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Voorwoord van de Voorzitter 
 

Lentekriebels 
 
De ski’s en schaatsen kunnen weer in het vet; de fiets gaat ons 
sportieve leven weer beheersen. De meesten van jullie hebben al 
aardig wat kilometers gemaakt en meegedaan aan ons eerste 
“monument” van het seizoen: de Waardentocht. 
Voor wie het nog niet weet: er is een DTC de Mol team(van tien man 
en vrouw sterk ondersteund door een flinke ploeg begeleiding) inge-
schreven voor de  

 
Op 24 en 25 juni a.s.  
 
Dit is een estafette tocht van 500 kilometer in 24 uur, dwars door 
Nederland. Dag én nacht! om geld in te zamelen voor de Ronald Mc-
Donald Huizen en de afstand tussen ernstig zieke kinderen en hun 
ouders te verkleinen.  
 
Een aantal Mollers heeft zelfs als doel de gehele 500 km te rijden 
(de zogenaamde “full riders”). Bij de fondswerving worden we on-
dersteund door Pieter en Marijke Honing die hun uitgebreide netwerk 
voor ons hebben aangesproken.  
 
Samen met ludieke acties van alle betrokkenen (en wat er allemaal 
nog gaat komen) hebben we ons streefdoel van Euro 8000 als met 
een paar honderd Euro overschreden (stand 27 maart). Een dikke 
pluim voor alle betrokkenen. 
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Over kilometers gesproken: zoals jullie waarschijnlijk al op de websi-
te hebben kunnen lezen is de voorinschrijving voor Zwijndrecht-
Zwijndrecht geopend. Heb je je nog niet aangemeld dan gelijk  doen 
  

 

Op 2 april starten we met de eerste van vier trainingen voor begin-
ners. Via de NTFU hebben zij zich aangemeld voor    

                              
 

Namens onze vereniging geven Jetse en ik deze trainingen bij ons op 
de wielerbaan. Het verleden heeft geleerd dat veel deelnemers lid 
worden van onze vereniging dus dit is voor ons een mooie (en ple-
zierige) vorm van ledenwerving. We gaan met een groep van 12 
sporters aan de slag. 
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TOCHTIGE WAARDENTOCHT WEER EEN GROOT 
SUCCES 
  
Na de eerste trainingritjes stond alweer heel snel de eerste echte 
officiele open toertocht op het programma en wel op 25 maart. De 
weersvoorspelling was veelbelovend, 14 graden met zonneschijn. 
Nou, dat hadden meer mensen gezien want bij aankomst was het 
clubhuis vol, overvol en stond Ferry de aankomende fietsers te tel-
len.  
 

 
Woensdag 29 maart starten we met de woensdagavondtrainingen. 
De maanden april en mei staan in het teken van conditie opbouw 
(o.a. interval trainingen) en klimmen/dalen.  
 
Ondersteunend hieraan wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan 
de benodigde fietsvaardigheid. Wil je meer weten? Vraag het ons of 
kom gewoon langs op de woensdagavond (19.00 tot 20.30 uur). 
Veel fietsplezier! 
 

Ada uit de Bosch 
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Ik hoorde dat ik ik nummer 109 was, dus ik ging er al van uit dat er 
met drie groepen gefietst zou gaan worden. En aldus geschiede. Met 
drie afzonderlijke pelotons onderweg naar de Alblasserwaard, de 
Zwijndrechtse waard, de Hoekse Waard en ook nog de Brabantse 
waard. Die eerste 100 kilometer tocht was echt wel een hele opgave.  
 
Want ... drie pelotons met 3 paar voorrijders, drie stel achterrijders 
en ook drie paar verkeersregelaars ... het is nogal wat. En waar vo-
rig jaar de tocht wat stotterde, zo vloeiend leek het deze keer te 
gaan. Alles leek volgens plan te gaan, niet al te veel panne en goede 
communicatie. Althans .. zo kwam het op mij over.  
 
Wat absoluut een belevenis is is om te zien hoe je als 1 groep door 
de tunnel gaat. Daar is echt even een goede coördinatie voor nodig 
en die was er gelukkig ook, zelfs tussen drie groepen. 
 
Na de tunnel dus het laatste stuk richting de Banaan. En met de 
wind in de rug was dat allemaal niet zo’n groot probleem, de eerste 
helft was eigenlijk een appeltje eitje verhaal. Ondanks dat was even 
zitten, even een kopje koffie heerlijk en dit keer zorgde een goede 
voorbereiding van de banaan ervoor dat binnen de kortste keren ie-
dereen van het nodige voorzien was.  
 
Dan de tweede helft. Weer met verschillende groepen onderweg en 
ook de wind tegen. Echt, volgens mij was dit gewoon windkracht 4 
en het viel echt helemaal niet mee. Af en toe daalde het tempo tot 
een kilometer of 20, 21 en dat was wel erg langzaam. Want een 
beetje harder mocht van mij wel. Maar ... samen uit en samen thuis 
is ook belangrijk. En veilig thuiskomen ook. 
 
Uiteindelijk gebeurde dat ook. Ondanks wel weer veel geslinger van 

ook heel wat Mollers. Rechts rijden en voor je kijken en waarschu-

wingen doorgeven, het is allemaal nog wat moeilijk zo aan het begin 

van het seizoen. Maar uiteindelijk kon een groot peloton terugkijken 

op een mooie, frisse en winderige lente tocht. Voor veel nieuwe ge-

zichten was het de eerste kennismaking met de Mol.   

En ook nog eens een hele prettige.   



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

Drechtsteden ? 

Adverteer hier tegen aan-
trekkelijke tarieven ! 

 
Neem contact op met: 

Joop van Gemert 
Tel: 078-6210794 

penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 

€50 per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie 6 x per jaar 
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       Linda’s 

HONDENKAPSALONHONDENKAPSALONHONDENKAPSALONHONDENKAPSALON    

www.hondenkapsalonlinda.nl  

Selma Lagerlöferf 186    
3315-AT  Dordrecht 

Tel: 078-6312500 

Plukken, knippen, scheren en wassen hond. 
Wassen en ontklitten kat en konijn. 
Nagels knippen diverse huisdieren. 

Gediplomeerd Trimster v.a. 1998 

DAAR GAAN WE WEER!  
 
Heb je ooit gehoord van Steve Goodman? Hij schreef het prachtige 
nummer “City of New Orleans” over een treinreis tussen Chicago en 
New Orleans met de Illinois Central Railroad. Zoek het op Spotify of 
Youtube op en geniet. Gerard Cox heeft op de onnavolgbare melodie 
ooit de Nederlandse megahit “Het is weer voorbij, die mooie zomer” 
geschreven. In principe een leuk weetje maar in plaats van melan-
cholisch  achterom  kijken  (wat  men  in  bovenstaande,  werkelijk 
prachtige nummers doet) kunnen we vooruit kijken, want ... de win-
ter is eindelijk voorbij en de onstopbare MOLTREIN is weer in bewe-
ging!   
 
Een periode waarin voor de vereniging werkelijk veel gebeurd is. 
Over de facelift is al het een en ander geschreven. De facelift die het 
clubhuis heeft  ondergaan dan wel  te verstaan. Het is  werkelijk 
prachtig geworden en helemaal van deze tijd. Natuurlijk heeft men 
niet alles kunnen aanpakken maar is het niet zo dat met het be-
schikbare budget een maximum aan resultaat geboekt is? En reken 
erop dat verdere aanpassingen / verbeteringen  echt wel ergens op 
de agenda staan.  
 
Wat te zeggen van het nieuwe tenue? Ikzelf ben zo trots als een 
aap/pauw op mn nieuwe outfit en naar wat ik hoor de meeste Mol-
lers. Hoewel het oude tenue echt bekend was in de hele regio heeft 
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het huidige tenue ook alle potentie om die status te verkrijgen. Heel 
herkenbaar, en tja, het oogt gewoon professioneel. Natuurlijk moet 
de een wat wennen aan de pasvorm (wat vaak te wijten is aan even 
wat teveel oliebollen en appelflappen in December) en de ander 
heeft misschien wat moeite met de kleur rood en het ontwerp, maar 
over het algemeen horen we positieve geluiden over ons nieuwe 
pakkie en zeker ook de lange broek die de club de leden heeft kun-
nen aanbieden was voor de meesten een welkome verrassing.   
 
Natuurlijk kunnen we op wat andere zaken terugkijken die ook hun 
weerslag zullen hebben op het komende seizoen maar ook op de pe-
riode daarna. Het bestuur heeft afscheid genomen van een zeer kun-
dige secretaris in de persoon van Jonneke Sterrenburg maar heeft 
voor haar positie ook een zeer kundige vervangster weten te strik-
ken namelijk Karen Vos. En daar waar Louis Otten helaas zijn werk-
zaamheden voor de club niet langer voortzet is ook Marc Lemmens 
opgestaan die zich heen met eenzelfde instelling zal willen gaan in-
zetten. Goede mensen zijn uiterst belangrijk voor de continuïteit en 
daar waar we de scheidende bestuurders bedanken voor hun vaak 
jarenlange inzet, willen we ook de nieuwe bestuurders succes wen-
sen en de hoop op een goede onderlinge samenwerking uitspreken.  
Een bestuur, een clubhuis, kleding, allemaal nodig als basis voor 
waar we lid voor zijn. Namelijk lekker met z’n allen peddelen. Na een 
Algemene Leden Vergadering die zeer goed bezocht is en waar een 
fijne interactie tussen leden en bestuur was, was er begin februari 
ook een uiterst belangrijke vergadering van de voorrijders waar de 
tourcommissie een beroep deed op de leden die zich beschikbaar 
stellen om als voorrijder te fungeren. Op zich was dat een vergade-
ring die niet helemaal gladjes verliep. Geen ongeregeldheden of mui-
terij of zoiets. Dat niet. Maar de spoeling was wat dun, Lang niet alle 
voorrijders waren aanwezig en vandaar dat de aanwezige voorrijders 
relatief gezien wat meer ritten te verdelen hadden. En voordat het 
programma rond was, nou dat duurde dus ook even. Maar uiteinde-
lijk ... is alles weer gelukt en kunnen we gewoon lekker achterover 
leunen en elk weekend lekker ons kopje koffie halen en van de bui-
tenlucht en het bewegen genieten want alles word toch wel door de 
MOL geregeld. Toch?  
 
Nee. Alle seinen staan weliswaar op groen maar toch kunnen we 
misschien ook eens kijken of we ieder afzonderlijk wat kunnen doen 
om die MOLTREIN in beweging te houden en misschien nog wel wat 
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• Tijdens Molritten bestaat de mogelijkheid om na de pauze met een 
hoger gemiddelde onder begeleiding terug te fietsen. 

 
• Voor gezamenlijk vertrek per auto naar buitenritten is afgesproken op 

de parkeerplaats aan de Kerkeplaat. Deze parkeerplaats ligt bij de 
gevangenis "Dordtse Poorte". 

 
• Wil een ieder die op eigen gelegenheid naar een buitenrit gaat dit ’s 

morgens doorbellen naar de volgauto Tel. nr. 06-10 86 30 87 
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Ben je verhinderd als chauffeur? Neem in dat geval tijdig contact op met: 
André Hoogeboom Tel. nr. 078-6120420 / 06-27546103 of 
Gino Hoogeboom Tel. nr. 078-6192064 / 06-54936051 
 
• Neem als volgautochauffeur ruimschoots vooraf contact op met André 

of Gino  i.v.m het ophalen en terugbrengen van de volgauto. 

• De lijst van chauffeurs kan altijd worden uitgebreid. Bel één van beide 
ook in dat geval! 
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soepeler te laten lopen. Wat kunnen we met z’n allen doen en waar 
ben jij misschien nodig?  
 
Kijk eens of je materiaal in orde is zodat je anderen geen oponthoud 
bezorgt met pech die voorkomen had kunnen worden. Zorg voor 
goede banden en remmen. Kijk eens naar je manier van fietsen en 
neem aanwijzingen van anderen (mocht je die krijgen) aan. Ga ge-
woon eens wat meer rechts rijden, dat kan echt geen kwaad. Hou 
gewoon eens iemand uit de wind. Vraag eens aan de gebroeders 
Hoogeboom of je kan assisteren als chauffeur of bijrijder aangezien 
zij nog zitten te springen om het programma rond te krijgen. Mis-
schien ligt het in je mogelijkheden om verderop in het seizoen exa-
men te doen en verkeersregelaar te worden. En kijk eens wat je kan 
doen als men de komende periode om vrijwiligers vraagt voor de 
speciale  evenementen  die  op  stapel  staan  (40  jarige jubileum, 
Zwijndrecht-Zwijndrecht, de Mol-2daagse, de 24-uurs race om er 
maar enkele te noemen). Zoekt naar mogelijkheden om goed te 
doen en gij zult vinden.  
 
Wil je nog een muziektip? Bruce Springsteen, “Land of Hope and 
Dreams” ook over een trein, niks geen melancholie maar positief de 
toekomst tegemoet rijdend door groene velden opgelicht door het 
warme zonlicht. En voor iedereen is er plek in die trein en iedereen 
kan meerijden.  
 

Ik heb er zo’n zin in dit jaar ...  



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 

 

Spreekuurlocatie 
Gezondheidscentrum locatie Dudok-Erf 6. 
Dudok-Erf  6  
3315 KA Dordrecht 
tel: 078-6168100 

Correspondentieadres 
Postbus 9089 
3301 AB  Dordrecht 
E-mail : ockeloen@arboactie.nl 
 ernste@arboactie.nl 
 jiskoot@arboactie.nl 

De kracht van ArboActie schuilt in de brede en diepgaande kennis en 

ervaring binnen het volledige speelveld van de verzuimproblematiek. Arbo-
Actie heeft uitgebreide kennis van de arbo & sociale wetgeving. 
  
ArboActie ondersteunt u om zelf de regie te nemen over de preventie van 
het ziekteverzuim en bij het voorkomen van WIA-instroom. Wij doen dat door 
probleemanalyse, kennisoverdracht, trainingen en begeleiding en beoorde-
lingen 
 

 

U kent uw mensen en organisatie, wij bieden u de kennis, 
gereedschappen en de ondersteuning. 
 

Bedrijfsartsen: Chris Ockeloen, Martien Ernste en Arthur Jiskoot 

 
 
 



Reeweg Oost 157 

3312 CN Dordrecht 

078-613 49 23 

www.klijnhoutfietsen.nl 

OPENINGSTIJDEN: 

Maandag      13.00-19.00 

Dinsdag         09.00-19.00 

Woensdag    09.00-19.00 

Donderdag   09.00-21.00 

Vrijdag          09.00-19.00 

Zaterdag       09.00-16.00 

DEALER VAN: 

  

Ridley 

Koga 

Sensa 

Giant 

De Rosa 
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Ledenmutaties: 
 
We heten de volgende rijders en rijdsters van harte welkom: 
 
Annelies Naaktgeboren-Verwilligen  Dordrecht 
Johan van Es                                 Dordrecht 
David Moore                                  Dordrecht 
Geert Romeijn                               Papendrecht 
Martin Noteboom                           Papendrecht 
Rob Coenraads                              Papendrecht 
Alex van der Stel                           Dordrecht 
Bert Stehouwer                             Papendrecht 
Frank Moelands                             Papendrecht 
Jan Bakker                                    Zwijndrecht 
Miranda Bas-van de Putte               Nieuw-Lekkerland 
Nico Bas                                       Nieuw-Lekkerland 

Noteer alvast in je agenda: 
 

Voorjaarstoer 

Zaterdag 15 april 2017 

 

Zwijndrecht—Zwijndrecht 

Zaterdag 27 mei 2017 

 

12 uur tijdrit 

Op het mol parcours 

Zaterdag 17 juni 2017 



 
BEETJE TEGENWIND? 

 
Coaching is een effectief hulpmiddel bij:  

 

www.acbcoaching.nl 

• Persoonlijke ontwikkeling 

• Problemen en tegenslag 

Ada uit de Bosch                  personal coach                        06-24 67 84 13 



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! 
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Inleveren kopij clubblad voor  10 juni 2017 

Insturen Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 

Het was de afgelopen maanden erg rustig in onze mailbox.  

…Toch is er weer van alles te fietsen ... Het clubblad zou 

erg leeg zijn als jullie geen stukjes zouden schrijven. Nu 

we weer volop op de fiets zitten is dat misschien reden te 

meer om eens een bijdrage aan ons te leveren.  

Doe gewoon eens gek en help ons mee!  

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 
Peulenstraat 193, 3371 AM  Hardinxveld-Giessendam, Tel. 0184-630344 
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Organisatie DTC de Mol: 
 
Voorzitter: 
Ada uit de Bosch 
Händelstraat 55 
3335 WB  Zwijndrecht 
Tel: 078-6290293 / 06-24678413 
voorzitter@fietsclubdemol.nl 
 
Secretaris: 
Karen Vos 
Amazone 13 
3315 WG Dordrecht 
Tel: 06-11866322 
secretaris@fietsclubdemol.nl 
 
Penningmeester: 
Joop van Gemert 
Aletta Jacobs-erf 276 
3315 EK Dordrecht 
Tel: 078-6210794 
penningmeester@fietsclubdemol.nl 
 
Bestuursleden: 
Marcel van Rietbergen 
Algemene zaken / Omni 
Tel: 06-18322721 
m.rietbergen5@upcmail.nl 
 
Marc Lemmens 
Commissies/Algemene zaken 
06-28741735 
 
Bankgegevens: 
Rabobank Drechtsteden 
IBAN : NL19 RABO 0377 5881 21  
t.n.v. : DTC De Mol 
 
Clubgebouw: 
Recreatie gebied "Holl. Biesbosch" 
Vogelaarsweg 6 
3313 LL  Dordrecht 
Tel: 078-6164303 
B.g.g. Co Naaktgeboren 
Tel: 078-6311529 
 
Internet: 
www.fietsclubdemol.nl 
Gerrit v/d Bogerd 
Tel. 078-6165350  
postmaster@fietsclubdemol.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgwagen: 
Autotelefoon volgwagen: 
Tel: 06-10 86 30 87 
chauffeurs@fietsclubdemol.nl 
 
André Hoogenboom 
Tel: 078-6120420 / 06-27546103 
 
Gino Hoogenboom 
Tel: 078-6192064 / 06-54936051 
 
Ziekmeldingen: 
ziekeleden@fietsclubdemol.nl 
 
Aan– / afmelden als lid: 
En adreswijzigingen (ook E-mail) 
Altijd schriftelijk doorgeven bij de 
secretaris, bij voorkeur per E-mail. 
 
Redactie: 
Kopij : redactie@fietsclubdemol.nl 
 
Rien Nap 
Tel: 06-20850572 
 
Marco Lakerveld 
Tel: 06-25100365 
 
 
Advertenties: 
via de Penningmeester: 
€ 50,- per 1/6 pagina per jaar obv zw-wit 
druk 
Frequentie 6 x per jaar 
 
Clubblad niet ontvangen ?: 
Neem contact op met het secretariaat. 

aangesloten bij: 






