, in dit geval de 
voorzitters- hamer, ging zijn taken overdragen aan de nieuwe voorzitter; Cor van Verk. Met een 
ferme handdruk en gelukwensen over en weer was het beklonken. Cor ging voortvarend te werk en 
liet bij het verdere verloop van de vergadering direct zijn ambities blijken. Dat Cor zeker geen 
groentje is, was goed te merken. Dat geeft vertrouwen. Aan het slot van de vergadering ging Ad nog 
even de tafel langs om zijn ex-collega’s de hand te schudden en te bedanken. Daarbij liet hij een 
limonadeflesje van de tafel vallen. Hopelijk brengen scherven echt geluk en was dat het voorteken 
voor de toekomst. 
  
Ad bedankt!!!  
   

Jaap Booster  
   
   

  

Ik geef de pen aan..........      
Terugblik op 2005.  
De fiets is bij de fietsenmaker dus alle tijd om voor ons alom besproken clubblad 
te schrijven. Aangezien deze rubriek ervoor is om iets over jezelf te vertellen zal 
ik dat hierbij doen. Mijn `fietscarrière` begon vrij memorabel. Met een van een 
vriend geleende fiets reed ik in februari van het vorige jaar de eerste molrit van 
het seizoen mee. Ik was wel geïnstrueerd over kleding waar ik op moest letten 
tijdens het rijden door Johan Ossewijer maar had verder nog nooit op een 
racefiets gezeten. Die eerste rit voor mij was ook direct de laatste voor de fiets. 

Op de terugweg begaf ie het bij Sliedrecht en werd ik door een aantal sterke mollers het laatste stuk 
de brug opgeduwd. Ik dacht, `nou dat was het dan,` maar jullie wisten raad. Toevallig had Evelyn nog 
een prima fiets ter overname, kon ik ook op woensdagochtend met de heren mee, en later ook met 
Gaby, Marga en Marjon en hadden heel veel mensen tips en goede adviezen. Op die manier heb ik 
in een korte tijd erg veel geleerd en zat ik snel vertrouwd op m`n fiets (..die eerste rit is zo`n fiets toch 
best wiebelig). Het hoogtepunt was dan ook Zwijndrecht-Zwijndrecht, wat was dat ver maar ook zo 
mooi en gezellig!   
   
Naast het fietsen studeer ik aan de Willem de Kooning Academie. Daar doe ik de docentenopleiding 
`Beeldende kunst & Vormgeving.` Ook schaatste ik een keer in de week en speelde dwarsfluit bij de 
Dordtse Phil. Dit laatste schrijf ik in de verleden tijd omdat ik in september met een tweede studie ben 
begonnen; de docentenopleiding`Aardrijkskunde.` Daarom ben ik gestopt met schaatsen en orkest; 
dat alles bij elkaar viel niet te combineren. Maar, ondanks dat u me een tijd niet heeft gezien ben ik 
wel regelmatig blijven fietsen, alleen of met Hans Visser die vorig jaar februari ook lid werd. Alleen de 
eerste rit van het nieuwe jaar was dus niet zo geslaagd. Maar met alle vertrouwen in de fietsenmaker 
hoop ik jullie volgende week weer te zien. `t Kan nooit zo erg zijn als de eerste rit vorig jaar… 
Groetjes en een heel mooi nieuw seizoen toegewenst,  
  
Hierbij geef ik de pen door aan:………Renè `t Jong!  
  

Janneke van den Eijnden  
   

 



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 150 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.     
     
    
    

  

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

    

De Mol op internet: www.fietsclubdemol.nl  
    

E-mail: info@fietsclubdemol.nl    
      

* Afmelden als lid;  
   

* Aanmelden als lid;  
   

* Adreswijzigingen;  
 

   
Altijd schriftelijk doen bij de secretaris!!!  

   
     

Koop bij onze  

adverteerders!! 

 

Kopie insturen: Uiterlijk 1-Mei.   
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