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Voorwoord 
 

 
Van de voorzitter…. 
 
Jaaaaaa, we mogen weer. Eindelijk mogen we weer als een peloton(netje) rij-
den. Ik heb wel gezien dat een deel van jullie wel is blijven fietsen en dat is 
natuurlijk heel fijn. Ik heb echter ook veel gehoord dat de club gemist werd en 
dat is vervelend maar ook fijn om te horen. De club voegt dus wel degelijk iets 
toe aan de fietservaring. 
 
Terwijl ik dit schrijf is er een versoepeling doorgekomen die het mogelijk 
maakt om weer samen te rijden met de nodige maatregelen. De NTFU en 
NOC*NSF zijn hard bezig voor nog meer versoepelingen voor buitensport en 
het lijkt erop dat die er ook snel zullen zijn, wellicht al voordat het blad bij 
jullie op de mat valt (of op je beeldscherm komt). 
 
Voor zover we weten hebben we wel besmettingen gehad bij de club maar is 
niemand heel ernstig ziek geweest. Mocht dit wel het geval zijn dan kun je dat 
uiteraard melden (melden-zieken-leden) op de site. Dit geldt uiteraard niet 
alleen voor Covid-19 maar voor alle zieke leden. Dit proces heeft een poosje 
niet helemaal correct gewerkt maar alles is nu weer op orde. Dus meldt het 
weer mocht je weten dat iemand niet helemaal in orde is, zo verliezen we ho-
pelijk mensen niet uit het oog. 
 
We gaan dus weer starten (zijn weer gestart) volgens de geldende regels. We 
proberen rustig op te bouwen omdat niet iedereen evenveel heeft kunnen trai-
nen en ook omdat we wellicht toch ook weer moeten wennen aan het rijden in 
een grotere groep. Aan iedereen het verzoek om je ook aan de afspraken te 
houden en mocht je een verzoek krijgen om iets anders te doen, bedenk alsje-
blieft dat degene die dat aan jou vraagt dit doet namens de club en voor ie-
ders veiligheid. 
 
De commissies zijn ook weer druk in de weer om alles in goede banen te lei-
den. De routes bepalen, pauze plekken regelen, maar ook de auto in orde ma-
ken en chauffeurs regelen, nieuwe kleding regelen. We zoeken nog altijd meer 
handjes ook al denk je dat jouw bijdrage maar klein zou zijn meld je toch als-
jeblieft aan want dat kleine beetje kan de ander juist goed helpen. 
 
We proberen dit jaar nog een Molentocht te regelen en ook aan Zwijndrecht-
Zwijndrecht wordt hard gewerkt om te kijken of het mogelijk is. Niets is nog 
zeker en de regels veranderen ook nog steeds, maar we vinden het belangrijk 
om als vereniging zichtbaar te blijven en iedereen ook iets te bieden om naar 
uit te kijken. Hou dus de website/ nieuwsbrieven in de gaten om te zien wat er 
precies en wanneer gaat gebeuren. 
 
Hopelijk tot snel in goede gezondheid op de fiets bij onze mooie vereniging. 
 
Fietsgroeten Anne Marie Goossens-Verjaal 
Voorzitter DTC de Mol 
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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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De OV strippenkaart wordt massaal omgeruild voor de DTC strippen-
kaart. DTC (fiets) strippenkaart een mooi en alternatief succes. 

 

In deze bijzondere Corona tijd kon de toercommissie van DTC De Mol geen 
enkele toertocht organiseren. De Toercommissie heeft in overleg met het be-
stuur zich strikt gehouden aan alle door de overheid en de NTFU afgekondigde 
maatregelen gehouden. Met de gemeente Dordrecht en bevriende fietsclub 
werd overleg gevoerd om toch iets van een toertocht te kunnen organiseren. 

De gedreven toercommissie leden zijn uiteindelijk uit gekomen bij een strip-
pentocht met één, twee en drie sterren tochten. Er werden in totaal 15 toch-
ten uitgeschreven verdeeld over de sterren. 

De sterren hebben natuurlijk te maken met de afstand. Onze kilometervreters 
bij de club zijn natuurlijk niet tevreden met een tochtje van 25 kilometer en 
moet natuurlijk wel in het zadel gezeten worden voor een langere tijd. Na vijf 
tochten voltooid te hebben bij een van de sterren werd de strip als voltooid 
gezien. DTC heeft zelfs een kleine attentie beloofd bij het voltooien van de 
strip. 
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MedPlus Gezondheidscen-
trum, uw adres op het 
gebied van fysiothera-
pie, sport en lifesty-

le. 

www.medplus.nl 

Van Neurenburgpad 2A, Dordrecht 
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Zelfs Hoenderloo werd aangedaan. 

Nadat de terassen weer bezocht 
mochten worden werd natuurlijk 
ook de innerlijke mens niet verge-
ten. 

In de tussenstand tot 8 mei 2021 
hebben er in de één sterren ritten 
drie rijders de strip volgemaakt. 

15 wielrijders hebben tot dus ver 
mee gedaan aan de strippenkaart. 
Ze hebben in de diverse sterren rit-
ten gereden. Er zijn dus door onze 
leden vele veilige kilometers afge-
legd in deze bijzonder corona tijd. 

 

Momenteel komen er versoepelin-
gen aan en we hopen dat we weer 
toertochten kunnen en mogen orga-
niseren met in ons achter en voor-
hoofd dat we wel veilige tochten 
moeten kunnen organiseren. 

 

De toercommissie. 
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www.ts-cat.com 



7 2021-2 

 

 

Waar moeten we samen nog op letten in deze hopelijk laatste 
corona maanden: 
 
Mag ik weer in een groep fietsen? 
Ja. Per 19 mei mag je weer in een groep fietsen. 
Vanaf 5 juni hoef je onderling geen afstand meer te houden, maar wél tot 
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. Dat gaat makkelijker als je in een kleine groep fietst.  
 
Welke groepsgrootte adviseert de NTFU? 
Ben je met veel? Splits dan de groep op in kleinere groepen. Als richtlijn advi-
seren we een maximale groepsgrootte van 14 personen op de weg en 12 op 
de MTB. Ga zelf na of dit ook in coronatijd kan, door te kijken naar factoren 
als: de route (is er veel of weinig verkeer, passeer je veel drukke kruispunten, 
ga je over brede of smalle fietspaden, is het een populaire MTB-route of niet), 
het tijdstip (in het weekend of door de weeks), het weer (bij mooi weer trek-
ken meer mensen erop uit), ervaring van je clubgenoten/vrienden (weet ie-
dereen hoe je in een groep rijdt, is iedereen goed op elkaar ingespeeld). 
 
Geldt de versoepeling voor buiten sporten in groepsverband ook op de open-
bare weg? Voorheen was dat alleen op een sportaccommodatie toegestaan. 
Ja, het kabinet geeft sporters eindelijk meer ruimte om samen te sporten. De 
NTFU heeft zich lange tijd ingezet om dit ook voor de (wieler)sport mogelijk te 
maken. We zijn dus blij dat wielersporters nu ook in groepsverband mogen 
fietsen. Dat buiten sporten per 19 mei in groepen mag, heeft te maken met 
de uitzonderingspositie die het kabinet aan de sport heeft gegeven. 
De Rijksoverheid stelde tot voor kort een buitensportaccommodatie als voor-
waarde om samen buiten te mogen sporten. Dat is komen te vervallen. Bij de 
versoepelingen per 19 mei spreekt de Rijksoverheid nu namelijk over: 
"Volwassenen boven de 27 jaar mogen buiten overal in groepsverband spor-
ten." Een sportaccommodatie wordt niet meer genoemd als voorwaarde.  
We hebben dit voor de zekerheid gecheckt bij de Rijksoverheid en sportkoepel 
NOC*NSF. NOC*NSF heeft daarom het volgende opgenomen in het protocol 
verantwoord sporten: "Sporters vanaf 27 jaar mogen buiten op sportaccom-
modaties met maximaal 30 mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 
meter afstand houden. Dit geldt ook voor de openbare ruimte." 
 
Hoe houd je als wielrenner 1,5 meter afstand tot elkaar tijdens het fietsen? 
Als wielrenner ben je gewend vlak naast elkaar of dicht op elkaars wiel te fiet-
sen. 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 schouder aan schouder naast elkaar. 
 
Moet ik nog 1,5 meter afstand houden als ik al gevaccineerd ben? 
Ja. Er gelden nog geen uitzonderingen op de maatregelen voor mensen die al 
een vaccinatie hebben gehad. Ook al ben je gevaccineerd, je kunt het corona-
virus nog wel overdragen op anderen. 
 
Mag mijn vereniging clubritten organiseren? 
Met de versoepelingen die sinds 19 mei gelden, is er ook op de vereniging 
meer mogelijk. Verenigingen kunnen dus weer clubritten organiseren. Doe dat 
bij voorkeur in vaste groepen en denk goed na wat een verantwoorde groeps-
grootte is zodat je de 1,5 afstand goed kunt bewaren.                              
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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. 
Neem bijvoorbeeld de volgende factoren overweging: 

- de route (is er veel of weinig verkeer) 
- het tijdstip (in het weekend of door de weeks) 
- het weer (bij mooi weer trekken meer mensen erop uit) 
· ervaring van je leden (weet iedereen hoe je in een groep rijdt, is 

iedereen goed op elkaar ingespeeld).  
 

Geldt het dragen van een mondkapje ook voor buitensportaccommodaties? 
Nee, dit geldt alleen in publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommoda-
ties. De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar 
en ouder. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling in-
getrokken door de Rijksoverheid. 
 
Kan ik nog binnen trainen, bijvoorbeeld tijdens een spinningles of op de in-
door trainer? 
Vanaf 5 juni kun je weer met een groep in een binnenruimte sporten. Spin-
ninglessen kunnen vanaf dan dus weer hervat worden. Heb je thuis een spin-
ningfiets 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. 
 
Mag ik in Duitsland of België fietsen en mag dit ook in een groep? 
De Rijksoverheid raadt aan alleen naar landen met een groen of geel reisad-
vies te reizen. Check voordat je vertrekt daarom het meest actuele reisad-
vies en raadpleeg de websites van de Rijksoverheid en de ANWB. Kijk op de 
site van Cycling Vlaanderen en de Bund Deutscher Radfahrer voor de gelden-
de maatregelen. 

Wanneer kan ik weer een toertocht fietsen? 
Houd de toertochtenkalender op Fietssport.nl in de gaten. Met toestemming 
van de gemeente en onder voorwaarden, kunnen toertochten weer georgani-
seerd worden. Dat is het resultaat van de gezamenlijke lobby die de NTFU 
voerde met andere buitensportbonden. Als een toertochtorganisator toestem-
ming van de gemeente(n) heeft, verschijnt de toertocht (terug) op de kalen-
der. 
 
Kunnen trainingen, zoals mountainbike- en wielerclinics dan nog wel door-
gaan? 
Sinds 19 mei kunnen trainingen weer doorgaan. 
Vanaf 5 juni hoeven deelnemers onderling en de instructeur geen afstand 
van elkaar te houden.  
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Gerrit,  

  

Bedankt 
voor de  

vele mooie       
fietskilometers!  
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Dag  Datum en tijd Naam km 

za  05-06-2021 10:00 DE JEL ADVISEURS Molrit  80 

zo  13-06-2021 10:00 BUKO Molrit 85 

za  19-06-2021 10:00 MAGNA CURA Molrit 80 

zo  27-06-2021 10:00 SANIDUMP Molrit 75 

za  03-07-2021 08:00 
Goede Doelen Molentocht (120km) (onder voorbe-
houd) 120 

za  03-07-2021 09:00 
Goede Doelen Molentocht (80km) (onder voorbe-
houd)) 80 

za  03-07-2021 09:00 
Goede Doelen Molentocht (40km) (onder voorbe-
houd) 40 

zo  04-07-2021 08:30 T.I.M.E. Service Molrit 120 

zo  11-07-2021 08:15 Gejo Kersentocht (Afgelast) 120 

zo  18-07-2021 08:30 Jan Jongman Memorial 110 

    

    
Let op: Ritten kunnen i.v.m. corona ontwikkelin-
gen veranderen. 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  24-07-2021 08:30 OPTISPORT Molrit (120km) 120 

za  24-07-2021 09:00 OPTISPORT Molrit (85km) 85 

za  31-07-2021 08:30 PLIEGER Molrit 120 

zo  01-08-2021 08:00 Hel van de Heuvelrug 145 

za  07-08-2021 08:30 QUADRANT Molrit 120 

zo  15-08-2021 08:30 SANIDUMP Molrit 120 

za  21-08-2021 08:30 P+W Molrit 120 

za  28-08-2021 07:30 Supermolrit 160 

zo  29-08-2021 07:00 Voorrijden Zwijndrecht- Zwijndrecht 180 

wo  01-09-2021 10:30 Knarrendag 110 
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De Tocht tegen Kanker – zaterdag 26 juni 2021 
 
Kankeronderzoek mag niet lijden onder corona. We moeten door-
gaan! Daarom komen we op afstand, maar tóch samen in beweging. 
Voor een beter vooruitzicht voor iedereen die geraakt wordt door kan-
ker. 
 
Ga je wandelen, hardlopen of fietsen? Het maakt niet uit wat je kiest, 
als je maar in beweging komt. Met elkaar leggen wij zaterdag 26 juni 
2021 vele kilometers af om bij te dragen aan wetenschappelijk onder-
zoek in het Erasmus MC Kanker Instituut. 
 
Kies een afstand die bij jouw past en start vanaf je eigen voordeur of 
gekozen locatie. Met behulp van de eRoutes app krijg je op basis van 
jouw GPS locatie diverse routes voorgesteld. Het is ook mogelijk een 
eigen route af te leggen. 
 
Onderweg kom je langs virtuele stempelposten en word je aangemoe-
digd om jouw prestatie te voltooien. Daar hoort natuurlijk een mooi 
deelnemerspakket bij met o.a. een vette medaille! 
 
De Tocht tegen Kanker is 100% coronaproof, daardoor weet je zeker 
dat deze altijd doorgaat! 
 
Inschrijven kan via www.maakkankerkansloos.nl 
 
Samen maken we kanker kansloos! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Chantal Gerla 
Evenementen en Fondsenwerving 
Erasmus MC Foundation  



16 2021-2 

 

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: 

 
 
 

Zaterdag 3 juli  
Goede Doelen Molentocht 

Start vanaf 08.00 uur 
120 km 

 
Start vanaf 09.00 uur 

80 km 
 

Start vanaf 09.00 uur 
40 km 

 
 
 
 
 

Zondag 18 juli 
Jan Jongman Memorial 

Start 08.30 uur 
110 km 

. 
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NTFU lanceert Fietssport-app 
 
Wielersportbond NTFU heeft een digitale wielergids voor in je 
achterzak ontwikkeld. In de Fietssport-app bekijk je alle toer-
tochten op de NTFU-kalender, download je routes én ontdek je 
mooie spots bij jou in de buurt. 

 
Een jaar lang werkte de NTFU aan een app met niet alleen 
de vertrouwde toertochtkalender, maar ook routes en 
spots. “Onze leden vragen al langer om een app waarin zij 
eenvoudig toertochten kunnen vinden,” zegt Bart van de 
Vossenberg van de NTFU. “Daarnaast hebben we allerlei 
bekende en onbekende fietsspots toegevoegd. Daarmee 
brengen we jouw fietsritten tot leven, want achter elke kas-
seienstrook en iedere klim schuilt een mooi verhaal.”  
 



20 2021-2 

 

       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 

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 beoordelin-
gen 
  
U kent uw mensen en organisatie, wij bieden u de kennis, 
gereedschappen en de ondersteuning. 
 
Bedrijfsartsen: Chris Ockeloen, Martien Ernste en Arthur Jiskoot 
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Hoe werkt de app? 
Op basis van jouw GPS-locatie stelt de app een lijst samen 
met toertochten, routes en spots bij jou in de buurt. Natuur-
lijk kun je ook op onbekend terrein zoeken naar verrassen-
de plekken en leuke evenementen. Swipe door de kaart of 
gebruik de uitgebreide filter. 
Toertochten en routes 
Hoewel er voorlopig nog geen toertochten zijn, kun je uiter-
aard wel al plannen maken. Want Nederland barst van de 
prachtige toertochten, ook na corona. In de Fietssport-app 
vind je het grootste aanbod van toertochten en maak je 
eenvoudig een verlanglijstje. Daarnaast beschikt de app 
over ruim 1.000 routes die je op eigen houtje kunt fietsen. 
De routes zijn samengesteld door ervaren routemeesters 
bij NTFU-verenigingen, liefhebbers die jou graag over de 
mooiste wegen en paden voeren. 
Ontdek nieuwe spots 
Naast toertochten en routes staat de app boordevol uitda-
gende klimmen, kasseien, gravelstroken, monumenten en 
wielercafés. Sommige spots kunnen fanatieke fietsers dro-
men, zoals de Posbank of de Cauberg. Maar de app bevat 
ook verborgen pareltjes en mooie verhalen. Weet jij bijvoor-
beeld het verhaal achter het witte stadje Thorn of ken je de 
witte wegen van de Kampina? 
De app bevat al ruim 200 spots en dagelijks worden er 
nieuwe plekken toegevoegd. Zo blijf je ontdekken. 
Download de gratis app 
Start met ontdekken en download de Fietssport-app gratis 
in de App Store of Google Play. Heb je al een Fietssport-
account? Log dan met dezelfde gegevens in. Wil je alles uit 
de app halen? Neem Fietssport PLUS. Je hebt dan toe-
gang tot de complete kalender, downloadt alle routes als 
GPX en schrijft je eenvoudig in voor toertochten. Boven-
dien is je fiets tijdens iedere rit goed verzekerd. 
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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 18 juli 2021 

Insturen Kopij : redactie@dtcdemol.nl 

Eindelijk mooi weer, zomerse temperaturen, heerlijk fietsweer. 

Met dit mooie weer zitten we vast allemaal meer op de fiets. Fietsen met de 
club, voorlopig nog alleen of in een klein groepje. Geniet van de mooie da-
gen die komen gaan en schrijf een leuk stukje over je belevenissen. Stuur 
dit door, liefs met een leuke foto en ik plaats het met plezier. 

Alvast bedankt! 

Ledenmutaties: 
 
We heten de volgende rijders en rijd-
sters van harte welkom: 
 
 
Naam:  
Peter Verdoorn  
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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 
 
 
Secretaris: 
VACATURE 
secretaris@dtcdemol.nl 
 
 
Penningmeester: 
VACATURE 
penningmeester@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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet: www.fietsclubdemol.nl 
Gerrit v/d Bogerd 
Tel. 078-6165350  
postmaster@dtcdemol.nl 
 
Volgwagen: 
Autotelefoon volgwagen: 
Tel: 06-10 86 30 87 
Chauffeurs@dtcdemol.nl 
André Hoogenboom 
Tel: 078-6120420 / 06-27546103 
Gino Hoogenboom 
Tel: 078-6192064 / 06-11834282 
 
Ziekmeldingen: 
ziekeleden@dtcdemol.nl 
 
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: 





TOILET ACTIE
BESTAAND UIT A-MERKEN

NORMAAL €695,-

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

WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

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


