
Clubblad van de Dordtse tourclub 



SPECTACULAIRE VERLAGING VAN PREMIES 

AUTOVERZEKERINGEN 

 

De afgelopen maanden stunten diverse verzekeraars met 

actietarieven waardoor u tot wel 50% kunt besparen op de 

premie van uw autoverzekering. 

 

Informeer eens vrijblijvend wat wij u kunnen bieden !! 

 

of bezoek onze site WWW.MAASBOULEVARD.NET 

en bereken zelf uw premie. 

 

en.. als u de verzekering bij ons regelt ontvangt u 

extra korting op uw eerste premie en ontvangt onze 

club eveneens een bonus. 

 

Bel ons nu of neem contact op met uw kopman : 

Wout Borman, tel. 078 6156806. 

Postbus 114, 2990 AC  Barendrecht 

Onderlangs 20, 2991 EM Barendrecht 
Telefoon 0180 - 61 46 66 

Telefax 0180 - 62 07 67 
E- mail maasboulevard.assurantien@hetnet.nl 

Internet  www.maasboulevard.net 

verzekeringen hypotheken 
beleggingen spaaradviezen financieringen 
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Van de Voorzitter. 
 
Alweer een nieuw clubblad dat voor u ligt.  
Na de speciale editie van de 30ste Zwijndrecht Zwijndrecht v.v. dan 
weer een gewoon regulier clubblad. 

Inmiddels is de vakantie alweer (bijna) voorbij en komt het naseizoen er 
alweer aan. Een naseizoen waarin nog vele mooie ritten staan gepland 
en diverse activiteiten. Maar eerst eens even terug kijken op wat er al-
weer allemaal heeft plaats gevonden. 
 
De Omni heeft namens de Renners- en de Toerafdeling een hartdefibril-
lator (AED) aangeschaft. Dit was voor de toerafdeling reeds goedge-

keurd door de leden in onze voorjaarsvergadering. Uiteraard hopen wij 
dat wij dit apparaat niet nodig zullen hebben, maar wij vinden het wel 
een geruststellend idee een dergelijk apparaat nu tot onze beschikking 
te hebben. Voorlopig gaat het apparaat standaard mee in de Molauto als 
er Molritten worden verreden. Voor de buitenritten ligt het vooralsnog 
praktisch wat lastiger i.v.m. het logistieke verhaal. Wij kijken als be-

stuur hier nog naar. Ook moeten wij in de volgende bestuursvergadering 
nog gaan bekijken hoe wij dit verder gaan begeleiden. Het apparaat 
schijnt zeer gemakkelijk in gebruik te zijn en in ieder geval zal het be-
stuur en de toerploeg op korte termijn een instructie gaan krijgen. Op 
deze wijze gaan wij ervan uit dat er altijd iemand op de hoogte is van de 
werking en er adequaat kan worden opgetreden. 
Natuurlijk blijft het van belang om hartproblemen te voorkomen en gaan 

wij ervan uit dat de leden goed naar hun eigen lichaam luisteren tijdens 
de inspanningen van het fietsen. 
 
Om daar meteen op door te gaan vinden wij het als bestuur dat er de 
laatste tijd teveel  valpartijen zijn geweest. Natuurlijk zijn deze niet al-
tijd te voorkomen maar ik wil hier toch wel even extra aandacht op ves-
tigen. Het is belangrijk dat als een fietser moe wordt, deze vooraan in 

het peloton gaat rijden. Ik ga er van uit dat een ieder hier aan mee-
werkt en dus ook ruimte maakt voorin het peloton als daar behoefte aan 
is. Help je fietsmaten hierbij.  
 
Ook moet er consequent worden gewaarschuwd bij tegenliggers en ge-
vaarlijk situaties. Het komt toch nog voor dat er niet of te laat wordt ge-

waarschuwd. Verder moet bij een valpartij eerst worden gekeken of er 
kan worden doorgefietst. Het is geen schande om af te stappen ! Al is 
dit maar uit voorzorg.  
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Het bestuur zal altijd het laatste woord hebben of een deelnemer mag 
doorfietsen. Is er niemand van het bestuur dan zal deze taak worden 
overgenomen door iemand van de toercommissie.  
Inmiddels is ook de Jan Jongman Memorial verreden met bijwoning van 
zijn familie. Helaas kon ik er niet bij zijn i.v.m. mijn vakantie, maar Jan 

zal bij mij altijd een apart plaatsje innemen. Hij heeft mij leren wielren-
nen zo’n 30 jaar geleden. 
Na deze tocht is de uitreiking geweest van de opbrengst van Zwijnd-
recht Zwijndrecht aan KiKa. De Mol heeft een bedrag gedoneerd van 
4500 Euro aan KiKa. Wij danken daarvoor alle sponsoren en deelnemers 
die dit mogelijk hebben gemaakt. Het geschonken bedrag is datgene 

wat over is gebleven na aftrek van de organisatiekosten.  
 
Binnenkort gaat de Molentocht er weer aankomen en ook de Driedaagse 
staat op de planning. Uiteraard willen wij daar weer veel Mollers aan de 
start zien verschijnen. Aan het eind van het seizoen gaan wij nog ons 
jubileum vieren nadat wij eerst de Erwtensoeprit hebben gereden. De 
meeste hebben via de bulkmail daar al een uitnodiging voor gehad en 

ook in dit clubblad staat hier meer over. Aangezien wij graag willen we-
ten hoeveel deelnemers wij gaan krijgen verzoek ik een ieder zich aan 
te melden. Voor de eigen bijdrage hoef je het niet te laten. Wij gaan er 
iets moois van maken dus stel ons niet teleur en meld je aan ! 
 
Verder wil ik ook meteen de laatste update geven van onze zoektocht 

naar sponsors. Zie ook de oproep in dit blad. De bulkmail die reeds is 
verstuurd heeft naar mijn idee te weinig opgeleverd. Ons doel is om 10 
sponsoren te vinden voor een periode van 3 jaar die ons per jaar voor € 
1.000 gaan sponsoren. Tot nu toe hebben wij 2 partijen bereid gevon-
den om in ons verhaal te stappen. Dat betekent dat wij er nog 8 te kort 
komen. Het sponsorgeld zal gebruikt worden voor de nieuwe Mol kle-
ding. Als bestuur hebben wij inmiddels besloten om volgend jaar kleding 

aan te gaan bieden in de Mol kleuren (Rood, wit en grijs) met als toe-
voeging nog zwart. Wij hebben inmiddels een zeer mooi ontwerp waar 
wij verder mee willen gaan. De conclusie is eenvoudig, als wij te weinig 
sponsoren vinden zal de eigen bijdrage van de kleding evenredig om-
hoog gaan. Dus denk niet dat doet een ander wel maar kijk wat jezelf 
kan doen. Een ieder kan mij hierover altijd bellen. Ook als je al bezig 

ben met een potentiële sponsor maar ons nog niet nodig hebt, laat het 
wel even weten om te voorkomen dat bedrijven dubbel benaderd wor-
den. Het sponsor project zullen wij dus als alle Mollen moeten trekken !  
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600 m² fietsple
zier met o.a.

600 m² fietsple
zier met o.a.

600 m² fietsple
zier met o.a.

600 m² fietsple
zier met o.a.    

Bianchi, Gazel
le, Giant en Ko

ga.
Bianchi, Gazel

le, Giant en Ko
ga.

Bianchi, Gazel
le, Giant en Ko

ga.
Bianchi, Gazel

le, Giant en Ko
ga.    

Oosterbrugstraat 1-3-5, 3361 BR  Sliedrecht 
Tel. 0184-413258 

Pieter  
Zeemanw eg 121 

3316 GZ  Dordrecht 
Tel.: +31 78 617 68 33 
Fax.: +31 78 618 45 48 

VOOR AL UW LOOD- 
ZINK- EN KOPERWERK 

OP MAAT 

LODEN HEMELWATERA FVOEREN 

UIT 
1 STUK ! 

DE NIEUWE TOYOTA 

VERSO 

Automobielbedrijf Schouten B.V. 
Kelvinring 50, 2952 BG Alblasserdam  078-6991666 
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Let op dat wij kleding moeten gaan bestellen en dus half oktober wel 
moeten weten wie er gaat sponsoren. 
Inmiddels is er ook een kleiding commissie opgericht. De dames Miranda 
Klootwijk en Leanore Meerkerk gaan daar de kar trekken. Beide zijn 
nieuwe leden die zich hiervoor gaan inzetten. Welkom dames binnen de 

bestuursstructuur van de Mol. Mauro blijft vanuit het dagelijks bestuur 
de contactpersoon voor deze commissie. 
 
Als laatste is er nog te melden dat Johan Osseweijer heeft aangegeven 
om aan het einde van het seizoen te stoppen bij de Mol. Wij betreuren 
als bestuur dat Johan uit de Mol stapt maar in onderling overleg is over-

eengekomen dat dit voor alle partijen de beste oplossing is. Neemt niet 
weg dat ik Johan nogmaals wil bedanken voor zijn inzet binnen de Mol 
en hem uiteraard nog veel fietsplezier toewens voor de toekomst. 
 
Zo het was weer een lang voorwoord maar naar mijn idee toch wel in-
formatie die iedereen moet weten. Ik zie een ieder graag weer op de 
fiets. 

 
Rob van Rutten. 
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Zoals een ieder wel zal hebben gelezen in mijn voorwoord van het  
laatste clubblad roepen wij nu de hulp in van alle Molleden. 
Wij zijn op zoek naar potentiële sponsors die onze nieuwe strategie 
(lees het blok “nieuwe strategie”) kunnen gaan invullen. 
Op dit moment hebben wij helaas geen grote potentiële sponsor kandi-

daten meer voor handen. Dat betekent dat contacten in het bedrijfsle-
ven nu zeer welkom zijn. Er wordt dus van elk lid gevraagd rond te kij-
ken in zijn werk– en privé omgeving of daar potentiële kandidaten tus-
sen zitten. Wij kunnen als bestuur ten alle tijden het initiatief over 
nemen of samen met u als lid actie gaan ondernemen. 
Dus; laat het ons weten waar er mogelijkheden zijn. Denk niet dat doet 

een ander wel , want daar komen wij niet verder mee ! 
Zoals eerder aangegeven in de Algemene Leden Vergadering zult u zich 
als lid ook zelf meer moeten gaan inzetten. Dus stel ons niet teleur en 
ga over tot actie. 
Er is een verhaal gemaakt van de Mol en de sponsordoelstellingen. 
Wij kunnen dit PDF bestand mailen en opsturen aan potentiële kandi-
daat sponsors ter ondersteuning van ons verhaal. 

 
De nieuwe strategie van het bestuur is de volgende. 
• Doel minimal 10 sponsors van elk 1000 euro per jaar met een 

looptijd van 3 jaar. 
 

Wat kunnen wij terug doen voor de sponsors: 
1. Logo en naam op shirt en jack (bovenkleding) samen met de  

andere sponsors 
2. Advertentie in het clubblad (7 x per jaar) 
3.  Mogelijkheid redactioneel artikel in het clubblad 
4. Direct mail (adres) bestand van die leden die daadwerkelijk  

kleding hebben afgenomen 

5.  Logo/ naam op de volgauto (klein) 
 
Aparte sponsor volgauto: (bedragen nader over een te komen) 
1. De bestaande auto beletteren of overspuiten in kleur en naam 

sponsor 
2. Sponsor stelt auto ter beschikking voor onze activiteiten 
3.  

Contactpersonen voor sponsoring: 
1. Voorzitter  : Rob van Rutten 
2. Penningmeester : Mauro Danese 
3.  Secretaris  : Anne Marie Verjaal 

Aktie verwacht van alle leden 
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30e Jubileum jaar DTC De Mol. 
 
 
Beste leden van DTC de Mol, 
  

Dit jaar heeft al vele hoogtepunten gekend met onder andere de 30ste 
Zwijndrecht- Zwijndrecht v.v en de Jan Jongman Memorial.  
 
Aangezien DTC de Mol 30 jaar bestaat willen we het jaar feestelijk af-
sluiten. De feestcommissie wil iedereen vragen zaterdag 27 oktober al-
vast in zijn agenda te noteren.  
  

We gaan eerst deze dag het fietsseizoen, zoals gebruikelijk, fietsend af-
sluiten en vervolgens zullen er in het clubhuis diverse feestelijke activi-
teiten zijn.  
 
Deze activiteiten zullen inclusief lunch en muziek zijn, verdere details 
volgen later.  

We willen de leden wel om een eigen bijdrage van 5 Euro per persoon 
vragen om de kosten enigszins te kunnen dekken. 
  
We willen nu graag weten hoeveel mensen deze dag met ons mee willen 
vieren en daarom de vraag om je schriftelijk (via E-mail of post) aan het  
secretariaat door te geven of je aanwezig zult zijn.  
 

Partners zijn ook van harte welkom, geef dit alsjeblieft duidelijk aan in 
je aanmelding. 
Graag voornaam - achternaam en adres vermelden.  
  
De 5 Euro eigen bijdrage per persoon zullen via automatisch incasso in 
de eerste week van oktober worden verrekend. 
Aanmelden is mogelijk tot en met 28 september. 

  
Met vriendelijke groeten 
 
Anne Marie Verjaal 
Secretaris DTC De Mol 
secretaris@fietsclubdemol.nl   
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Inleveren kopij clubblad 

21 September 2007 

Insturen Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 

 
Het clubblad zal erg leeg zijn

 als jullie niet een 

stukje zouden  

schrijven. Schrijf eens over 
uw sterke verhaal van 

die klim die je altijd is bijgebleven
 of waarom je 

helemaal gek bent van fietsen. He
t lijkt me ook 

heel leuk om te lezen waarom je precies deze fiets 

hebt gekozen. 

Nieuwe Leden :  

Miranda Klootwijk 

Adriaan Damme 

Frans Veld 

Jeroen de Waal 

Martin Lautenschlager 

Philip Beker 

Dennis Homan 

William Bakx 

Frank Besseling 

John van Stee 

Johan Vermeer 

Peter Willemse 

Belangrijke mededeling ! 
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Defibrillator  
 
Beste Molleden, 
  
Onlangs heeft het omni bestuur een automatische hart defibrillator 

(AED) aangeschaft. Deze kan zowel door de toer als door de renners af-
deling gebruikt worden. Hij zit in een opvallend rood koffertje en bevindt 
zich achter de bar boven de vrieskist met ijs.  
De renners kunnen het apparaat op de wekelijkse trainingsavonden ge-
bruiken en de tourafdeling kan het apparaat in het weekend bij molrit-
ten in de volgauto meenemen.  
Voor buitenritten is het logistiek erg omslachtig het apparaat van en 

naar het clubgebouw te krijgen. Zolang daar geen oplossing voor is, zul-
len we het bij buitenritten zonder defibrillator moeten doen. 
  
De automatische hart defibrillator (AED) is bedoeld als eerst hulp instru-
ment voor mensen met een acute hartstilstand. Het apparaat werkt ge-
heel automatisch en is door vrijwel iedereen te bedienen. Je start het 

apparaat door de beugel met elektrodes van het apparaat te trekken en 
vervolgens geeft het apparaat gesproken instructies hoe te handelen.  
Zo nodig geeft het apparaat ook instructies hoe beademd moet worden. 
Op de omni vergadering eind vorig jaar is het gedemonstreerd.  
Voor geïnteresseerden is er een instructie DVD beschikbaar. Degenen 
die hierover willen beschikken kunnen een aan zichzelf geadresseerde 
en gefrankeerde enveloppe naar onderstaand adres zenden. Ik zal dan 

de instructie DVD middels deze enveloppe dan aan je toezenden. 
  
Ik hoop van harte dat we het apparaat nooit nodig zullen hebben, maar 
als het wel nodig is kunnen we hier levens van onze leden mee redden. 
Daarom hoop ik dat iedereen medewerking zal verlenen het apparaat 
zoveel mogelijk paraat te hebben. 
  

Chris Ockeloen 
Postbus 9089 
3301 AB  Dordrecht 
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Kleding Uitverkoop 
 
Er is nog een kleine hoeveelheid van de oude sponsor kleding over. Wie 
nog iets wil aanschaffen kan dit melden bij het secretariaat. 
 

Prijzen zijn als volgt: 
 
 Jack    : 15 EURO 
 Shirt Korte Mouw : 10 EURO 
 Shirt Lange Mouw : 10 EURO 
 Lange Broek  : 15 EURO 
 

De volgende maten en aantallen zijn nog beschikbaar.  
 
Jack:    Maat S: 2 
    Maat M: 1 
    Maat EXL: 2 
    Maat SEL: 2 

    Maat SSEL: 3 
 
Shirt Korte Mouw: Maat S: 1 
    Maat SEL: 2 
    Maat SSEL: 3 
 
Shirt Lange Mouw: Maat S: 1 

 
Lange Broek (Collant) Maat M: 1 
 
Wie het eerst komt die het eerst maalt.  
 
Kleding kan alleen via het secretariaat aangeschaft worden,  
 

maak een afspraak om te passen. 
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Neem als volgautochauffeur ruimschoots vooraf contact op met : 
André of Gino Hoogenboon 

Tel. 078 - 6120420 of 078 - 6192064 
i.v.m. het ophalen en terugbrengen van de volgauto.  

De lijst van chauffeurs kan altijd worden uitgebreid. 

Bel André of Gino ook in dat geval! 
Wil een ieder die op eigen gelegenheid naar een buitenrit gaat dit ’s 
morgens doorbellen naar de volgauto (06 - 101 66 732)!!  
* Verzamelpunt buitenritten: Kerkeplaat (Gevangenis "Dordtse Poorten") 

 
Noodoproep, stap van de fiets! 

Wij worden overspoelt met afzeggingen voor de volgauto. 
Het lukt bijna niet meer om de lijst rond te krijgen. 
Voorkom met zijn allen dat er geen volgauto meerijdt. 
Willen wij dit, blijf dan fietsen. Meldt je anders bij ons aan. 
 
Gino en André 078-6192064 of 078-6120420 
E-mail aphoogenboom@planet.nl 

 Bericht van de Volgautocommissie  
Beste wielervrienden, zo de racewielen draaien al enkele maanden over 
s'lands wegen  
We zijn alweer flink op weg in het seizoen. Voor ons is de kop eraf, en 
we zijn tevreden met het verloop over de volgauto. 

De contacten met de chauffeurs en bijrijders gaan erg goed.  
Vanuit het peloton krijgen we zelfs positieve terugkoppeling. Via R v/d 
Hoog, zijn we in het bezit gekomen van een set reserve wielen. 
OPROEP: Voor de Jan Jongman Memorial, op 14 juli, zoeken we nog 
een chauffeur. Wie meldt zich aan, via de normale kanalen. 
Tot zover, en veel fietsplezier! 

 
André en Gino 
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Datum Rit                       Afstand Tijd. Vertrekpunt 

za. 25 aug. Molentocht 40/80/120 08.00 / 11.00 Clubhuis 

 vr. 31 aug. 3-Daagse ? 18.30 Clubhuis 

za. 01 sept. 3-Daagse *120 08.00 Clubhuis 

zo. 02 sept. 3-Daagse *100 08.00 Clubhuis 

za. 08 sept. 
Huchiestocht                                                            

Veenendaal 
160 06.00 Kerkeplaat 

zo. 09 sept. Molrit 15 *120 08.00 Clubhuis 

za. 15 sept. Molrit 16 *120 08.00 Clubhuis 

zo. 16 sept. 
Mergelheuvelland 2-daagse 

Libeek (St Geertruid) 
120 06.00 Kerkeplaat 

zo. 23 sept. Molrit 17 *120 08.00 Clubhuis 

za. 29 sept.  Molrit 18 *120 08.00 Clubhuis 

zo. 07 okt. Molrit 19 100 09.00 Clubhuis 

za. 13 okt. Molrit 20 (sluiting supermol) 80 09.00 Clubhuis 

zo. 21 okt. Molrit 21 60 09.00 Clubhuis 

za. 27 okt. Erwtensoeprit 45 09.30 Clubhuis 

** Speciale trainingsritten voor rustiger opbouw en/of extra trainingsdag 

*   Na de pauze gelegenheid om met  een hoger  gemiddelde terug te fietsen 
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Hoe het kan verkeren rondom de Alpe-d’Huez. 
 
Beste leden, zoals eerder aangekondigd, stond er een weekend (eind 
mei) rondom deze Alp gepland. Na een prima voorseizoen, zie eerdere 
kopie, gingen we op donderdag 24 mei richting de Alpen. 

 
De autorit ging voorspoedig, met prima weersomstandigheden, rond de 
24°C. Dit weekend was ons fameuze onderkomen: hotel Au Bon Accueil 
te Venosc. Fameus omdat het helemaal in het teken staat van de wiel-
renner, het is een kleurrijk onderkomen. 
 
Bij aankomst was het pastabuffet net geopend, dus aanschuiven maar. 

De avond brachten we door in de zon overgoten tuin. Hier was het een 
bont gezelschap van wielrenners, met de mooiste verhalen. 
Vrijdag stond voor André zijn eerste beklimming van de Alp-d”Huez op 
het programma. 
 
Na jaren van tv beelden en mijn verhalen, ging hij nu zelf voor de berg-

prijs. We starten rond de klok van 10:30 uur aan deze beklimming, de 
temperatuur was al stijgende. Na het eerste lastige steile stuk van drie 
kilometer, kwam viel er tussen mij en André een klein gaatje. 
Bij bocht 16, zijn we samen verder de alp opgefietst, de temperatuur 
ging richting de 33°C. 
 
Bij André ging de hitte meespelen, het was afzien voor hem. Af en toe 

moest hij een gaatje laten vallen. Maar, zij aan zij gingen we laatste 
bochten richting de finish. Zelf had ik nog wat over, om een demarrage 
te plaatsen. Onder het genot van een kop koffie en een stijgend moraal, 
kreeg André uit mijn handen de originele Alpe-d’Huez wielersokken uit-
gereikt. 
 
In de afdaling zijn we bij la Garde links afgegaan, via deze route heb je 

een indrukwekkend uitzicht op het dal. De hitte eiste zijn tol bij André, 
de beklimming naar Les Deux-Alpes hebben we verstandigerwijs maar 
laten schieten. Deze dag leverde 73km op, in 3:24 uur, 21 gem. en een 
mooie rit. 
 
De avond werd wederom in een zomers tuin doorgebracht, onder het 

genot van een welverdiend biertje. Maar dan de zaterdag, de hoteleige-
naar waarschuwde de gasten voor opkomende storm en 
onweersbuien.  
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Met de auto richting Allemont, om vandaar naar de Glandon en de Croix 
de Fer  te fietsen. Dit is  over een mooie weg door de bomen, met een 
stevig beklimming door prachtig groen. 
 
Na 18 km ga je door de boomgrens richting het stuwmeer, nog 15km 

naar de Croix de Fer. Op deze top, 2067m,klapte de lucht in één keer 
dicht. Pikzwarte luchten en onweersklappen waren het gevolg. 
Met stortregens en onweer, terug richting Allemont. Het werd een bizar-
re rit. Doorweekt en verzopen, toch een rit van 66 km, s’Avonds fiets 
poetsen, geen tuin gezien. 
 

Zondags werden we gewekt door het geluid van regendruppels. Het 
weer was totaal omgeslagen, het regende pijpenste-
len. Na veel vijven en zessen heb ik de racefiets in de 
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   Leverancier van: - Installatiekabel 

    - Datakabel 
    - Stuurstroomkabel 

    - Schakelmateriaal 
    - Installatiemateriaal 

    - Technisch installatiemateriaal 
    - Verdeelkasten 

    - Verlichting 
 WIJ ZORGEN VOOR DE JUISTE VERBINDING! 

   Jan Valsterweg 80       3315 LG Dordrecht  
   Tel.: 078-6305656       Fax: 078-6211766 

auto geladen. Een doelstelling was om dit weekend de Galibier te be-
dwingen. Deze col lag ruim 25km bij het hotel vandaan, dus misschien 
beter weer. Het weer was helaas niet beter,10km onder de col Du Lau-
taret ben ik op de fiets geklommen. 
 

In de regen richting de top van de Lautaret, hier linksaf en de Gallibier 
op. Het weer werd iets beter, een fantastische klim werd mijn beloning. 
In de mist, links de bergwand en rechts niets. Langs het standbeeld van 
de oprichter van de tour, richting de top(2640m). Hier is een tunnel 
voor de auto’s, fietsers gaan hier rechts voor de laatste meters. Boven 
was het klappertanden van de kou bij1°C. 

Alleen op de wereld, gevold door twee fietsers uit Australië. Vanaf de 
top ben ik de andere kant nog een stukje afgedaald en terug. 
De afdaling was lastig, het was inmiddels weer gaan regenen. Doornat 
was ik terug bij de auto. Het was de moeite waard, 43 km op de teller in 
2;27 uur! Na een verschoning, terug naar het hotel. 
Maandagmorgen was het stil bij het opstaan, raam open en dan sneeuw. 
Waar donderdag het uitzicht groen was, lag er nu een pak sneeuw op de 

bomen. De sneeuw grens lag op 1400m. 
Tijdens het ontbijt begon het weer te regenen. IJsberen was het gevolg, 
wat doen we! 
De weersverwachting werd niet beter, spullen in de auto en naar huis 
i.p.v. dinsdag. Met slechts182 fietskilometers waren we weer thuis, 
maar met een mooie ervaring rijker. 

 
Met sportieve groeten, Gino Hoogenboom 
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ONDERHOUDS- EN 

REINIGINGSPRODUKTEN 

B.V. 

POSTBUS 142 

4940 AC  RAAMSDONKVEER 

* Reinigingsprodukten - vloerwassen - markeerverf. 
* Schrob- zuig- boenmachines enz. 
* Stof- waterzuigers. 
* Tapijtreinigingsmachines. 
* Mop- werkwagen- wissystemen. 

www.pliegersport.nl 

Hét adres voor Race en ATB fietsen 
Colnago 

Eddy Merckx 
Trek 
Giant 
Look 

Concorde 

Pinarello 
Opera 

Cannondale 
Ridley 

De Rosa 

Gazelle 

Gorinchemsestraat 78, 
Meerkerk, Tel 0183-352479 
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Controle ledenlijst  
Hallo Allemaal, 
 
Ik wil graag de ledenlijst controleren en uitbreiden. Dit kan ik echter al-
leen maar doen met jullie hulp. 

 
Zou iedereen mijn de volgende gegevens willen sturen? Vooral de voor-
naam ontbreekt bij veel leden.  
 
De gegevens kunnen gemaild worden naar : 
 
secretarisdtcdemol@hotmail.com of secretaris@fietsclubdemol.nl.  

 
Je mag ze ook per post sturen: Stenenkamer 32 3332KP Zwijndrecht of 
je kunt de gegevens gewoon op een papier aan mij overhandigen tijdens 
een fietstocht. 
Ik ben op zoek naar: 
  Toerfietskaart Nummer 

  Achternaam + initialen 
  Voornaam 
  Straat + huisnummer 
  Postcode 
  Woonplaats 
  Geboorte datum 
  Telefoon nummer 

  Email adres. 
Alvast bedankt voor jullie hulp. 
 

Lappenmand??  
 
Mochten jullie horen dat iemand een ziek is of een ongeluk heeft gehad, 
dan hoor ik dat graag. 

We willen namens de vereniging een presentje aan de ongelukkige stu-
ren en contact houden met mensen die om wat voor reden dan ook tij-
delijk niet kunnen fietsen. De enige manier dat we dit kunnen doen is 
als jullie ons informeren hierover. 
Dus graag de naam van de “ongelukkige” doorgeven aan het secretari-
aat alsjeblieft. 
 

Met vriendelijke Groeten Anne Marie 
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Alweer een afspraak gemist 
met uw fietsvrienden 

Als accountants en belastingadviseurs kunnen wij u veel werk uit handen nemen.  

Wij bieden u een brede zakelijke dienst-verlening en staan u op alle mogelijke gebieden bij. 
Van het controleren en samenstellen van jaarrekeningen tot fiscaal-juridische dienstverle-

ning, advisering op bedrijfseconomisch gebied en administratieve ondersteuning.  
Daarnaast begeleiden wij u bij zaken als estate planning, bedrijfsopvolging en overnames.  

 
Belangrijke aspect en van onze dienstverl ening zijn korte lijnen en direct contact tussen u 

als cliënt en onze terzakekundige.  
Meer informatie vindt u op www.verstegenaccountants.nl. 

Dordrecht : Noordendijk 189, Postbus 574, 3300 AN Dordrecht, Tel. 078 648 15 55, e-mail info@verstegenaccountants.nl 
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Dringende oproep!   
 

Wie heeft goede contacten met iemand van de media?  
 
Zoals jullie wel gemerkt hebben, is het niet altijd even eenvoudig om 
toegang tot de diverse media te realiseren. 10 dagen voor al onze grote 
fietsevenementen verstuur ik aan circa 20 dag-, huis aan huis- en week-
bladen en diverse radio- en tv-stations een uitgebreid persbericht, met 

het verzoek hieraan aandacht te willen besteden in hun blad, program-
ma of rubriek. 
 
Met de lokale bladen neem ik dan altijd nog telefonisch contact op, op 
maandag of dinsdag, wat vaak wel helpt. 
Toch blijft het erg moeilijk om altijd voldoende aandacht voor onze toch-
ten te krijgen. 

 
Recent is er bij de 30e editie van Zwijndrecht – Zwijndrecht niet of nau-
welijks iets geplaatst. 
Mogelijk heeft mijn vakantie daar ook aan bijgedragen, maar bijvoor-
beeld “De Dordtenaar” had mij nadrukkelijk een bericht toegezegd, het-
zij in sportbijlage, hetzij in regiobijlage, 

Nee dus!!! 
 
De reden is niet altijd even duidelijk, soms is er veel meer aanbod dan 
men kan plaatsen en moet men keuzes maken. 
Het is mij echter wel gebleken dat persoonlijke contacten helpen en 
vandaar deze oproep. 
 

Ken je iemand bij de redactie of leiding van één van de media, neem 
dan alstublieft contact met mij op, zodat we kunnen bekijken hoe wij als 
DTC “De Mol” hier ons voordeel mee kunnen doen. 
 
Cees Bakker 
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Alle schilderwerken 
Bij nieuwbouw en verbouw 
Glashandel 
Wand-, plafond-, en vloerafwerking 

Rivierdijk 210-212, 3361 AT Sliedrecht, 
Telefoon 01844 - 12703 

Alle merken autobanden 

      Gabriël schokdempers 

             Lichtmetalen wielen 

                  Conac accu’s 

Lelystraat 73-75  Sliedrecht 
Tel.  0184-413516 
Fax. 0184-421354 

www.leenpostbanden.n l 

Auto- en motorrijschool 

A. van WaardenburgA. van WaardenburgA. van WaardenburgA. van Waardenburg 

 Van Doesburgerf 93 

 3315 RC Dordrecht 
 
 Tel :  078 - 6215033 
  

Al 50 jaar een begrip 

info@firma-van- eijnsberg en.nl  

Voorstraat 226 3311ET Dordrecht 
Tel 078-6133835, Fax 0847194228 

www.firma-van-eijnsbergen.nl 

Gaz el le - T rek - Bat av us - Bulls - Spart a - Giant - Sim plex  

Service voor en onderhoud van beton 

- Adv iezen 

- Betonreparaties en af werking 
- Groutingsystemen 
- Beton fire-proof ing 

- Waterdichtingswerken 
- Voegov ergangen en dilataties 
- Slijtlagen 

- Injectiewerken 
- Epoxy werken 
- Egalisaties 

Mechelaarstraat 6 

4903 RE Oosterhout 
Tel: (0162) 470808 
Fax: (0162) 470809 
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Rin
us 

en J
an 

Frans
 

Veld 

`De Pen` Augustus 2007 
 
Er is geen inzending gekomen van John van Stee, dus gaan we maar naar 
de volgende…. 
 

We hebben weer nieuwe leden, dus doe ik een keuze uit hen: Frans Veld.  
We lezen graag in het volgende clubblad wie je bent, waarom je lid bent 
geworden, wat voor fiets je hebt, waarom die fiets en wat je plannen zijn.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
COLOFON 

Bestuur DTC de Mol: 

Voorzitter: 
Rob van Rutten 
Alm 52 
5172 CW Kaatsheuvel 
Tel: 0416 –  27 31 68  

Secretaris: 
Anne Marie Verjaal 
Stenenkamer  32 
3332 KP  Zwijndrecht 
Tel: 078 - 612 32 17 

Penningmeester: 
Mauro Danese 
Lyra 88 
3328 NJ Dordrecht 
Tel: 078 - 651 22 33  

Clubgebouw: 
 
Recreatie gebied "Holl. Biesbosch" 

Vogelaarsweg 6 
3313 LL  Dordrecht 
Tel: 078 – 616 43 03 
B.g.g. Co Naaktgeboren 
Tel: 078 – 631 15 29 
 

Volgwagen: 
 
André Hoogenboom 
Tel: 078-6120420 
 
Gino Hoogenboom 
Tel: 078-6192064 

 
Autotelefoon volgwagen: 
Tel: 06 - 101 66 732 
 
Internet: 
www.fietsclubdemol.nl 

 
Aan– / afmelden als lid 
En (e-mail) adreswijzigingen 
Altijd schriftelijk doorgeven bij de secretaris ! 

Redactie: 
Arjan Kamberg 

Meesterknecht@ElsArjan.nl 
Theo Rutten 

RuttenTheo@Planet.nl 

 
Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 
 
Advertenties : via de Penningmeester 
Mauro Danese 

Bestuurslid: 
Cees  Bakker 
Stooplaan 17 
3311 DL Dordrecht 
Tel: 078-6311179 

Bestuurslid: 
Jan Korteland 
Brasem 314 
2986 HC Ridderkerk 
Tel: 0180-422415 

 




