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VOORWOORD 
 
Van de Voorzitter. 
 
Inmiddels is het 2e gedeelte van het seizoen al weer even be-
zig en gaan wij alweer richting de oliebollen. Maar voordat het 
zover is zijn er nog wel genoeg ritten om te rijden. 
Als u dit leest is de 3 Daagse van de Mol in zijn nieuwe vorm 
alweer voorbij. Een nieuwe opzet die hopelijk veel “nieuwe” 
enthousiastelingen op de fiets heeft gekregen. 
Ben benieuwd naar het resultaat van de tijdrit. Om in groepjes 
van 4 renners te rijden geeft toch wel een gehele nieuwe di-
mensie aan het geheel. 
 
Verder is de Molentocht inmiddels verreden. Helaas veel slecht weer voorafgaand aan 
de tocht. Maar gelukkig zijn er altijd Mollers die het clubhuis weten te vinden. Ook een 
aantal buitenstaanders verschenen aan de start. De Mol groep bestaande uit ca. 15 
deelnemers hadden geen spijt van hun deelname. Het weer klaarde al snel op en ook 
de zon kwam te voorschijn. Dank aan de TC voor het organiseren van de Molentocht. 
 
Ook is er weer nieuws van het kledingfront. Er zijn door Rogelli 2 test korte broeken 
beschikbaar gesteld en deze zijn al te bewonderen in het peloton. Er is gekeken naar 
goede testrenners en wij hebben de volgende 2 geselecteerd. Misschien heb je ze al 
gezien met de nieuwe kleuren korte broek. 
Cees Bakker is gekozen als kilometervreter en hij rijdt in een broek met een extra voe-
ring bij de billen. Dus zijn billen zal je zeker niet meer zien. De andere broek is naar 
Harry Rijkse gegaan. Hij test de broek uiteraard op zijn snelheid. Als leider van de snel-
le groep is hij de aangewezen persoon daarvoor. Harry rijdt (ivm het gewicht) met een 
korte broek zonder voering. Maar of zijn billen nog zichtbaar zijn valt te betwijfelen bij 
zijn snelheid. 
In ieder geval zijn wij benieuwd naar hun beide bevindingen. Deze resultaten nemen 
wij mee in onze beslissing bij het bestellen/ vervangen van de korte broeken. Vindt zelf 
de grijze baan er gaaf en strak uitzien. 
 
Verder zijn de groepsfoto’s en de Mol shirts/ broeken ingelijst en deze worden binnen-
kort overhandigd aan onze sponsors. Zien er mooi uit en ook voor het clubhuis is er 
een ingelijst shirt en een poster van de groepsfoto. Deze zijn binnenkort te bewonderen 
in het clubhuis. 
 
Voor de rest valt er weinig te vermelden. Behalve dat ik de komende tijd niet aanwezig 
zal zijn bij de diverse ritten. Door een rugblessure zal ik voorlopig niet fietsen. Dit is af-
geraden door mijn fysiotherapeut, maar ik was daar zelf ook al achter gekomen. Dus 
even niet fietsen. Mijn doel is om bij de sluitingsrit weer mee te fietsen en de winter 
weer in het bos te kunnen met de ATB. 
Iedereen in ieder geval nog veel fietsplezier toegewenst. 
 
Rob van Rutten 
Voorzitter DTC de Mol. 
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Groeten uit Nieuw-Dordrecht, 4-5-6 juli 2008 
 
Beste leden, hierboven een kreet die misschien onze nieuwe leden niets zegt. 
 
Eerst een stukje geschiedenis, geografisch ligt Nieuw-Dordrecht  ten oosten van Em-
men. 
 
Een van de klassiekers bij de Mol was de Toertocht Dordrecht- Nieuw Dordrecht v.v. 
Deze rit was 250 km heen op zaterdag en op zondag weer 250 km  terug, naar  ons 
clubgebouw. We werden daar, op zondagavond, als helden door de families binnenge-
haald. 
 
Het peloton bestond uit ongeveer 20 fietsers en een volgauto. We fietsten door ver-
schillende streken van Nederland. Wat is Nederland toch mooi!. Hoogtepunt op zondag 
de Holterberg. De mannen achter de schermen van deze tocht waren: Joop Schuringa 
en Ko Naaktgeboren. 
 
De nacht van zaterdag op zondag werden we bij gastgezinnen ondergebracht. 
Dit leverde dan op zondag genoeg gesprekstof op om de eerste uren af te leggen. 
Vanuit de Mol zijn we 15 keer richting Drenthe gereden.  Dit gebeurde soms onder bi-
zarre omstandigheden. Stortregens, onweersbuien, straffe wind, hoge temperaturen, 
van alles wat. In 2002 was de laatste tocht, dit omdat het aantal deelnemers afnam  
en het aantal gastgezinnen werden ook minder. 
 
Ieder jaar werden we weer hartelijk ontvangen door: Het Plaatselijk Belang. 
De laatste keer ( 16e keer) was in 2005, op speciaal verzoek vanuit Nieuw-Dordrecht.  
Dit werd een lang weekend, vrijdag/zondag i.v.m. het 150 jarig bestaan van Nieuw- 
Dordrecht. 
 
Over al deze ritten kunnen we wel een boek schrijven, dit gaat mij te ver. 
Zelf ben ik 11 keer mee geweest, samen met André waren wij één van de vaste voor-
rijders. 
 
Soms werden we gespaard om, in de laatste etappe de groep naar de Mol te fietsen. 
André en ikzelf werd steeds ondergebracht bij de familie Meijer, beter bekend als de 
fietsenmaker! Het was hier altijd goed toeven, aan niets ontbrak het ons. 
Er was zelfs een tocht dat Trix op zaterdagavond de wasmachine en droger voor ons 
liet draaien, na een rit met beestenweer. Rob, de fietsenmaker had regelmatig een at-
tentie voor het peloton, denk bv aan een fietsbel. In al die jaren hebben we nog steeds 
contact met Trix. 
 
Helaas werden we drie jaar gelede, geconfronteerd met het droeve bericht dat Rob 
plotseling is overleden. We zijn toen zelfs met een groep van de Mol op de begravenis 
geweest. 
 
Tot op heden is er nog regelmatig contact met Trix. 
                  >> 



600 m² fietsplezier met o.a. 

Bianchi, Gazelle, Giant en Koga. 

Oosterbrugstraat 1-3-5, 3361 BR Sliedrecht, Tel. 0184-413258 
Peulenstraat 193, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam, Tel. 0184-630344 

Pieter 
Zeemanweg 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 HEMELWATERAFVOEREN 

UIT 1 STUK ! 

DE NIEUWE TOYOTA 
VERSO 

Automobielbedrijf Schouten B.V. 
Kelvinring 50, 2952 BG Alblasserdam 078-6991666 
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>> 
To the Point: Op 4juli zijn André en ik weer naar Nieuw-Dordrecht afgereisd, voor een 
langweekend. Trix was blij verrast met ons bezoek. Er werden weer foto’s bekeken en 
onder de koffie of een wijntje, werden er mooie herinneringen opgehaald. 
 
Vrijdag middag ontmoette ik Gerrit Wisman, voorzitter Plaatselijk Belang, nog in het 
dorpshuis. Hij was erg verheugd dat wij de moeite hadden genomen om deze trip te 
maken. 
 
Om nu drie dagen bij Trix in huis te zitten wilden we ook niet, dus dan maar fietsen. 
Op vrijdag een opwarmertje, van 63 km, gevolgd door zaterdag een rit van 123 km. 
Zaterdagavond hebben wij Trix uitgenodigd voor eengezellig eetentje, in Emmer- Com-
pascuum.  
 
Zondag werden we vroeg gewekt, we zouden de opening van de Drentse Fietsvier-
daagse gaan rijden. Het werd een tocht van Emmen-Meppel-Assen- Emmen, 188 km. 
Zo, dan toch weer 374 km op de teller. Zondag avond namen we, na een stevige pas-
tamaaltijd van Trix, hartelijk afscheid van elkaar. 
 
We waren blij dat we elkaar na drie weer even konden bijpraten. 
Voor al die Molleden die ook wel eens in Nieuw- Dordrecht zijn geweest, de hartelijke  
groeten vanuit daar. 
 
Met sportieve groeten,  
Gino Hoogenboom 
 
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Dordrecht) 
 
Het gebied waar het huidige Nieuw-Dordrecht ligt, was midden negentiende eeuw nog 
een onbelangrijke zandtong tussen twee veengebieden: het Oosterveen en het Smeul-
veen. Het lag in de marke van Noord- en Zuidbarge. In 1853 werden de genoemde 
veengebieden door de markegenoten verkocht aan de Drentsche Veen- en Midden-
Kanaal-Maatschappij, gevestigd te Dordrecht. Als voorwaarde bij de verkoop gold, dat 
de maatschappij een kanaal dwars door Drenthe zou graven, van Smilde naar de veen-
gebieden bij Noord- en Zuidbarge. Dit Oranjekanaal zou een zijtak krijgen, die Ooster-
veen en Smeulveen moest verbinden. Het Oranjekanaal bereikte uiteindelijk inderdaad 
het Oosterveen, maar de zijtak naar het Smeulveen is er nooit gekomen. Hiervoor 
moest men door de dikke keileembodem van de hoger gelegen zandrug graven, wat op 
grote moeilijkheden stuitte. Bovendien waren over een korte afstand vijf sluizen nodig 
geweest om aan beide zijden het hoogteverschil te overbruggen. Dit werd de maat-
schappij te kostbaar, waardoor van de aanleg werd afgezien. Op de strook waar het 
kanaal de zandrug had moeten doorkruisen, de Herenstreek, bouwde de maatschappij 
een nederzetting voor de veenarbeiders en boeren, die er boekweit verbouwden. De 
nederzetting werd Nieuw-Dordrecht of Herendord genoemd. In 1856 lieten de marke-
genoten van Noord- en Zuidbarge ook in de lengterichting van de zandrug stukken land 
verdelen, die ze hoofdzakelijk verkochten aan hun eigen landarbeiders. Zo ontstond 
haaks op Herendord, langs het Vastenow de nederzetting Boerendord. Pas later ver-
groeiden de twee nederzettingen tot één dorp.  
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Belangrijke mededeling ! 

 
 

EVENEMENTEN 
 
 

Huchiestocht 160km 
Zaterdag 13 September 

 
 
 

Erwtensoeprit 
 

Zaterdag 25 Oktober 
 
 
 

Voor details zie elders in dit clubblad 
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De Pen 
 
Ik schrok even toen ik mijn naam zag bij “de pen wordt door-
gegeven aan”… en me realiseerde nu moet ik toch iets schrij-
ven! Ik dacht de dans te hebben ontsprongen nu ik al 
(eigenlijk pas) ) 2 jaar lid ben…. maar ik stel me graag kort 
voor. 
 
Maurice Wolters, net abraham gezien, woon samen met Mar-
jon. Via Maastricht (geboren), Heerlen, Den Haag, Amsterdam 
(wonen/studeren), Almere, Amsterdam eind 1999 in Dordrecht 
samen gaan wonen met Marjon. Na mijn studie bewegingswe-
tenschappen voor gemeente Rotterdam en NOC*NSF gewerkt.  
 
Nu sinds 2005 als zelfstandige met als opdrachtgevers voorna-

melijk nationale sportbonden en NOC*NSF. Heb vele sporten competitief beoefend als 
judo, volleybal, basketbal, voetbal, tennis, golf en meest succesvol squash. Dat is mijn 
rode draad en passie: sportief bezig zijn! 
 
Met fietsen en dan specifiek heuvelop fietsen (mijn passie maar ik ben er niet goed 
in..), ben ik eigenlijk pas kort bezig. Eigenlijk ben ik er op een aparte manier mee in 
aanraking gekomen. Met een van mijn twee beste vrienden, Peter, ging ik altijd (toer)
skiën. We probeerden leuke, mooie maar zware tochten te doen met als eerste 
scheidsrechter zonder echte toerervaring de klassieke ‘Haute Route’ (Chamonix-
Zermatt). Natuurlijk onder begeleiding van een uitstekende Nederlandse gids (Edward 
Bekker). Vele mooie trips (Canada, Noorwegen, et cetera) volgden. Na zijn overlijden 
in 2003 was de zin in (toer)skiën weg: ik mis(te) mijn maatje! Wel wilde ik weer iets 
aparts/zwaars doen om onze traditie voort te zetten. Dat werd uiteindelijk de 100-cols 
door Frankrijk die ik in twee etappes heb gedaan (2005-2006). Zo ben ik eigenlijk aan 
het fietsen geraakt!  
 
In de voorbereidingen voor het deel in 2006 fietste ik meestal alleen of met Marjon 
door de Biesbosch. Gegeven moment kwam ik eind 2005 mollid Jan Pieter [achternaam 
kwijt, excuses] tegen en vroeg of ik stukje mee mocht fietsen. Enthousiast kletsend 
maakte Jan Pieter me attent op de dinsdagavondgroep. Misschien iets voor jou, met 
start op 1e dinsdagavond na ingaan zomertijd maart 2006. Dat liet ik me geen twee 
keer zeggen. Alleen is ook maar alleen en samen fietsen (afzien) is veel leuker. Dat 
heb ik geweten! De eerste keren er finaal afgereden en (te) vaak met de tong op de 
schoenen enkel het wiel kunnen vinden. Maar het gaf me wel een doel! Het gat met die 
snelle rakkers proberen kleiner te maken. Zo heb ik onder meer Chris, Harrie, Kees, Ri-
ni, Arjan en vele anderen leren kennen en aan het einde van dat dinsdagavondseizoen 
vond ik het niet meer als fatsoenlijk lid te worden van DTC De Mol. Ben geen actief lid.  
 
                 >> 



>> 
Dit jaar heb ik bij de Mol de Waardentocht en molrit 13 ‘Hollandse IJssel’ gefietst. Ik 
vermaak me nog steeds prima op de dinsdagavond. Hard werken, afzien maar ook 
mooi om verslag te krijgen van de vele fietsavonturen in de Vogezen, Oostenrijk et ce-
tera, en recent de Maratona dles Dolomites 2008. En natuurlijk de verhalen wat er alle-
maal sportief op de club gebeurd. 
  
Mijn fietshoogtepunt (hoop ik) moet dit jaar de fietsweek begin september worden als 
ik met 8 fietsgekken in de Dolomieten (Canazei) ga fietsen. We volgen die week de 
fietstips van Richard van Ameijden (blad FIETS, Bergspecial 2006). Ik hoop dat jullie zo 
nu iets meer over mij te weten zijn gekomen al was het maar de gekte voor het fiet-
sen. 
 
Maurice Wolters     
 
 
 Rien 

Nap 
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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") 
• Verzamelpunt Zwijndrecht <-> Zwijndrecht is sportpark Bakesteijn te Zwijndrecht NL 
 
* Speciale trainingsritten voor rustige opbouw of extra trainingrit, ook aan te raden voor 

nieuwkomers. 
** Na de pauze gelegenheid om met een hoger gemiddelde onder begeleiding toercommissie 

lid terug te fietsen. 
 
De 55 plussers starten elke woensdag om 10.00 uur. 
De wekelijkse trainingsritten vanaf dinsdag 01-april t/m dinsdag 09-september om 18.30 uur. 
Startplaats is bij Reaplus / Impulse aan de Berkenhof. 
 
Bij vragen en op/aanmerkingen m.b.t. het tourprogramma contact opnemen met: 
Gerrit v/d Bogerd - Suze Groenewegerf 310 - 3315 XJ Dordrecht - Tel. nr. 078-6165350  
E-mail: rittencoordinator@fietsclubdemol.nl  

Gevraagd voor 2008. 
Wij zoeken nog: 
• Chauffeurs voor de volgauto om het toerprogramma rond te krijgen.. Zonder deze 

chauffeurs kan het betekenen dat de volgauto niet altijd mee gaat ! Conform de 
nieuwe structuur zullen de leden zelf deze zaken moeten invullen, het bestuur of 
de commissie volgauto kan en zal niet de open gevallen plaatsen innemen indien 
er gebrek is aan chauffeurs. 

• Extra reserve wielen voor de volgauto. Voor en achterwielen zijn nodig. Voor de 
achterwielen 9 of 10 kransjes. Eventueel nieuwe gesponsorde wielen zijn ook wel-
kom. 

 
Voor beide oproepen neem contact op via de website of bel met Andre of Gino 
Hoogenboom onder nummer 078-6120420 of 078-6192064 (na 19.00 uur) 

LET OP: Dit op de volgende pagina is het voorlopige programma, 
houd de volgende clubbladen en vooral de site in de gaten 
voor eventuele wijzigingen! 
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Datum. Naam tocht. Richting Tijd. Afst. km. 
Za. 13-Sept. Huchiestocht (Veenendaal)  06.00 160 

Zo. 14-Sept.  Molrit 18  08.00 120 

Za. 20-Sept. ** Molrit 19 Ooltgensplaat 08.00 120 

Zo. 28-Sept. ** Molrit 20 Willemstad 09.00 100 

Zo. 05-Okt. ** Molrit 21 Drimmelen 09.00 100 

Za. 11-Okt. ** Molrit 22 (Sluiting Supermol) Nieuwpoort 09.00 80 

Zo. 19-Okt. Molrit 23   Kedichem 09.00 60 

Za. 25-Okt. Erwtensoeprit Goudriaan 09.30 45 

• Verzamelpunt buitenritten: Kerkeplaat (Gevangenis "Dordtse Poorten") 
• Verzamelpunt Zwijndrecht <-> Zwijndrecht is sportpark Bakesteijn te Zwijndrecht NL 
• VETGEDRUKT zijn de zgn. TEP ritten 

Bericht van de volgautocommissie. 
 
Beste leden, op dit moment loopt de zomervakantie ten einde. 
We gaan ons nu met zijn alle richten op de najaarsklassiekers etc. 
Achter de schermen zijn wij nog druk bezig om de auto te blijven bemannen. 
Tot op heden zijn we erg gelukkig met de inzet van de diverse bestuurders en bijrij-
ders. Erg jammer is het als we dan een evaluatie formulier van een ongeval bij de pa-
pieren vinden. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat we dit kunnen beperken. 
Van onze kant willen wij graag het volgende onder de aandacht brengen. 
Wat is het geval: Regelmatig is het saldo van de piekenpot (1€) niet in overeenstem-
ming met het aantal deelnemers. Een negatief sado, inmiddels al opgelopen tot enkele 
tientjes. Jammer voor de clubkas. Gezien de kosten van de huidige brandstof prijs, is 
ieder piek gewoon nodig. Voor alle duidelijkheid: Het is een verplichte bijdrage voor het 
meerijden/ diensten van de volgauto. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat een ieder zijn 
piekje stort.  Dus graag jullie aandacht voor de piekenpot,  hij staat op tafel in de kan-
tine! Dit voor de nieuwe leden. 
 
Een volgend aandachtspunt is dat we dit jaar al diverse bekeuringen hebben ontvangen 
van de volgauto! Natuurlijk is er geen opzet in het spel, maar toch. Het zijn bedragen 
waar we als vereniging een betere invulling aan kunnen geven. Hierbij het verzoek om 
wat attenter met de volgauto te rijden, vermijd onnodige risico’s. 
 
Een ander punt is dat er regelmatig snelspanners van de imperiaal afbreken. 
Het is noodzakelijk om bij het verwijderen van de fietsen, deze geheel los te draaien. 
Er zijn voorvorken waar bij er nokjes aan de onderkant zitten, dus goed losdraaien! 
 
Verder een mooi/veilige fietskilometers toegewenst. 

 
Met sportieve groet,  André & Gino( Volgautocommissie) 
 
 



 Vertrekpunt. VOORRIJDERS CHAUFFEUR / BIJRIJDER 
 Kerkeplaat  Ad Stam / 

 Clubhuis  Jaap Booster met zoon  

 Clubhuis Chris Ockeloen / Kees Baan Gerrit v/d Koppel / Robert MacDaniel 

 Clubhuis Cees Molenkamp / Cock de Snoo Franco Danese / Mauro Danese 

 Clubhuis Jan Korteland / Rene 't Jong Jan Stam 

 Clubhuis Cees Bakker / Wout Borman Adrie de Viet 

 Clubhuis Sliedrecht groep André Hoogenboom 

 Clubhuis Gerrit v/d Bogerd / Jaap Booster Gino Hoogenboom 

 
* Speciale trainingsritten voor rustige opbouw of extra trainingrit, ook aan te raden voor nieuwkomers. 
** Na de pauze gelegenheid om met een hoger gemiddelde onder begeleiding toercommissie lid terug te fietsen. 

Inleveren kopij clubblad 26 September 2008 
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 al-
tijd is bijgebleven of waarom je helemaal gek bent van 
fietsen. Het lijkt me ook heel leuk om te lezen waarom je 
precies deze fiets hebt gekozen. 



ONDERHOUDS- EN 
REINIGINGSPRODUKTEN B.V. 
POSTBUS 142 
4940 AC  RAAMSDONKVEER 
TEL. 0162 - 521287 
FAX. 0162 - 521293 

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

www.pliegersport.nl 

Colnago 
Eddy Merckx 

Trek 
Giant 
Look 

Concorde 

Pinarello 
Opera 

Cannondale 
Ridley 

De Rosa 
Gazelle 

Gorinchemsestraat 78, 
Meerkerk, Tel 0183-352479 

Hét adres voor Race en ATB fietsen 
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33e Huchiestocht 
  

Zaterdag 13-September staat de 33e Huchiestocht op de toeragenda. 

Voor diegene die daar naar toe gaan hierbij wat aanvullende informatie. 

  

Wij van de Mol fietsen al enige jaren een aangepaste 200km route welke ingekort is tot 
156km. 

De reden is dat in het algemeen de leden 200km uitvoering te veel vinden van het goe-
de. 

Nu is er ook een originele 160km uitvoering van de Huchiestocht maar deze laat hele 
mooie stukken van de Veluwe aan je voorbij gaan. 

Er zit zelfs een wat saaistuk in van 10km dwars door de polder. 

Daarom is er dus gezocht naar een alternatief en gevonden door de 200km route aan 
te passen. 

  

Wat houdt dit nu voor jou in als je met de Mol meegaat voor deze aangepaste route 
van 156km. 

Zorg dat je bij de start gelijktijdig met de groep vertrekt ( om +/- 07.15 uur), want wij 
gaan al direct na de start RA terwijl de originele route LA is. 

Na 15km komen wij weer op de originele 200km route terecht en blijven deze vervol-
gen er is opdat moment dan ongeveer 30km ingekort. 

Bij Wageningen gaan wij vlak voor de Wageningseberg LA en fietsen langs de rivier 
richting Rhenen (de Grebberberg) en pakken hier de originele route weer op. 

Hier wordt dan ongeveer 10 km van de route door de polders afgesneden. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Gerrit-J. v.d. Bogerd 

Voorzitter Toercommissie 

D.T.C. de Mol 



 Uw bedrijf onder de aandacht bij een groot  
lezerspubliek in de regio Drechtsteden ? 

 
Adverteer hier tegen aantrekkelij- ke tarieven ! 

 
Neem contact op met: 
Mauro Danese 
Lyra 88 
3328 NJ Dordrecht 
Tel: 078 - 651 22 33 
penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 
€ 40,- per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie minimaal 7 à 8x per jaar  

BEL NU ! 



 Leverancier van: 
 

   - Installatiekabel 
 - Datakabel 
 - Stuurstroomkabel 
 - Schakelmateriaal 
 - Installatiemateriaal 
 - Technisch installatiemateriaal 
 - Verdeelkasten 
 - Verlichting 

 
 WIJ ZORGEN VOOR DE JUISTE VERBINDING! 

 
Malachiet 100 3316 LD Dordrecht 
Tel.: 078-6305656 Fax: 078-6211766 
E-mail: cb@electrosupply.nl www.electrosupply.nl 

 
LEVERING UITSLUITEND AAN BEDRIJVEN 



Alle schilderwerken 
Bij nieuwbouw en verbouw 
Glashandel 
Wand-, plafond-, en vloerafwerking 
Winkelverkoop 

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.nl 

Auto- en motorrijschool 

A. van Waardenburg 

 Van Doesburgerf 93 
 3315 RC Dordrecht 
 
 Tel :  078 - 6215033 
  

Al 50 jaar een begrip 

info@firma-van-eijnsbergen.nl 
Voorstraat 226 3311ET Dordrecht 
Tel 078-6133835, Fax 0847194228 

www.firma-van-eijnsbergen.nl 
Gazelle - Trek - Batavus - Bulls - Sparta - Giant - Simplex 

Service voor en onderhoud van beton 

- Adviezen 
- Betonreparaties en afwerking 
- Groutingsystemen 
- Beton fire-proofing 
- Waterdichtingswerken 
- Voegovergangen en dilataties 
- Slijtlagen 
- Injectiewerken 
- Epoxywerken 
- Egalisaties 

Mechelaarstraat 6 
4903 RE Oosterhout 
Tel:  (0162) 470808 
Fax: (0162) 470809 
E-mail: info@soton.nl 
www.soton.nl 



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 dienstverlening, advisering op bedrijfseconomisch ge-
bied en administratieve ondersteuning. 
Daarnaast begeleiden wij u bij zaken als estate planning, be-
drijfsopvolging en overnames. Belangrijke aspecten van onze 
dienstverlening 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 



 

D.T.C. de Mol 20 

 

COLOFON 
Bestuur DTC de Mol: 

Voorzitter: 
Rob van Rutten 
Alm 52 
5172 CW Kaatsheuvel 
Tel: 0416 - 27 31 68 
voorzitter@fietscubdemol.nl 

Secretaris: 
Anne Marie Verjaal 
Stenenkamer  32 
3332 KP Zwijndrecht 
Tel: 078 - 612 32 17 
secretaris@fietsclubdemol.nl 

Penningmeester: 
Mauro Danese 
Lyra 88 
3328 NJ Dordrecht 
Tel: 078 - 651 22 33 
penningmeester@fietsclubdemol.nl 

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 - 612 04 20 
 
Gino Hoogenboom 
Tel: 078 - 619 20 64 
 
Autotelefoon volgwagen: 
Tel: 06 - 10 16 67 32 
 
Internet: 
www.fietsclubdemol.nl 
Gerrit v/d Bogerd 
Tel. 078 - 616 53 50  
postmaster@fietsclubdemol.nl 
 
Aan– / afmelden als lid 
En adreswijzigingen (ook E-mail) 
Altijd schriftelijk doorgeven bij de secretaris, 
E-mail correspondentie heeft hierbij de voorkeur 

Redactie: 
Arjan Kamberg 
Theo Rutten 
Ardwil Goedegebuur 
 
Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 
 
 

Advertenties: 
via de Penningmeester: Mauro Danese 
€ 40,- per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie 7 à 8x per jaar  
 
Clubblad niet ontvangen ?: 
Neem contact met de redactie. 

Bestuurslid: 
Cees Bakker 
Stooplaan 17 
3311 DL Dordrecht 
Tel: 078 - 631 11 79 

Bestuurslid: 
Jan Korteland 
Brasem 314 
2986 HC Ridderkerk 
Tel: 0180 - 42 24 15 

Bankgegevens: 
Rabobank Dordrecht 
Rek. nr. 37.75.88.121 
Giro  nr. 314405 
t.n.v  DTC De Mol 


