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Voorwoord
Van de voorzitter….
Dat (bijna) alles anders is begint al bijna normaal te worden. We gaan dit jaar
zo’n beetje verder waar we vorig jaar gebleven waren. Het clubhuis is dicht en
mag ook echt niet open, want dan zou de vereniging een enorme boete kunnen krijgen. We mogen niet in groepsverband fietsen. We mogen niet samen
komen. Het is niet anders en we gaan ook als club op zoek naar mogelijkheden om toch iets van een verenigingsgevoel te blijven houden.
Momenteel is het niet mogelijk om een fysieke ALV te organiseren. De ALV
2021 zal worden uitgesteld tot een moment dat het weer wel fysiek mogelijk
is. Er wordt wel aan een ALV presentatie gewerkt en die komt dan online te
staan bij bestuursdocumenten. Vragen over de presentatie kunnen gestuurd
worden naar het secretariaat (secretaris@dtcdemol.nl). Wordt vervolgd.
De toercommissie heeft een programma klaarliggen dus zodra het mogelijk is
kan dit ingezet worden. Zoals altijd zijn hier natuurlijk ook weer vrijwilligers
voor nodig. Denk hierbij aan chauffeur zijn voor de volgwagen, routes verkennen en uitzetten, cafés bespreken en hand- & spandiensten verrichten bij onze
open ritten. Ik weet, het klinkt nog ver weg samen in een peloton fietsen,
maar je weet maar nooit. Dus mocht je interesse hebben om de vereniging
draaiende te houden, meldt je aan bij het secretariaat! Dan staan we straks
op alle punten klaar om direct uit de startblokken te kunnen vertrekken.
Buiten het standaard programma heeft de toercommissie samen met een zeer
vakkundige jury ook het alfabet fietsen opgepakt. Meer informatie over deze
ritten vind je verderop in het clubblad en op onze website. Hoe meer mensen
meedoen, des te beter we onze club kunnen profileren. Dus stuur zoveel mogelijk foto’s naar alfabet@dtcdemol.nl en vergeet daarbij niet om ook onze
sponsorkleding mooi op het plaatje te zetten.
Andere suggesties en ideeën om toch contact met elkaar te blijven houden na
zo’n lange periode van niet samen mogen fietsen zijn van harte welkom en
kunnen gedeeld worden met de toercommissie of het secretariaat.

Nu de sneeuw en het ijs weg zijn, wordt het ook echt wel weer tijd om op de
fiets te stappen. (Hoewel sommigen zich ook door het winterweer niet tegen
lieten houden). Op het moment dat ik dit schrijf geldt nog steeds dat je maximaal met 2 mensen mag fietsen en dat je niet alleen tot elkaar maar ook tot
alle andere weggebruikers 1.5m afstand moet houden. Hopelijk weet iedereen
dat nu ook en houdt zich er ook aan. De laatste informatie over de regels voor
fietsers wat betreft coronamaatregelen zijn altijd te vinden op de site van de
NTFU.
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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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Ik hoop dat het iedereen nog altijd goed gaat en dat we elkaar snel weer zullen “zien”. Wellicht elkaar dan niet fysiek zien maar dan misschien in de vorm
van een verhaal in het clubblad, foto’s van de alfabet ritten, verslagen op diverse social media! Blijf fietsen en blijf gezond.
Fietsgroeten van Anne Marie Goossens-Verjaal
Voorzitter DTC de Mol
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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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Wie zijn toch die Molleden
We zien hem helaas zeer zelden in het molpeloton en toch zullen zeer veel
molleden hem zeker kennen. Ik wil even tijd maken om het over Jetse van
Melick te hebben.
Een vereniging draait op vrijwilligers, dat weet iedereen maar toch wordt het
ook snel vergeten. Zeker in het geval dat iemand eigenlijk altijd iets al doet en

bovendien met zoveel enthousiasme dat het lijkt dat het vanzelf gaat. Dit is
zeker het geval bij Jetse. Hij is de trainer van onze vereniging (samen met
Ada). Hij zet zich in om het start2bike programma van de NTFU bij onze club
tot een goed, gezellig en effectief evenement te laten zijn. De reacties van alle
deelnemers zijn enorm enthousiast. Vele worden lid van onze club na deze
cursus. Het is me al eens gebeurd dat ik aangesproken ben in Brabant door
een dame op de racefiets, ze woonde te ver weg om lid te worden van onze
vereniging, maar had wel de cursus bij Jetse gevolgd.
Aan iedereen die
het maar wilde horen vertelde ze dat Jetse de cursus zo geweldig doet.
“Allemaal naar DTC de Mol om start2bike van Jetse te volgen”.
Buiten start2bike organiseert Jetse nu al vele jaren de woensdagavond training. Ideaal voor degene die net beginnen met fietsen om techniek te leren en
om meer te weten te komen over hoe conditie op te bouwen of hoe te rijden
in een peloton. Het komt allemaal aan de orde op woensdagavond.
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www.ts-cat.com
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Echter wat velen niet weten is dat als je al jaren fietst en een nieuwe uitdaging aan wilt gaan dat je dan op woensdagavond ook bij Jetse zijn training
terecht kunt. Hij wil en kan iedereen begeleiden (niet alle 210 leden tegelijk
uiteraard) die zichzelf een nieuw doel wil stellen op de racefiets. De woensdagavond trainingen zijn echt een verrijking voor onze vereniging en zonder
Jetse was dit zeker niet mogelijk geweest. Dus Jetse voor al je inzet voor de
club: enorm bedankt!
André en Gino Hoogenboom, ja eigenlijk hoort het
niet om 2 mensen in 1 te
noemen. Dit is echter wel
een beetje de gewoonte
geworden bij de club. De
volgwagenjongens worden
ze ook wel genoemd. Eigenlijk is mijn eerste herinnering aan hen dat ze een
enorm lang stuk voorrijden
voor hun rekening namen
met Dordrecht-Nieuw Dordrecht. Een rit die we in het
verleden met de club fietsten naar het plaatsje Nieuw
Dordrecht waar we allemaal
bij gastgezinnen verbleven.
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Gino en André onderhouden na al die jaren ook nog contact met de mensen in
Nieuw Dordrecht.
Al een eeuwigheid zorgen ze voor de volgwagen. Zoals dat zo vaak gaat als
iets helemaal goed loopt dan lijkt het niet veel werk.

De volgwagen verzorgen is echter wel enorm veel werk. Elke keer als de wagen weg is geweest wordt hij van boven tot onder schoongemaakt en gecontroleerd. Het afval wordt eruit gehaald (zouden we toch eigenlijk allemaal zelf
moeten doen als je in de auto gereden hebt) en eventueel gebruikt materiaal
wordt aangevuld. De reserve wielen worden gecontroleerd en de portofoons
schoongemaakt en gecheckt. Zo gaat dat elke week en soms zelfs twee keer
per week. En elke keer staat de wagen dus weer klaar als nieuw en niemand
ziet of merkt hoeveel werk hierin zit. Het is nog maar de vraag of we ooit weer
mensen gaan vinden die zoveel zorgdragen voor de auto.
Buiten de auto verzorgen komt er ook nog het indelen van de chauffeurs bij.
Dit is wellicht nog wel een lastiger taak, die ook nog meer tijd in beslag
neemt. Bellen, mailen, vragen of iemand wil rijden. En tot nu toe is het toch
nog in 99,9% van de gevallen gelukt om de wagen weer mee te krijgen. De
wagen rijdt niet alleen mee voor het gemak van je tasje en reserve spullen
vervoeren maar toch zeker ook voor de veiligheid. We hebben een EHBO koffer erin die al vaak gebruikt is en ook de AED die meerijdt is al eens gebruikt.
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We moeten er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als die er niet was geweest. Dus ook al rijden we niet met de auto op dit moment, steun de vereniging en de volgwagenjongens en geef je alvast op om chauffeur te zijn zodra
het weer kan.
Gino zien we minder in het peloton door gezondheidsredenen. We hopen uiteraard dat het snel weer de goede kant op gaat en hij weer eens met ons mee
kan (als we ook weer gaan rijden). André heeft ook gezondheidsuitdagingen
gehad de afgelopen jaren. Ook voor hem hopen we uiteraard dat zijn gezondheid wat stabieler wordt. Nu hopen dat we allemaal weer snel kunnen fietsen
en de volgwagen weer blinkend achter ons peloton kan rijden. Gino en André
enorm bedankt voor jullie vele uren inzet voor de club.
Jetse, Gino en André, alle drie hebben ze de Jan Jongman Bokaal al eens gewonnen voor hun inzet voor de club en sinds 2019 zijn ze ook alle drie zeer
terecht lid van verdienste. Als vereniging kun je niet zonder de inzet van mensen zoals Jetse, Gino en André.

Anne Marie Goossens-Verjaal
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Vragen over fietsen in coronatijd
Mag ik nog in een groep fietsen?
Nee. Je mag alleen als duo of solo fietsen. Let er goed op dat als je als duo
fietst, je onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en andere weggebruikers.
Dus: óók bij het verkeerslicht, op de verzamel- of startplaats van je rit en
langs de kant van de weg als je een lekke band hebt, bewaar je afstand en
mag je met niet meer dan 2 personen bij elkaar staan. Vind je het niet prettig
om samen te fietsen, fiets dan solo óf fiets virtueel op Bkool.
Hoe houd je als wielrenner 1,5 meter afstand tot elkaar tijdens het fietsen?
Als wielrenner ben je gewend om vlak naast elkaar of dicht op elkaars wiel te
fietsen. Afstand houden tot elkaar lijkt dan bijna onmogelijk. Toch doen we
een beroep op de zelfbeheersing van elke wielersporter: respecteer de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en anderen, óók als je als groep fietst.
Dat betekent niet in het wiel van een ander rijden of schouder aan schouder
naast elkaar. Het zal even wennen zijn om niet uit de wind te kunnen fietsen,
maar zie het als een goede training: uiteindelijk word je er sterker door.
Mag mijn vereniging nog clubritten organiseren?
Denk goed na of je in deze lockdownperiode persé je clubritten door moeten
gaan. Clubritten mogen namelijk niet in groepsverband georganiseerd worden.
Je leden moeten dus solo of als duo fietsen. Leden mogen bij start en finish en
onderweg niet mengen. Laat daarom bijvoorbeeld duo's starten vanaf twee
locaties, met telkens 10 minuten ertussen. Bespreek vooraf de route en maak
duidelijke afspraken over hoe je als duo rijdt. Bijvoorbeeld uitsluitend achter
elkaar of over brede, autoluwe wegen. En ook voor vertrek, bij terugkomst of
bij pech onderweg geldt: houd 1,5 meter afstand tot elkaar en anderen.
Kan ik nog binnen trainen, bijvoorbeeld tijdens een spinningles of op de indoor
trainer?
Sporten in een binnenruimte is sinds 15 december niet toegestaan. Spinninglessen kunnen dus niet doorgaan, omdat binnensportlocaties zoals sportscholen moeten sluiten. Heb je thuis een spinningfiets of een indoor trainer? Dat
kan natuurlijk wel. Indoor trainen op een virtueel platform als Bkool of Zwift is
een goede manier om toch samen met anderen te fietsen. Doe bijvoorbeeld
mee met onze Fietssport League op Bkool.
Kunnen toertochten nog doorgaan?
Nee. Evenementen zijn sinds 14 oktober verboden. Dat geldt ook voor toertochten. Deze zijn daarom ook niet langer zichtbaar op de NTFU- en Fietssport
-kalender.
Wanneer kan ik weer een toertocht fietsen?
Dat is nog niet duidelijk. De lockdown duurt tot en met ten minste 15 maart
2021. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de lockdown effect heeft en dus heroverwogen kunnen worden.
https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1155/vragen-over-fietsen-in-coronatijd
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Dag Datum en tijd Naam

km

zo

14-03-2021 09:00 T.I.M.E. Service Voorjaars Molrit

80

za

20-03-2021 09:00 ROGELLI Voorjaars Molrit

80

zo

21-03-2021 09:00 3e Trainingsrit

80

za

27-03-2021 09:00 OPTISPORT Molrit

80

za

03-04-2021 08:30 PLIEGER Voorjaars Molrit

80

ma

05-04-2021 08:30 QUADRANT Molrit

100

zo

11-04-2021 08:30 MAGNA CURA Molrit

100

za

17-04-2021 08:30 Sponsorrit

zo

25-04-2021 08:30 Joop Schuringa Classic

120

za

01-05-2021 08:30 MEDPLUS Molrit (120km)

120

80

Let op: Ritten kunnen i.v.m. corona afgelast
zijn. Het is beter om de website in de gaten
te houden voor actuele informatie.
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Dag Datum en tijd Naam

km

za

01-05-2021 09:00 MEDPLUS Molrit (85km)

zo

09-05-2021 08:30 AA AUTOLEASE Molrit

100

za

15-05-2021 07:30 Supermolrit

150

za

22-05-2021 08:30 P+W Molrit

120

ma

24-05-2021 08:00 TC Wilhelmina Pinkster Classic

135

za

29-05-2021 08:00 Goede Doelen Molentocht (120km)

120

za

29-05-2021 09:00 Goede Doelen Molentocht (80km)

80

za

29-05-2021 09:00 Goede Doelen Molentocht (40km)

40

zo

06-06-2021 08:30 DE JEL ADVISEURS Molrit

120

zo

06-06-2021 09:00 DE JEL ADVISEURS Molrit

80

2021-1
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Beste Mol leden,
Het jaar 2020 was een vreemd jaar. Hopelijk kunnen we half 2021 weer onze
activiteiten opgaan starten.
Vorig jaar hebben we alle leden in nieuwe tenue kunnen steken. Veel ging
goed, maar niet alles. Zo moesten er nog items nageleverd worden door
Rogelli, wat uiteindelijk netjes gebeurd is. Er is vanuit de kledingcommissie
actie opgezet en de meeste zaken zijn opgelost. Er zijn nog een paar mensen
die echter de nieuwe kledingset nog niet opgehaald hebben. Dat kan natuurlijk
alsnog wanneer de club zijn deuren weer opent.
Een clubleven is altijd in beweging, ook al ligt het bij “de Mol” fietsen stil.
Doordat er verschuiving was, bleef eind 2020 Radjkoemar als enige kledingcommissie lid over. Inmiddels hebben Ton Verdoren en Cees Verolme zich
aangemeld om deel uit te maken van de kleding commissie.
Zoals bekend kan er alleen kleding besteld worden via de Webshop. Dit houdt
in dat als je kleding wil bestellen, je naar de website van “de Mol” gaat en
daar inlogt, en vervolgens naar ledeninformatie, Webshop toegaat, om kleding
te bestellen.
De webshop zullen wij op diverse punten nog verbeteren, denk dan bijv. aan
de foto’s van de kleding. Wellicht proberen wij het een prominentere plaats te
geven op onze website, zodat het nog makkelijker voor je te bereiken is.
Als je wat wil bestellen, kijk je wat je nodig hebt (je kan zien wat er op voorraad is), doet je bestelling en betaling. Wij ontvangen hier bericht van, kijken
dit na en laten je weten wanneer je het kledingstuk kan ophalen. Is het niet
op voorraad dan zullen wij het meestal moeten bestellen bij Rogelli. Omdat
het in Italië wordt geproduceerd, kan het even duren voordat het er is. Wat
basissets betreft, reserveren we een deel van de kleding in het eerste halfjaar
voor nieuwe instroom.
Er zijn normaliter drie bestelmomenten per jaar bij Rogelli:
· 1 februari
· 1 mei
· 1 september
Zodra we het wielerseizoen weer gaan starten zullen we op de volgende dagen
en tijdstippen aanwezig zijn in het clubhuis:
· de eerste en derde woensdag van de maand van 19.00 – 20.00 uur
· op de zaterdag op afspraak, meestal na een toerrit
Tot slot, degene die bij de initiële kleding uitgifte in februari een bandana hebben besteld, kunnen een nieuwe bandana bij ons komen ophalen. Van Rogelli
hebben we nieuwe bandana’s gekregen, die wel aan de eisen voldoen!
We hopen jullie het komende seizoen zo goed mogelijk van dienst te zijn! We
zijn bereikbaar op het volgend emailadres: kleding@dtcdemol.nl. Met sportieve groet,
Ton Verdoren
Cees Verolme
Radjkoemar Ramkisoen
2021-1
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Oosterbrugstraat 1-3-5, 3361 BR Sliedrecht, Tel. 0184-413258
Peulenstraat 193, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam, Tel. 0184-630344
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Noteer alvast in je agenda:

Alfabet-ritten

Waar en wanneer je wilt.
Zie website voor meer informatie.
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Plaatsnaambordjes scoren
Toen ik gevraagd werd om als mede-jurylid bij te dragen aan de “alfabet ritten” hoefde ik natuurlijk niet lang na te denken. Een leuk initiatief van onze
toercommissie en een mooie kans voor de leden om met een doel voor ogen
op de fiets te springen. Zo heb je toch nog een beetje het idee dat je met elkaar aan het fietsen bent. Zolang we niet in een peloton mogen fietsen, zullen
we ons hier goed mee
kunnen vermaken. Het
idee en de spelregels zijn
al eerder uitgelegd en
staan op de website. Probleem voor mij was: als
jurylid kun je natuurlijk
niet meedoen “voor de
prijzen”. Dan maar voor
spek en bonen en tijdens
het laatste sneeuwweekend toch maar de fiets
gepakt in plaats van de
schaatsen en erop uit!
Als je het een beetje voorbereidt, kun je in een relatief kort ritje al aardig wat
letters scoren maar de uitdaging is natuurlijk om met wat origineels te komen
en straks, als het wat warmer is, het wellicht verder weg te zoeken in een 100
km plus ritje of zo. “Lekker overal stoppen en een foto maken; dan gaat m’n
gemiddelde naar beneden”, hoor ik al een aantal “gemiddelden fanatici” roepen (alsof een gemiddelde zoveel zegt, maar dat even terzijde). Helemaal
niet! Het is juist een extra uitdaging om buiten de bebouwde kom en waar het
kan, lekker het tempo te verhogen zodat je moe en voldaan thuis komt.
De uitdagingen qua letters? Ja, je zult iets meer je best moeten doen voor de
3x E en 2x U. En, ben je rond, dan
mag je wat ons betreft gewoon opnieuw beginnen (ja, ja, met andere
foto’s natuurlijk). Heb je minder tijd
en verwacht je niet alle 20 bordjes te
kunnen scoren, geen probleem. Je
kan altijd meedingen voor de origineelste foto en nog veel meer. We hebben mooie prijzen, dus opstappen en
gaan.
Veel plezier
Ada uit de Bosch Mede namens TC en jury
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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

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

2021-1

Correspondentieadres
Postbus 9089
3301 AB Dordrecht
E-mail :

20

ockeloen@arboactie.nl
ernste@arboactie.nl
jiskoot@arboactie.nl

Foto’s Alfabet-ritten
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Ledenmutaties:
We heten de volgende rijders en rijdsters van harte welkom:
Naam:
Peter Suderee
Chantal Bruin

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 9 april 2021
Insturen Kopij : redactie@dtcdemol.nl
Het voorjaar staat voor de deur het lenteweer komt eraan, maar zelfs in de
winter hebben we al vele mooie fietsdagen gehad.
Deze dagen en de dagen die nog komen gaan zit je vast soms, regelmatig of
vaak op de fiets. Schrijf een leuk stukje over deze tocht(en) die je maakt.
Maak ook een aantal leuke foto’s en stuur dit op, dan zorg ik dat het geplaatst wordt.
Alvast bedankt!

2021-1

23

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!

