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Voorwoord
Van de voorzitter…..
De herstart van het seizoen 2020 is dan eindelijk daar. Anders dan we gewend
zijn, maar we kunnen weer samen fietsen. Het kan weer maar dat wil uiteraard niet zeggen dat het moet. Iedereen moet voor zichzelf beslissen of je wel
of niet in het peloton mee gaat rijden. Hopelijk kunnen we dat ook van elkaar
accepteren.
Zelf heb ik besloten om voorlopig niet mee te fietsen omdat we thuis in de
hoog risico groep zitten en omdat mijn gezondheid het op dit moment helaas
ook niet toelaat. Wel volg ik de verhalen van mensen online – altijd leuk om
te zien waar iedereen geweest is en wat ze beleefd hebben. Denk er ook eens
aan om een stukje met de redactie te delen. Hopelijk krijgen we nu ook weer
wat gezamenlijke molrit verhalen hoewel voor velen wellicht toch de vakantie
nu aanbreekt en er even ergens anders gefietst wordt. Wie weet staan er toch
nog mooie ritten op het programma in het buitenland. Zoals we nu overal horen is vakantie in Nederland eigenlijk ook heel mooi en er zijn hier vast nog
wegen te vinden waar de mollers nog niet geweest zijn.
De toercommissie heeft hard gewerkt om de ritten weer op de rit te krijgen
dus gezellig meefietsen met de club is deze zomer ook een goede optie. Ook
hier geldt: houd je alsjeblieft aan de richtlijnen van RIVM en de NTFU om zo
min mogelijk risico te lopen voor jezelf maar zeker ook voor anderen. Bovendien willen we uiteraard als vereniging ook vermijden dat we een bekeuring
zouden krijgen om dat de regels niet gevolgd zijn. De 1.5 meter is echt nodig
zodra je van de fiets afstapt.
Jetse en Ada kunnen gelukkig ook weer met de woensdagavondtraining beginnen. Je hebt daarover al een nieuwsbrief ontvangen. Ook hier geldt volg alsjeblieft de regels op zodat niemand in gevaar komt en we niet in de problemen
komen met de gemeente.
Verder wil ik nog graag even de oproep voor het kopen van een ZwijndrechtZwijndrecht mok herhalen. Voor slechts 3,70 Euro per mok steun je de club.
Helaas hebben maar 5 van 220 leden gereageerd op de oproep; dat moet toch
zeker beter kunnen dus stuur een email naar secretaris@dtcdemol.nl!
Denk ook nog een keertje na over jezelf aanmelden om de club bij allerlei leuke activiteiten te helpen. Tot nu toe heeft één persoon zich aangemeld en dat
is natuurlijk niet genoeg om tot ‘vele handen maken licht werk’ te komen.
Mocht je twijfelen of je kunt helpen (kennis, kunde, tijd, etc.), neem dan gerust contact op (secretaris@dtcdemol.nl) en dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.
Dan wil ik bij deze iedereen een geweldige zomer wensen met hopelijk mooie
momenten die mooie herinneren zullen worden. Blijf gezond en hopelijk tot de
nazomer/het najaar.
Groeten Anne Marie
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BEETJE TEGENWIND?
Coaching is een eﬀec�ef hulpmiddel bij:
·
·

www.acbcoaching.nl

Persoonlijke ontwikkeling
Problemen en tegenslag

Ada uit de Bosch

personal coach

06-24 67 84 13

De kracht van ArboActie schuilt in de brede en diepgaande kennis en
ervaring binnen het volledige speelveld van de verzuimproblematiek. ArboActie 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 beoordelingen
U kent uw mensen en organisatie, wij bieden u de kennis,
gereedschappen en de ondersteuning.
Bedrijfsartsen: Chris Ockeloen, Martien Ernste en Arthur Jiskoot
Correspondentieadres
Postbus 9089
3301 AB Dordrecht

Spreekuurlocatie
Gezondheidscentrum locatie Dudok-Erf 6.
Dudok-Erf 6
3315 KA Dordrecht
tel: 078-6168100
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ockeloen@arboactie.nl
ernste@arboactie.nl
jiskoot@arboactie.nl

Het had zo mooi kunnen zijn …. en dat is het ook!
We zouden allemaal in ons nieuwe tenue op de foto gaan. Het had zo mooi
moeten zijn en dat is het tenue natuurlijk ook, tenminste dat is mijn persoonlijke mening en gelukkig heb ik van anderen ook gehoord dat zij dat vinden.
Het liefste hadden we natuurlijk elke week in het tenue in een groot (verspreid
over groepjes) peloton door de weide omgeving gereden, maar het was niet
zo, het is niet zo en het lijkt nog even niet zo te zijn. We zijn wel voorzichtig
weer gestart maar we zijn zeker nog niet terug naar normaal en een groepsfoto zal nog wel even op zich laten wachten, maar even een cliché dan … Wat in
het vat zit, verzuurt niet.
Inmiddels hebben alle leden hun pakket met nieuwe kleding wel ontvangen.
Hopelijk rijdt iedereen er met veel plezier mee rond en kunnen we elkaar ook
weer steeds vaker treffen bij de club met de mooie nieuwe kleding. Blijf vooral
ook je foto’s delen met de websitecommissie, met de redactie en op social
media, dat verdienen onze sponsors zeker.
Want wat heeft de sponsorcommissie een geweldig mooie groep sponsors bij
elkaar weten te krijgen en die hebben zeker de eerste helft van dit jaar niet
de aandacht gekregen die ze verdienen. Laten we ze eens allemaal bekijken.
Ik noem ze voor het gemak in alfabetisch volgorde.
Baleco, nu ben
je wellicht je shirt
en je broek aan
het afspeuren
naar waar Baleco
nou staat maar
na jaren prominent op het shirt
staat Baleco nu
op een speciale
Molpet (te bestellen in de webshop). Zeg je
Baleco dan zeg je
Jan van ’t Leven
en inmiddels doet
zijn zoon Bart
ook mee maar
Jan is degene die begonnen is met de sponsoring van de club en Jan is met
Baleco (en voorheen ook Formaco) wel de nestor onder de sponsors. Al sinds
molheugenis heeft Jan de club gesteund en beroemd zijn natuurlijk de Baleco
Zeelandtoertochten die een bijzondere dimensie gaven aan de Mol-kalender.
Voor al zijn steun aan de club heeft Jan al eens de Jan Jongman Bokaal ontvangen en vorig jaar mocht ik hem tot Lid van Verdienste benoemen. Jan,
zoals altijd enorm bedankt dat je nog steeds ons wilt steunen en ik hoop van
harte dat je op een dag ook weer die mooie fiets van zolder haalt en mee
komt fietsen.

2020-3

3

O�������������:
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

D����� ���:

Reeweg Oost 157
3312 CN Dordrecht
078-613 49 23
www.klijnhou�ietsen.nl
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Ridley
Koga
Sensa
Giant
De Rosa

Buko, klein maar fijn staan
ze op onze broek. Buko is al
sponsor van de renners afdeling en het is de sponsorcommissie gelukt om ze ook
voor ons binnen te halen.
Als de naam je niets zegt,
kijk dan de volgende keer
wanneer je met de auto onderweg bent eens goed naar
een wegafzetting. Grote
kans dat die opgezet zijn
door Buko. We zijn blij dat
Buko ook onze afdeling interessant vindt om te sponsoren.

Dejel, van de nestor Baleco
van de sponsors naar de
Benjamin. Nog maar een
paar jaar lid en gelijk al
aangegeven dat hij de club
graag wil steunen. Hoe
mooi is dat. Het gaat over
Eugène de Jel die met zijn
kantoor sponsor wil zijn
voor de club en een zeer
mooie plek op het shirt
heeft gekregen. De Jel adviseurs heeft een breed
scala aan advies- en ondersteunende diensten op tal
van fiscale, financiële, administratieve en bedrijfseconomische terreinen.

Magna Cura, weer even
terug naar de oudjes onder
de sponsors. Niets persoonlijks hè Ger! Ger de
Wit met zijn zakenpartner
is eigenlijk ook al vanaf het
moment dat hij lid werd
bezig de club te steunen
door shirt sponsor te zijn
met hun ITautomatiseringsbedrijf
Magna Cura.
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MedPlus, we zochten als
club wat extra sponsors en
dan zou het mooi zijn als er
een soort wisselwerking zou
kunnen zijn. In onze zoektocht vonden we MedPlus die
ook sportactiviteiten zoals
spinning en core stability aanbieden die mooi complementair zijn met onze fietssport.
Verder hebben ze ook deskundige fysiotherapeuten in
dienst die ons bij blessures
verder kunnen helpen. Gelukkig vonden ze bij MedPLus
inderdaad ook dat we elkaar
konden helpen. En sinds 2017
staan ze dus met hun mooie logo op onze broek.

Optisport, een grote sponsor, ja en
hoe kom je daar aan. Nou eigenlijk best
simpel. Rob Jens, één van onze leden,
heeft de stoute schoenen aangetrokken
en Optisport, waar hij werkt, gewoon
gevraagd en ze vonden het een goed
idee. We zijn uiteraard heel blij met
zo´n mooie sponsor en wellicht kunnen
we in de toekomst ook nog meer voor
elkaar betekenen. Optisport beheert
vele mooie sportaccommodaties en ongetwijfeld zijn er veel leden die gebruik
maken van hun faciliteiten.

Plieger Wielersport, ik herinner me nog goed dat 13 jaar geleden de voorzitter Rob van Rutten op zoek was naar nieuwe sponsors. We kenden allemaal
natuurlijk de super mooie
wielerzaak van Gerrit Plieger,
maar zou die wel geïnteresseerd
zijn om onze club te sponsoren.
Best spannend of dit zou gaan
lukken, maar het was totaal
geen probleem en sinds die tijd
staat onze grote fijne sponsor
Plieger prominent op de voorkant van ons shirt. Vele leden
kennen Plieger Wielersport van
de jaarlijkse grote wielershow
met de meest mooie racefietsen. We gaan hier ook ieder jaar
weer met veel plezier met een
molrit naartoe.
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Oosterbrugstraat 1-3-5, 3361 BR Sliedrecht, Tel. 0184-413258
Peulenstraat 193, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam, Tel. 0184-630344

Linda’s
HONDENKAPSALON

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
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Quadrant Architecten, al
jaren hebben ze een mooie
kleurenadvertentie in ons clubblad; zonder de bijdrage van
Quadrant zou ons clubblad er
niet zo mooi uitzien. Degene
die al wat langer lid zijn van de
club zullen zich wellicht ook
nog herinneren dat Quadrant
Architecten in het verleden ook
op onze shirts heeft gestaan.
We zijn enorm blij dat ons lid
Frans van Unnik, voorheen
(mede-)eigenaar en nu senior
adviseur, het nu weer voor
elkaar heeft gekregen dat het
logo van Quadrant Architecten
op ons shirt staat en nu hopen we Frans ook weer snel in het shirt rond te zien
fietsen bij onze club.
Rogelli, de kledingleverancier
is ook al lang sponsor van onze vereniging. Al vele jaren
zijn we erg blij met de samenwerking. Ook deze keer was
alles weer perfect geregeld,
uiteraard kan er altijd iets zijn
wat niet helemaal perfect is
maar dat wordt dan ook weer
snel opgelost. Het is heel fijn
dat Rogelli als leverancier ook
wil helpen om ons mooie pakket wederom financieel rond te
krijgen.

Sani-Dump, met behulp van de renners en een
aantal toerleden is Sani-Dump de vorige periode
erbij gekomen als prominente broeksponsor en
nu ook als adverteerder met een kleurenadvertentie op de achterkant van het clubblad. Uiteraard geweldig als we sponsors hebben die zowel
de renners als de toer willen sponsoren en gelukkig heeft Sani-Dump ook nu weer besloten
ons in de nieuwe periode te steunen.
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Time Services, Je kunt
ook als nieuw lid nog
geen rit gefietst hebben
en al aangeven dat je de
club wilt steunen 😊.
Bertil Elffers deed mee
met de woensdagavondtraining van Jetse en was
zo enthousiast dat hij wel
iets wilde doen voor de
club. En zie, hij staat op
de voor- én achterkant
van het shirt.
Buiten de kleding hebben
we natuurlijk ook een ‘sponsor’ voor de website in de vorm van vele uren werk
die door Eric de Waal ingezet worden om onze site te ontwikkelen en goed
draaiende te houden. De volgwagen wordt onder een vernieuwd contract wederom mogelijk gemaakt door AA Lease en P+W Financial Consultants die ook
andere verzekeringen van de club tegen gunstige voorwaarden aanbiedt. Ook
met deze sponsors zijn we heel blij en zonder hun steun zal het bijzonder
moeilijk zijn om een grote club zoals die van ons draaiende te houden.
Het is een geweldig mooie lijst geworden van bedrijven/ mensen die onze club
een warm hart toedragen. Hopelijk kunnen we met zijn alle iets terugdoen en
zoveel mogelijk met onze sponsorkleding fietsen zodat de sponsors goed zichtbaar zijn.
Alle sponsors ZEER BEDANKT!
Anne Marie

Van harte
gefeliciteerd

Met de
geboorte
van jullie
dochter
2020-3
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Dag Datum en tijd Naam

km

za

25-07-2020 09:00 OPTISPORT Molrit

za

01-08-2020 08:30 PLIEGER Molrit

120

zo

02-08-2020 08:00 Hel van de Heuvelrug (Afgelast)

145

za

08-08-2020 08:30 QUADRANT Molrit

120

zo

16-08-2020 08:30 SANIDUMP Molrit

120

za

22-08-2020 08:00 Goede Doelen Molentocht (120km) (Afgelast)

120

za

22-08-2020 09:00 Goede Doelen Molentocht (80km) (Afgelast)

80

za

22-08-2020 09:00 Goede Doelen Molentocht (40km) (Afgelast)

40

zo

30-08-2020 08:30 T.I.M.E. Service Molrit

120

wo

02-09-2020 10:30 Knarrendag

115

za

05-09-2020 08:30 ROGELLI Molrit

130
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Dag Datum en tijd Naam

km

zo

13-09-2020 08:30 BUKO Molrit

120

za

19-09-2020 09:00 QUADRANT Najaars Molrit

100

za

26-09-2020 09:00 MAGNA CURA Najaars Molrit

100

zo

27-09-2020 08:00 WNF Veluwse Herfs�ocht

110

za

03-10-2020 09:00 MEDPLUS Herfst Molrit

80

zo

11-10-2020 09:00 AA AUTOLEASE Herfst Molrit

80

za

17-10-2020 09:00 PplusW Herfst Molrit

70

zo

25-10-2020 09:00 ROGELLI Herfst Molrit

70

za

31-10-2020 09:30 Erwtensoeprit

60

za

07-11-2020 10:00 Plieger Wielershow rit

65
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Wie zijn die Molleden?
Al langere tijd was ik van plan om het volgende stuk te schrijven, maar soms
worden je plannen ingehaald door de werkelijkheid (met andere woorden ff
geen tijd). Deze periode van Corona is eigenlijk wel een mooi moment om het
te schrijven hoewel ik zeker niet meer tijd heb (weinig tot geen verpleegkundige hulp voor onze jongste zoon en thuisschool voor onze oudste zoon nemen best wat tijd in beslag).
Ik wilde wat vertellen over bijzondere molleden, leden die wellicht een groot
deel van de mensen wel kent maar misschien het toch echt wel verdienen om
nog eens in het zonnetje gezet te worden. Daar komt bij dat we best een behoorlijk aantal nieuwe leden hebben gekregen de afgelopen jaren dus misschien is de aanname dat veel mensen deze molleden wel kennen ook helemaal niet terecht.
Het gaat hier om leden van verdienste, ereleden, leden die de Jan Jongman
Bokaal hebben ontvangen of leden die gewoon al sinds Madonna del Gisallo lid
zijn van de vereniging. In volstrekt willekeurige volgorde wil ik proberen het
een en ander over deze bijzondere mollers te vertellen.
Eigenlijk kan ik maar met
1 persoon beginnen zonder alle andere tekort te
doen en dat is Jan Jongman (ome Jan). Helaas is
hij al geruime tijd geleden
overleden. Hij was medeoprichter van de club, bestuurslid, hij was de volgwagencommissie, de
Zwijndrecht-Zwijndrecht
commissie, de sponsorcommissie en nog vele
andere commissies in 1,
een manusje-van-alles.
Behalve dat hij zich enorm
inzette voor de Mol was hij
ook nog een zeer vriendelijk mens (ja ik weet het
hij kon ook boos en streng
zijn maar ik herinner me hem liever als lieve ome Jan ). Als vereniging eren
en herinneren we hem met de Jan Jongman Memorial. Elk jaar rijden we een
rit naar zijn geboorte dorp Hekendorp en na afloop reiken we de Jan Jongman
Bokaal uit aan degene die in het afgelopen jaar iets bijzonders gedaan heeft
voor de vereniging. Want dat was wat Jan altijd deed: iets bijzonders voor de
club. Wanneer er iets geregeld moest worden voor een rit, een feest of iets
voor het clubhuis dan was hij de aangewezen persoon. Hij werkte mee aan de
fiets4daagse, hij heeft Zwijndrecht-Zwijndrecht opgezet en inschrijvingen
voor die rit waren gewoon bij hem thuis aan de deur in die tijd. Hij regelde
dat de volgwagen in orde was en dat er chauffeurs waren, bij feesten regelde
hij dat er een tent stond en als er bergruimte nodig was dan regelde hij zeecontainers. Hij was degene die nieuwe leden in de pauze uitnodigde om bij
2020-3
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een groepje aan tafel te komen zitten en zorgde ervoor dat mensen geholpen
werden met fietsen als dat nodig was. Ongetwijfeld is er nog veel, veel meer
over hem te vertellen en vergeet ik dingen en weet ik ook niet alles maar eigenlijk kun je wel zeggen dat hij zo’n beetje alles wel een keer heeft gedaan
voor de club. Degene die hem gekend hebben zullen het met me eens zijn dat
Jan een heel speciaal iemand was en dat we als vereniging enorm trots en
dankbaar mogen zijn dat hij aan de wieg heeft gestaan van de Mol.
Verder wilde ik deze keer ook graag Jos
Kerkhoven noemen, ik gok dat vele hem
niet kennen terwijl hij toch echt zeer actief is voor de club. Ik kan me nog wel
herinneren dat hij mee fietste met de club
maar vandaag de dag zorgt hij met name
voor onderhoud van baan en clubhuis.
Elke maandagochtend, weer of geen
weer, werkt hij in de maandagploeg om
te zorgen dat herstelwerkzaamheden gebeuren en dat waar nodig dingen gesnoeid of aangelegd worden. Zonder deze
maandagploeg en mensen zoals Jos Kerkhoven zou ons mooie clubhuis en de baan
toch zeer snel vervallen dus we zijn Jos
(en uiteraard de andere) zeer dankbaar
dat ze daar hun tijd in willen steken. Eerder dit jaar ben ik langs geweest om Jos
zijn Zilveren Mol te overhandigen omdat
hij al 40 jaar lid is van de vereniging.
Mensen als Jos zijn cruciaal om een vereniging te laten draaien dus hopelijk zal
hij nog lang blijven en wellicht kunnen we
ook wat meer mensen vinden.
‘Last’ maar zeker niet ‘least’, we hadden dit
jaar een DTC de Mol lid die benoemd is tot
lid in de Orde van Oranje Nassau (vanuit de
OMNI was dit verzoek opgezet) en dat is uiteraard onze eigen Wout Borman. Hij was al
lid van verdienste en erelid van onze vereniging. Om iets meer over hem te vertellen
staat het stuk dat gebruikt is als aanbeveling
vanuit onze vereniging verderop in dit clubblad.
Dat was het voor deze keer maar er zijn nog
vele andere bijzondere leden van onze club
dus een volgend clubblad nog meer.
Groeten Anne Marie
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www.medplus.nl
MedPlus Gezondheidscentrum, uw adres op het
gebied van fysiotherapie, sport en lifestyle.

Van Neurenburgpad 2A, Dordrecht
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Noteer alvast in je agenda:

Knarrendag
Woensdag 2 september
Aanvang 10:30
Terschuur

Erwtensoep rit
Zaterdag 31 oktober
Aanvang 09:30
Clubhuis

Plieger Wielershow rit
Zaterdag 7 november
Aanvang 10:00
Clubhuis
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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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Wout Borman – DTC de Mol
Iemand kan een lintje verdienen als sprake
is van persoonlijke bijzondere verdiensten
voor de samenleving. Nou gaat dit stukje
over Wouter Borman en dan zou ik alle
activiteiten kunnen gaan beschrijven die
Wout voor de samenleving als vrijwilliger
heeft gedaan en dat zal ik ook zeker doen,
maar…. Alleen de activiteiten beschrijven is
niet voldoende, dat zou Wout zeker tekort
doen.
Wout is namelijk ook een heel bijzonder
mens. Hij is iemand die het nodige mee
heeft gemaakt in het leven maar daardoor
niet bitter is geworden. In tegendeel hij is
altijd goedlachs. We zien Wout zelden zonder een glimlach op zijn gezicht en hij is
altijd klaar voor een grap te maken. Hij is
vriendelijk tegen iedereen en ziet altijd het
positieve in mensen. Hij probeert een midden weg te vinden als er binnen de vereniging meningsverschillen zijn. Ik kan
me niet herinneren Wout ooit boos gezien te hebben. Buiten al zijn activiteiten
binnen de vereniging is hij ook een zeer aimabel mens, geliefd bij vele leden
van onze vereniging en een zeer betrokken mens.
Hoe heeft deze bijzondere man zich in gezet als vrijwilliger voor onze club?
Nou op heel veel verschillende manieren. Wij zijn een fietsvereniging die
graag mensen wil verbinden door samen te fietsen. Ons motto luidt dan ook
“Samen uit Samen Thuis!”. Om dit te kunnen realiseren hebben we mensen
nodig die routes uitzetten en nakijken zodat we met onze groep veilig kunnen
fietsen. Wout heeft zeker meer dan een decennium lang de meeste ritten op
zijn naam staan. Dit moet dagen van zijn tijd in beslag genomen hebben om
dit allemaal voor onze leden voor te bereiden. Hij deed dit altijd zonder morren en zoals gezegd met de voor hem altijd kenmerkende glimlach. Om samen
te kunnen fietsen hebben we ook mensen nodig die het peloton leiden, dat wil
zeggen op kop van de groep rijden. Zorgen dat het tempo zo is dat iedereen
kan volgen en goed de verkeersregels in acht nemen zodat iedereen ook weer
veilig thuis komt. Ook in deze activiteit is Wout jarenlang koploper geweest
van degene die de meeste ritten voor zijn rekening neemt. Als toerfietsvereniging kunnen wij simpelweg niet bestaan als mensen als Wout niet deze activiteiten op zich zouden nemen.
Er is echter nog meer dat Wout doet voor onze club. Hij is ook al vele jaren
sponsor van onze vereniging. Toen hij zelf nog werkte organiseerde hij dit zelf
met zijn bedrijf maar ook na zijn pensionering heeft hij geregeld dat het bedrijf onze vereniging blijft sponsoren en coördineert hij dit ook nog steeds zelf.
Zonder deze inspanningen kunnen we als vereniging ook niet draaien dus ook
daarvoor zijn we hem zeer dankbaar.
Verder hebben we als vereniging een toerfietsklassieker op onze kalender
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www.ts-cat.com
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staan, genaamd Zwijndrecht- Zwijndrecht een pelotonstocht over 220km van
Nederland naar België en weer terug. De organisatie van deze rit loopt eigenlijk een heel jaar door en een decennium lang heeft Wout ook hier aan mee
gewerkt. Nadat het evenement een aantal jaren in een dipje zat heeft Wout er
samen met de andere commissieleden weer een waar fietsfeest van gemaakt
dat weer enorm veel bezoekers trekt.
We zijn als club opgedeeld in een aantal afdelingen – voor onze OMNI vereniging zet Wout zich ook al vele jaren in als penningmeester. Hij doet dit zeer
secuur zodat er ook op het financiële vlak voor onze vereniging geen problemen zijn. Het penningmeesterschap is een verantwoordelijke taak maar wij
kunnen als vereniging dat vol vertrouwen aan Wout overlaten.
Buiten al deze min of meer officiële taken binnen te club, verbindt Wout mensen ook door minder officiële activiteiten, zoals de traditionele samenkomst na
afloop van het seizoen bij Wout thuis. Wout en zijn vrouw Jeanny verwelkomen een vaste kern van fietsers in hun huis om samen onder het genot van
een hapje en een drankje het afgelopen wielerseizoen nog eens de revue te
laten passeren. Ook deze kleine activiteiten zijn belangrijk om een verenigingsgevoel te creëren en te behouden.
Wij zijn als vereniging enorm blij met Wout, zijn inzet voor de club is buitengewoon groot. Als vereniging zou je willen dat je een dozijn mensen als Wout
had, maar vooralsnog prijzen we ons zeer gelukkig met hem en zijn we heel
dankbaar dat we Wout in onze midden hebben. We hopen van harte dat hij
nog vele jaren met ons mee kan fietsen en ons inspiratie en positieve energie
zal blijven geven.
Met vriendelijke groeten Anne Marie Goossens-Verjaal
Voorzitter DTC de Mol
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Fietsen in corona tijd
Ineens een lege agenda. Streep door geplande
sportevenementen, sportschool gesloten,
zwembad dicht. Gelukkig mochten we wel fietsen. En dat heb ik volop gedaan. Eerst alleen,
wat later op de MTB met broer en met een
vast groepje Mol dames (uiteraard alles met in
achtneming van de geldende regels). De zorgzaamheidsfactor lag erg hoog in de groep: de
ene keer zeulde de ene dame een thermoskan
met koffie en bekertjes mee (en handgel!), de andere keren kwamen er heerlijk zelfgebakken cake of zelfgemaakte sportrepen tevoorschijn uit de rugzakjes. Al snel kwam er “verlichting” en konden we ons verheugen op “coffee to
go” bij benzinestations of cafeetjes onderweg.
Al met al toch ook redelijk wat kilometers gemaakt en toen per 1 juni de terrasjes weer open mochten, vonden we dat we klaar waren voor een soort
“supermol rit”. Twee dames hadden de rit deels voor verkend zodat we moeiteloos de kleine paadjes in de Krimpenerwaard kenden en niet verkeerd reden. Op een warme en zonovergoten dag bij Kinderdijk op de pont en zo naar
het Groene Hart om via een schitterende route uit te komen bij één van mooiste terrasjes aan de Nieuwkoopse Plassen. De beloning laat zich raden: koffie
met gebak en uitzicht op de Noord Plas.
Op de terugweg werd het echt erg warm zodat we genoodzaakt waren nog
een water/terras stop te maken en via de pont bij Bergambacht gingen we
weer richting huis. De fanatiekste dame reed nog een klein ommetje en kwam
toen precies op 150 km uit. Ik bleef steken op 143. Mooi toch?
We hadden de smaak goed te pakken. Op de site van Fietssport zagen we een
leuke route voorbij komen in Zeeland. Dus met 2 auto’s en voorzien van
mondkapjes naar de Grevelingen dam, waar we starten (en ja eerst koffie,
nee, geen gebak). De route ging met de klok mee naar St. Philipsland, Tholen
naar Zuid-Beveland. Het was een schitterende route; er was wel veel wind.
Het lijkt wel of ZW 4-5 in Zeeland nog harder is dan hier in de polder. Lekker
beuken tegen de wind in! De Garmin dame had de rest windje mee beloofd
aan het einde van de tocht maar eerst nog verder richting noordwesten. Gelukkig kwamen we een heus fietscafé tegen in het dorpje Oostdijk waar ze
koffie met jawel heerlijk zelfgemaakte appeltaart hadden. Verder maar, oversteek kanaal en in Kapelle raakte de Garmin de kluts een beetje kwijt. De
Garmin dame werd hier wat nerveus van maar, op alles voorbereid, hadden
we ook een ouderwetse kaart bij ons. Zo gingen we via ’s Heer Hendrikskinderen (wat een schitterende naam) richting noorden om uiteindelijk via de
Zeeland brug weer in de buurt van Bruinisse (en dus de auto) uit te komen.
Dames B en Gmol gingen met de wind in de rug (jawel, eindelijk) snoeihard
de brug over en waren al snel uit zicht. A en Ymol vlogen iets minder hard en
ik wilde persé iets doen wat je tijdens de Baleco tour nooit kon doen: midden
op de brug stoppen om te genieten van
deze enorm imposante Oosterschelde.
En het verplichte fotomoment natuurlijk;
wel goed vasthouden want je werd bijna
letterlijk van de brug afgeblazen.
Met uitzicht op de Grevelingen nog even
heerlijk nagenoten met een verfrissing
en toen moe maar zeer tevreden naar
huis.
Ada uit de Bosch
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DRINGENDE
OPROEP
==============================
Sinds 1977 bestaat onze mooie club en hebben wij het voorrecht als één van
de weinige wielerclubs de beschikking te hebben over een clubhuis en wielerbaan waar zowel de renners als de toerleden wekelijks gebruik van maken.
Je begrijpt ongetwijfeld dat een en ander onderhoud vraagt. BST (buurt service team) maakt wekelijks op maandagmorgen de vloeren van de kantine,
kleedkamers, doucheruimten en toiletten schoon.
De eens zo grote werkploeg bestaat nu uit een handvol vrijwilligers die een
aantal andere noodzakelijke werkzaamheden verrichten op de maandagmorgen. Het gevolg is dat er achterstand ontstaat bij het onderhoud van een aantal zaken.
Dus daarom deze dringende oproep.
De werkploeg zoekt nog een aantal vrijwilligers (mannen of vrouwen) die op
de maandagmorgen vanaf 9.00 tot ca. 13.00 uur gelegenheid hebben een
steentje bij te dragen. Voor koffie, thee etc. wordt tijdens de pauze gezorgd
en kan worden bijgepraat; het is gewoon gezellig.
De werkzaamheden bestaan b.v. uit:
-schilderwerk clubhuis, grijs rondom, bijschilderen kozijnen, zonodig deuren
-schoonhouden dak – regelmatig controleren
-tegelwerk rondom clubhuis, zonodig bij verzakking egaliseren
-terrein rondom clubhuis onkruidvrij houden
-regelmatig gras maaien
-zonodig struiken rondom clubhuis snoeien
-eventuele aanpassing elektra (door iemand met verstand van zaken
-het legen van vuilnisbakken
-onderhoud jurygebouw
-werkplaats opruimen en ordenen
-algemeen klein onderhoud
-onderhoud rondom wielerbaan
-kleine werkzaamheden
Kortom, alle voorkomende werkzaamheden in gezamenlijk overleg.
Het moet toch mogelijk zijn uit een totaal ledental van ruim 400 (toer en renners) een vijftal vrijwilligers te vinden die de vereniging een warm hart toe
dragen. En…..vele handen maken licht werk!
Kom op de maandagmorgen eens een kijkje nemen en zie hoe alles in een
gemoedelijke sfeer gaat of laat je informeren.
Namens OMNI bestuur en werkploeg:
Wout Borman
Tel. 0627203749
Emailadres: w.borman@ziggo.nl
Inleveren kopij clubblad voor 5 september 2020
Insturen Kopij : redactie@dtcdemol.nl
Tijd om op vakantie te gaan, of juist niet? Wat gebeurd er deze zomermaanden. Laat het ons weten en schrijf een leuk stukje voor in het clubblad.
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Organisatie DTC de Mol:
Voorzitter:
Anne Maria Verjaal– Goossens
Hooftlaantje 28
3344 EK Hendrik Ido Ambacht
Tel: 06– 83572903
voorzitter@dtcdemol.nl

Internet: www.fietsclubdemol.nl
Gerrit v/d Bogerd
Tel. 078-6165350
postmaster@dtcdemol.nl

Secretaris:
VACATURE
secretaris@dtcdemol.nl

Volgwagen:
Autotelefoon volgwagen:
Tel: 06-10 86 30 87
Chauffeur@dtcdemol.nl
André Hoogenboom
Tel: 078-6120420 / 06-27546103

Penningmeester:
VACATURE
penningmeester@dtcdemol.nl

Gino Hoogenboom
Tel: 078-6192064 / 06-11834282
Ziekmeldingen:
ziekeleden@dtcdemol.nl

Bestuursleden:
VACATURE
Bankgegevens:
Rabobank IJsselmonde– 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

Aan– / afmelden als lid:
En adreswijzigingen (ook E-mail)
Altijd schriftelijk doorgeven bij de
secretaris, bij voorkeur per E-mail.
Advertenties:
via de Penningmeester:
€ 50,- per 1/6 pagina per jaar
Frequentie 6 x per jaar
Redactie:
Kopij : redactie@dtcdemol.nl
Clubblad niet ontvangen ?:
Neem contact op met het secretariaat.

aangesloten bij:
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

TOILET ACTIE
BESTAAND UIT
A-MERKEN
NORMAAL €695,-

Koopzondag? Kijk voor alle 41 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

BIJ SANI-DUMP VINDT U VOOR IEDER BUDGET
ALLE A-MERKEN VOOR UW BADKAMER EN TOILET!

