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Voorwoord
Van de voorzitter….
We fietsen en dat is natuurlijk logisch voor een fietsclub, maar in 2020 zijn
heel veel zaken niet zo logisch. Dus dat we fietsen is eigenlijk heel bijzonder
en heel fijn. Wij moeten ons als vereniging uiteraard aan de regels houden.
Ook dat is logisch en toch heb ik helaas vernomen dat er leden zijn die toch in
discussie gaan met onze leden die alles regelen voor onze club. Steun alsjeblieft onze commissieleden en vrijwilligers die het voor ons allemaal goed willen regelen. Goed regelen betekent in deze voor ons aller gezondheid, dit is
het allerbelangrijkste maar ook zodat we als vereniging niet tegen een onnodige boete oplopen. Dus blijf vooral fietsen met elkaar maar houd je aan de regels.
We zijn het seizoen langzaam aan het afsluiten en ook dat zal anders zijn dan
normaal. De kantine is dicht en samenkomen kan niet dus er zal dit jaar geen
Erwtensoep zijn. We zullen kijken of in 2021 op een ander moment dit gezellig
samenzijn kan plaatsvinden, met bijvoorbeeld een frisse IJstaarttocht J?! Alle
gekheid op een stokje, in overleg met de toercommissie is besloten om wel
een Molrittenkampioen en een Supermol te benoemen, er is tenslotte nog door
vele mollers gereden bij de club. Zoals eerder aangegeven lukt fietsen helaas
op dit moment niet voor mij, dus zeer benieuwd wie er gaat winnen.
Dan gaan we toch stilaan ook kijken naar 2021. De verwachting is zeker niet
dat we terug kunnen naar hoe het was. Dat is jammer maar een realiteit waar
we nu met de ervaring van 2020 hopelijk makkelijker en beter op kunnen inspelen. Hiervoor zijn we toch nog steeds op zoek naar mensen die af en toe
een uurtje willen steken in vrijwilligerswerk of commissiewerk. We blijven vragen, het is niet anders. En mocht je nu denken ik kan zelf echt niet helpen kun
je misschien wel helpen door degene die naast je fiets eens te vragen of zij
misschien iets kunnen doen. Laat het me weten mocht je een uurtje tijd hebben of mocht je iemand weten die zich wil inzetten voor onze club (dit hoeft
overigens niet perse een clublid zijn).
Verder wil ik toch ook nog een keertje vragen om toch ook vooral je verhalen
en foto’s van fietstochten te blijven delen (graag geen foto’s maken terwijl je
fietst!). Leuk voor iedereen om te zien en te lezen wat een plezier fietsen is.
Blijf fietsen, blijf gezond!
Groeten Anne Marie Goossens-Verjaal
Voorzitter DTC de Mol
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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

Foto shoot op de uitkijktoren Krammersluizen
In het vorige clubblad konden jullie lezen dat de dames
vanuit Grevelingen een
mooie tocht door Zeeland
gemaakt hebben. Maar…je
kunt natuurlijk ook vanuit
huis naar de Grevelingen
fietsen. Op een mooie zomerdag eind juli (21 graden,
zonnetje, wel wind) werd het
idee omgezet in daden. De
Garmin dame had de route
gemaakt en vanaf de Zwijndrechtse brug vertrok het
viertal langs de Kil richting
Moerdijk. De stemming was
opperbest; het plan was om halverwege natuurlijk ergens te stoppen voor koffie met jawel een taartje. Maar in de buurt van Oudenbosch begonnen Bmol
en Bmol al heel hard te roepen dat ze zo’n leuk terrasje wisten maar de Garmin dame was Oost-Indisch doof en trapte gewoon door. Bij Steenbergen was
de boel niet meer te houden en hebben we een superplekje (Corona proof)
gevonden op de Grote Markt met uitzicht op een imposant kerkgebouw. Als
een volleerde gids wist Ymol te vertellen dat dit de Sint Gummaruskerk was.
Buikjes en bidons weer gevuld, ging de reis verder richting oversteek Schelde
Rijnkanaal om vervolgens over de 7 kilometer lange Philipsdam te fietsen.
Amol nam de rol van gids over en suggereerde dat het een goede afwisseling
zou zijn om de uitkijktoren (heel veel traptreden!) bij de Krammersluizen te
beklimmen. Ymol keek wat bedenkelijk, heeft het niet zo op hoogtes, en opperde om op de fietsen te passen. Fietsschoenen uit en naar boven klimmen
om van een prachtig uitzicht te genieten over de wijde omgeving en vooral
over de imposante Krammersluizen. Het toeval wil dat daar net iemand stond
met een mooie
Canon
EOS550D camera. Gmol
wierp haar
charmes in de
strijd en regelde spontaan
een foto shoot
voor ons. De
foto’s mogen
met toestemming van de
fotograaf Jan
den Hartog,
gebruikt worden voor DTC
de Mol publicatie.
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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

Tussen Oude
Tonge en Achthuizen was er
een omleiding
die niet echt
goed stond aangegeven
(althans dat
vonden wij). De
Garmin dame
raakte weer
even in paniek
maar Ymol nam
resoluut de leiding en besliste
dat we omleiding A zouden
volgen. Uiteindelijk weer op
bekend terrein
en verder dus maar via Haringvliet naar de Hoeksche Waard. Bij de Banaan
nog even water getapt en koffie gedronken. De wind en de kilometers begonnen hun tol te eisen en via wat binnen weggetjes werd er koers gezet naar de
Heinenoord tunnel en langs de Oude Maas maar Zwijndrecht waar de reis eindigde op terras in de tuin in de zon. Lekker even nagenieten van deze prachtige dag!

Ada uit de Bosch
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“Wat doen die Mollers op een woensdagavond training?”

De vorige keer lieten we jullie zien dat er hard gewerkt werd aan zo
langzaam mogelijk vooruit komen in het kader van evenwicht en optimale fietsbeheersing. Maar er wordt ook aan snelheid gewerkt. Hard
rijden is één ding maar
veilig en beheerst hard
rijden vergt wat training. We zijn aan de
slag gegaan met
bochtentechniek en
daarna met het nemen
van bochten op hoge
(re) snelheid. De bijgaande foto’s laten jullie zien hoe dat eruit
ziet. Richard Valk heeft
deze prachtige actiefoto’s voor ons gemaakt.
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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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Het wegdek op de baan
was die avond kletsnat,
dus moest de snelheid
wat worden aangepast
maar het plezier was er
niet minder om.
De woensdagavond training wordt 2 september
afgesloten met een tijdrit
(individueel en met een
ploegje).

Groetjes,
Ada
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Mijn naam is Abel van de Meulder. Ik ben 41 jaar, gescheiden en ik heb twee
kinderen, Emma van twaalf en Thijs van tien. Ik heb een relatie met Geeske.
Zij komt uit Rotterdam, werkt als anesthesioloog en fietst ook, bij CS010. Ik
werk als docent op Calvijn Meerpaal in Rotterdam. Dat is een vmbo school
voor leerlingen met lwoo (een zgn. ‘rugzakje’). Ik geef op het moment Duits
en D&P (Dienstverlening & Product).
Ik woon pas sinds juli 2019 in Dordrecht. Ik wilde vooral in de buurt van mijn
kinderen (Hendrik-Ido-Ambacht) wonen en Dordt leek mij erg leuk. Ik kom
oorspronkelijk uit Berkel en Rodenrijs en heb ook elf jaar in Drenthe gewoond.
Sport is mijn grootste passie, o.a. voetbal, hardlopen en natuurlijk fietsen.
Met mijn ouders heb ik veel fietsvakanties meegemaakt. Echt top; avontuurlijk en sportief!
Vorig jaar heb voor het eerst een fietsvakantie met mijn kinderen gehouden.
Tien dagen door voornamelijk Noord-Brabant. Dit was gelijk een test voor de
geplande tocht van deze zomer naar Parijs. Deze tocht moet i.v.m. de Coronacrisis nog even op zich laten wachten. We zijn langs de Maas naar ZuidLimburg en door België en Noord-Brabant terug gefietst. Ook heel mooi!
In september 2019 kocht ik mijn eerste racefiets: een tweedehands Canyon
uit 2006. Ik was meteen verkocht. In oktober fietste ik voor het eerst mee
met De Mol. Een rit naar Dussen. Ik vond het heel tof en besloot meteen lid te
worden. Door diverse omstandigheden is het heel lang bij die ene rit gebleven. Inmiddels kunnen we weer met een groep fietsen en wil ik uiteraard zo
vaak mogelijk meerijden. Ik heb de afgelopen maanden veel gefietst, meestal
alleen en dagelijks naar mijn werk in Rotterdam. Daarnaast ga ik regelmatig
een rondje rennen. Hopelijk tot snel op de club!
2020-4
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Dag Datum en tijd Naam

km

zo

11-10-2020 09:30 AA AUTOLEASE Herfst Molrit

70

za

17-10-2020 09:30 PplusW Herfst Molrit

70

zo

25-10-2020 09:30 ROGELLI Herfst Molrit

70

za

31-10-2020 09:30 Erwtensoeprit

60

za

07-11-2020 10:00 Plieger Wielershow rit (Afgelast)

65
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www.medplus.nl
MedPlus Gezondheidscentrum, uw adres op het
gebied van fysiotherapie, sport en lifestyle.

Van Neurenburgpad 2A, Dordrecht
2020-4
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Noteer alvast in je agenda:

Slotrit
Zaterdag 31 oktober
Aanvang 09.30
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

2020-4

www.pliegersport.nl

18

Train effectiever
Veel mensen, en dus ook sporters, ervaren vermoeidheidsklachten die verklaard worden door een te hoge ademhaling in rust. Met sporten merk je dat
je sneller uitgeput raakt en minder goed herstelt na inspanning. Maar veel
mensen merken dat helemaal niet, omdat ze het ‘gewend’ zijn altijd over de
grens te gaan....met als uitputting tot gevolg. Neem de wintermaanden eens
de tijd om beter in balans te trainen. Je bent van harte welkom voor een rusten inspanningstest die jou die inzichten kan verschaffen.
De verhoogde ademhaling komt het snelst in balans wanneer je leert rusten
door een efficiëntere manier van ademhalen en je daarbij regelmatig gaat inspannen op een niveau dat bij jou past. De rust- en inspanningstest die wij
volgens de Energy Control methode afnemen, is precies wat dat jou kan opleveren.
Hoe het werkt Tijdens de rustmeting krijg je
aanwijzingen om
je ademhaling beter onder controle
te krijgen, en
doordat er gemeten wordt ervaar
je ook direct het
verschil. Vervolgens wordt tijdens
een inspanningstest je omslagpunt
van je hartslag
berekend, zodat je
ook inzicht krijgt
in ‘wat je traint bij
welke hartslag’.
En kun je tijdens
het sporten, de meest optimale training uitvoeren om je eigen doelen te behalen.
Leren rusten door een betere ademhaling - Ademhaling heeft veel invloed op
de verbranding. Een hoge ventilatie (hyperventilatie) geeft een stress prikkel
en stimuleert zodoende de verbranding van suikers, een lage ventilatie stimuleert daarentegen de verbranding van vetten. Door de juiste ademhaling blijft
de suikerspiegel stabieler, voel je je meer ontspannen en krijg je meer energie.
Bewezen effectief - Meten is weten! Doordat je met meer inzicht traint, is je
lichaam beter in balans. Dat wil zeggen: je voelt je minder vermoeid, hebt
minder behoefte aan suiker, minder honger, een betere conditie en een verbeterde vetverbranding.
Interesse of een afspraak maken? Neem contact met ons op!
MedPlus Fysiotherapie en Sport
Van Neurenburgpad 2A – Dordrecht www.medplus.nl 0783032270
2020-4
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www.ts-cat.com
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Bij MedPlus kun je terecht voor fysiotherapie, manuele therapie, dry needling,
sportfysiotherapie, kinderfsyiotherapie en revalidatie. Ons team van fysiotherapeuten staat voor kwaliteit en zorgen ervoor dat fysieke klachten op de
meest optimale manier worden behandeld.
MedPlus biedt daarnaast diverse sportlessen aan, altijd onder professionele en
enthousiaste begeleiding. Met spinning, groepsfitness, groepslessen, personal
training, yoga en peutergym is er voor ieder een mooi sportaanbod te volgen.
Door de kleine groepen en intensieve begeleiding kan er op elk niveau getraind worden.
Rugklachten en niets helpt? Probeer onze unieke rugtherapie!
Uniek is onze rugtherapie mbv OriGene, die heel succesvol is in de behandeling van (lage) rugklachten. Deze ervaring van een van onze patiënten delen
we graag!
“Ik kan weer pijnvrij surfen en hardlopen!” “Sport heb ik van huis uit meegekregen; zoals voetbal, skiën, volleyballen, windsurfen en baseball. In de jaren
‘90 kreeg ik steeds meer last van (rug)blessures. Uiteindelijk na vele onderzoeken had men het gevonden: een ruggenwervel was verschoven en klemde
mijn zenuwbaan af zodat mijn spieren en onderbeen niet meer goed functioneerden. Dit werd operatief verholpen met de boodschap dat het niet beter,
maar ook niet slechter zou worden; “leer er maar mee leven”. Ik heb me vanaf toen meer gericht op windsurfen en mountainbiken. Mijn rugprobleem en
het bijbehorend krachtverlies bleef helaas continu aanwezig. Totdat ik vernam
over OriGENE-programma. Na een intake werd ik behandeld met het OriGENE
behandeltoestel. Ik ben nuchter en sta open (zeker indien al het andere
geen oplossing heeft geboden) voor alternatieven die niet mainstream zijn.
Zolang ze maar werken. En het heeft gewerkt! Sindsdien kan ik weer doen
wat ik wil.
Windsurfen en
hardlopen.
Niet slecht
voor een
oudere
jongere
van bijna
56, die er
maar mee
moest leren leven
dat hij
nooit meer
zou kunnen hardlopen.”
Anton.
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Mijn naam is Marco van der Linden.
Begin van dit seizoen ben ik lid geworden van tourclub de Mol, dit was ik al
jaren van plan en dit jaar heb ik dan uiteindelijk de stap gezet om lid te worden.
Helaas ging na 1 rit de boel op slot, gelukkig mogen we nu weer rijden met de
club.
Ik woon al vrijwel mijn hele leven in Dordrecht en ben sinds 1995 getrouwd
met Monique samen hebben we twee katten en een hond.
Vanaf mijn 6e heb ik als sport altijd gevoetbald waarvan de laatste jaren in de

zaal tot 3 jaar geleden toen kreeg ik last van mijn meniscus en ben toen gestopt.
Fietsen doe ik inmiddels alweer zo’n 12 jaar mijn eerste tourtocht was de Amstel Gold tour in April 2008 van 240 km, mijn eerste racefiets kocht ik 4
maanden daarvoor een
korte voorbereiding
maar ik had wel de
smaak van het fietsen te
pakken.

Sinds een paar jaar heb
ik ook een mountainbike
en rij in de winter regelmatig tochten in de Brabantse bossen.
Ik hoop de komende
jaren nog vele tochten
met De Mol te kunnen

rijden.
Groet, Marco van der
Linden.
In de bijlage een foto in
ons favoriete vakantieland Portugal.
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Uw bedrijf onder de aandacht bij een groot lezerspubliek in de regio
Drechtsteden ?

Adverteer hier tegen aantrekkelijke tarieven
Neem contact op met:
penningmeester@dtcdemol.nl

Inleveren kopij clubblad voor vrijdag 27 november 2020
Insturen Kopij : redactie@dtcdemol.nl
De herfst is aangebroken. We hebben al veel herfstweer gehad en er komt
vast nog veel meer regen aan. Maar soms schijnt de zon, dan kunnen we
genieten van de mooie herfstkleuren op de fiets.
Stuur een leuk stukje over zo’n mooie herfsttocht voor in het clubblad, het
liefst met een mooie foto.
Alvast bedankt!
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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
Chauffeurs@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!

