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Voorwoord
Van de voorzitter...
Wat heerlijk we kunnen weer een beetje vereniging zijn, we mogen weer samen fietsen. Uiteraard wel nog volgens de laatste richtlijnen van het RIVM en
de NTFU. Dus nog steeds zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Zeker
als je stilstaat en op de pauzeplekken de regels van de horecagelegenheid volgen. Help mee de kantine te ventileren als je binnen bent, dus alle deuren
open.
Na de alfabetritten en de strippenkaartritten zijn we nu dus weer begonnen
met de vertrouwde Molritten. De toercommissie doet zijn best om alles goed
te laten verlopen samen met de volgwagencommissie. Ze hebben hier wel jullie hulp bij nodig. De ritten worden weer gereden en de auto rijdt weer dus
neem contact op met de commissies voor welke rit jij beschikbaar bent als
verkenner, voorrijder of als chauffeur.
De Goede Doelen Molentocht is ook al weer verreden, op een iets ander moment als normaal door Corona. De organisatie had wat meer voeten in de aarde door Corona maar uiteindelijk is het wel gelukt. Met meer dan 130 deelnemers was het zeker een succes te noemen.
Als jullie leden van de toercommissie zien, bedank ze dan even voor het regelen van al die ritten!

Helaas kregen we wel klachten over gedrag van deelnemers aan de Molentocht en ook bij Molritten is het voorgekomen dat er discussies ontstaan met
medeweggebruikers. Wij rijden met een groep op de weg en zijn daarmee de
uitzondering; blijf altijd een heer/ dame en probeer je in te leven in hoe een
groep fietsers kan overkomen op anderen. Even ritsen is zo gebeurd en de
rechterkant van de weg is nog altijd de plek voor fietsers.
Helaas hebben we wel moeten besluiten dat voor het tweede jaar op rij
Zwijndrecht-Zwijndrecht niet doorgaat. De rit is een officieel evenement en
dat betekent dat er nog strengere regels zijn om het te organiseren. Na lang
overleggen hebben we als commissie besloten dat wij het niet veilig genoeg
konden organiseren. De opkomst van de Corona Delta variant verhoogde ook
het risico dat het evenement wellicht helemaal niet zou mogen. Het is spijtig
want er was al weer veel werk in gaan zitten, maar in 2022 proberen we het
opnieuw. Zet in je agenda…. Zaterdag 28 mei!
Dan breekt nu voor veel molleden de vakantieperiode aan. Ik wens iedereen
een mooie zomer en vakantieperiode toe met hopelijk mooie fietskilometers.
Mocht je een momentje over hebben stuur dan wat leuke verhalen en foto’s
naar de redactie.
Fietsgroeten Anne Marie Goossens-Verjaal
Voorzitter DTC de Mol
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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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Mijn naam is Peter Suderee, leeftijd is 57 jaar.
Momenteel wegens een ongeval en afkeuring voor mijn werkzaamheden in de
bouw helaas niet meer in het arbeidsproces actief.
Ben alleenstaand vader van 2 kinderen een zoon en een dochter, mijn zoon is
gehandicapt en woont niet thuis vanwege zijn 24 uurs zorgbehoefte.
Sinds vorig jaar nog voordat de toerriten werden stilgelegd wegens het Corona virus heb ik contact gezocht met DTC de Mol om mijzelf aan te melden als
vrijwilliger, en heb ik 1 keer de volwagen mogen besturen. Zoals jullie weten
zijn de ritten daarna helaas allemaal afgelast.
Gelukkig is alles weer een beetje op de rit en hopelijk kan ik naast mijn beschikbaarheid als vrijwilliger op de volgwagen ook met jullie meegenieten van
de mooie toerritten, het begin is al gemaakt.
Wat ik verder over mijzelf kan vertellen is
aan al een grote liefhebberij is, liever met
adres fietsen dan met de auto er naar toe
Andere hobby’s zijn wandelen, hardlopen,

dat het fietsen bij mij van jongs af
de fiets naar het vakantie
rijden is mijn motto.
en motorrijden.

Momenteel ben ik vrijwilliger bij de Merwelanden zorgcentrum, en beschikbaar
als vrijwilliger bij DTC de Mol.
Toekomstige doelen
zijn indien mogelijk
een weg/ baan zien
te vinden die aansluit
mij mijn huidige mogelijkheden, gezien
mijn afkeuring.
Verder hoop ik veel
plezier te kunnen
beleven bij DTC de
mol aan het gezamenlijk deelnemen
aan de toertochten in
de weekenden en de
woensdag ochtend
ritten.
Vriendelijke groeten ,en hopelijk tot
snel bij 1 van de
ritten.
Peter Suderee
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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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Op verzoek van de redactie stel ik mij in dit korte bericht aan u voor.
Al enkele maanden toer ik met de club de rondjes mee, veelal in de
“snelle“ groep. Met veel plezier.
Al jaren stap ik al regelmatig op de racefiets, maar na mijn pensioneren in
2017 toch zeker 3 of 4x per week.
Aanvankelijk in het Midden en Noorden van het land, omdat ik werkzaam ben
geweest als Internist in de AMC / Amsterdam regio.
Tegenwoordig in Gorinchem en omgeving na onze verhuizing in 2017. Omdat
we dichter bij onze dochter en kleinkinderen ( Groot Ammers ) wilden wonen. Onze zoon woont in Lelystad.
Naast het fietsen leent de omgeving zich ook om wandelend er op uit te trekken . Tijd voor andere hobby’s als lezen en piano resteert nog in voldoende
mate.
Tot zover deze korte kennismaking. Graag tot ziens op de club.

Vriendelijke groeten,
Servaas Peters
67 jaar
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www.ts-cat.com
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Hallo,
Ik zal mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Chantal Bruin, 32
jaar en woonachtig in het mooie
Alblasserdam. Hier woon ik naar
alle tevredenheid met mijn
vriend en hond.
Ik ben werkzaam als Audicien
i.o. en dit is tevens ook mijn
passie.
Ik heb hobby’s, ontzettend veel
hobby’s. Hier een opsomming
van geven, zou iedereen voldoende leesvoer geven de komende maanden en dat wordt
denk al snel saai.
Hierom hou ik het beknopt. Ik
beweeg graag. Ik hou van alles
wat gemotoriseerd vliegt. Ik ben
weg van de natuur, maar ook
van oude fabrieken en vervallen
gebouwen.
Maar mijn grootste hobby is uiteraard fietsen.
Als kind heb ik ooit een racefiets gehad en toen reed ik een enkele rit met
mijn vader. Nu heb ik sinds een jaar het fietsen weer opgepakt. Ik heb een
tweedehands fiets gekocht en ben gaan rijden. Fietsen geeft mij vrijheid en
rust.
Ik merk alleen dat het alleen rijden soms tegenvalt en ik geen tips en tricks
van andere fietser over kan nemen. Daarom heb ik me begin dit jaar aangemeld bij de Mol. Ik hoop bij de Mol vele leuke, mooie, gezellige kilometers met
anderen te fietsen. Daarbij hoop ik ook veel te leren. Maar bovenal wil ik gezellig met jullie fietsen!
Het lijkt me heel leuk en gezellig om jullie allemaal een keer real life te ontmoeten. Ik hoop dan ook dat dat dit jaar nog gaat gebeuren.
Bedankt voor het lezen en tot snel op de weg of op de baan!
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“De ultieme uitdaging voor racefietsers!

Beleef op zondag 20 juni de volledige Hollandse Waterlinies in één dag! Fiets
verschillende afstanden door het Hollandse Waterlinies-landschap en geniet
van alles dat Nederland – Waterland – te bieden heeft. Vandaag fiets je door
wisselende landschappen en langs waterwerken, molens en dijken. Om de ca.
50 km kom je een verzorgingspost tegen op een van de prachtige forten van
de Stelling van Amsterdam of de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Hollandse
Waterlinies zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinies samen. Het is een 200 km lang groen, rustgevend landschap en telt bijna
100 forten. Ga jij deze fietsuitdaging aan?”
Dit was de wervende tekst op de website. Tsja, dat kwam wel overeen met
het ambitie niveau van Amol en Bmol. Dus manlief 1 bereid gevonden om ons
’s ochtends om 8 uur precies te droppen bij de start. De route zat in de Garmin, maar de hele tocht was uitgepijld. Verwarring aan het begin: volgen we
nu rode of gele pijlen? Nee, gele, die rode waren van de tocht van gisteren.
Onder een bewolkte hemel met vele tinten grijs begonnen we onze tocht
langs het kronkelige riviertje Gein Noord om later bij de Vecht uit te komen
richting Muiderberg en vandaar door naar vestingstad Naarden. Het was overal nog erg rustig op de weg; het was bijna een surrealistisch gevoel van alleen op de wereld zijn. Bij de eerste verzorgingspost (na 50 km) in het fort bij
Kortenhoef waren er meer verzorgers dan fietsers en konden we voldoende
afstand houden en ons tegoed doen aan banaan, ontbijtkoek en de bidons
bijvullen (het was nog steeds relatief koel maar wel dorstig weer).
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Op ons gemak weer verder voor
het volgende traject. Via de
mooie Loosdrechtse Plassen
kwamen we in Loenen en Nieuwersluis. Daar moest Amol nog
een praatje doen over de voormalige kazerne, later meer bekend als “militair penitentiair
centrum Nederland”.
Vader Amol had daar tijdens zijn
diensttijd als “bewaking aan de
poort” doorgebracht. Bijzonder
om daar nu met je racefiets in
de hand even bij stil te staan.
Terug in het heden, ging de
tocht via Maarssen richting
Utrecht waar bij Fort Lunetten
de tweede stop zou zijn. We
werden helemaal langs de oostkant van Utrecht geleid, ik had
geen idee dat er zoveel groen
was vlakbij zo’n grote stad. Via
Groene Kan, De Bilt, randje
Bunnik kwamen we eindelijk bij
Lunetten. De wielergoesting was
een beetje aan het zakken bij
Amol want ze vond de kilometers voorbij kruipen en had behoefte aan een stop.

Gelukkig goede
verzorging, een
cafeïne boost en
extra koolhydraten
besteld voor de
broodnodige energie; keurig geserveerd met komkommer, tomaat en
frambozen rechtstreeks “van het
land”.
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Buikje vol, beetje uitgerust, dus vol
goede moed weer door. De teller
was de 100 km gepasseerd dus
waren we over de helft. De zon
was inmiddels gaan schijnen en
zelfs bij Bmol ging het jasje uit.
Heerlijk door de open velden via
Houten, langs de Lek richting de
pont naar Culemborg. Naast het
welkome zonnetje was helaas de
wind ook wat aangetrokken. Het
bijzondere van deze tocht is dat
het geen lus is, maar fietsen van
noord naar zuid (hoofdrichting). En
bij een stevige zuidwesten wind, is
dat een extra uitdaging.
Afijn,
pont net voor onze neus weg; genieten maar van extra pauze en
het mooie landschap. De dames
worden heel blij van pontjes en
water op de route.
Aan de overkant gekomen, ging
het langs een mooie, maar winderige dijk met schitterend uitzicht op
de Lek richting Acquoy, langs de
Linge, naar Kedichem. Je begint
dan al een beetje de finish te ruiken maar dat is heel bedrieglijk
want je gaat niet rechtstreeks naar
Gorinchem. Eerst nog een mooie
stop bij Fort Vuren. Het was daar
behoorlijk druk maar de organisatie had een eigen standje met
(fiets)lekkernijen. Even benen
strekken en weer door richting oosten naar de pont naar Brakel.
Aan de overkant gekomen, ging het richting Loevestein. Met de finish “in
zicht”, moesen nog diverse lusjes overwonnen worden voordat we uiteindelijk
zicht hadden op de brug naar Gorinchem. Op het vrijliggende fietspad boven
Sleeuwijk roept Bmol “flat”. En dat in het zicht van de haven. Afijn Bmol heeft
supersnel een nieuwe binnenband erin gedaan terwijl Amol een beetje stond
te lanterfanten totdat het achterwiel er weer in moest (specialiteit van Amol).
Afijn, weer op pad voor de laatste loodjes; de brug over de Boven Merwede
voelde een beetje aan als een stukje Mont Ventoux maar gelukkig was daar de
ophaaldienst van manlief 2 en werden we keurig thuis afgeleverd. Nog even
napraten over onze mooie, bijzondere tocht onder het genot van een mooi
wieler trappistenbiertje.
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Dag Datum en tijd Naam

km

za

24-07-2021 08:30 OPTISPORT Molrit (130km)

130

za

24-07-2021 09:00 OPTISPORT Molrit (90km)

90

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 07:30 Supermolrit

160

zo

29-08-2021 08:30 P+W Molrit

120

wo

01-09-2021 10:30 Knarrendag

110

zo

12-09-2021 08:30 ROGELLI Molrit

130

Let op: Ritten kunnen i.v.m. corona ontwikkelingen 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

18-09-2021 08:30 BUKO Molrit

120

za

25-09-2021 09:00 QUADRANT Najaars Molrit

105

zo

26-09-2021 08:30 WNF Veluwse Herfs�ocht

110

za

02-10-2021 09:00 MAGNA CURA Najaars Molrit

100

zo

10-10-2021 09:00 MEDPLUS Herfst Molrit

80

za

16-10-2021 09:00 AA AUTOLEASE Herfst Molrit

80

zo

24-10-2021 09:00 DE JEL ADVISEURS Herfst Molrit

70

za

30-10-2021 09:30 Erwtensoeprit

60

za

06-11-2021 10:00 Plieger Wielershow rit

65
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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
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Beste “Mol” fietsvrienden.
Mijn naam is Peter Verdoorn en
sinds april lid van DTC “De
Mol” en woonachtig in Papendrecht.
Men heeft gevraagd mijzelf
voor te stellen, dus bij dezen.
Ben 65 jaar, 42 jaar getrouwd
en vader van een zoon, een
dochter en Opa van 4 kleinkinderen.
Ik hoop volgend jaar met pensioen te gaan na een werkzaam leven als Field Service
medewerker van de service
afdeling van het huidige Royal
IHC Merwede te Kinderdijk.
Zowel in Papendrecht als in
Sliedrecht heb ik van jongs af
aan zowel actief als recreatief
gesport en jaren lang op Nat.
Niveau gevolleybald tot mijn
werk dat niet meer toeliet vanwege het vele reizen.
Ben na jaren recreatie volleyballen en niet echt actief sporten gaan joggen
met afstanden van 5-15 km wat na een tiental jaren en een meniscus operatie door de chirurg verder is afgeraden.
Ik heb al eerder de wens gehad recreatief te gaan fietsen, maar nu het werkzame leven er bijna opzit heb ik definitief gekozen om te gaan fietsen en dan
vooral in groep verband vanwege de sociale contacten, en een stok achter de
bekende deur, maar helaas wacht ik nu al sinds februari op mijn nieuwe Sensa fiets en kan dus nog steeds niet fietsen nu de Corona regels weer wat
meer toelaten (Hopelijk ben ik aan het fietsen wanneer u dit leest).
Heb in de tussentijd op diverse “leen fietsen” al enkele honderden kilometers
gefietst om te ervaren of het bij mij geen rugklachten zou veroorzaken. Het
tegendeel was gelukkig waar.
Daarnaast kijk ik heel graag sport en vooral wielrennen, in welke vorm dan
ook, en mijn wens/doel is om ooit, na wellicht een aantal jaren trainen, met
een groep wielerliefhebbers heuvels en misschien ooit wel eens een “Col” te
beklimmen voor een goed doel o.i.d. en te ervaren wat wielrenners ervaren.
Heb op foto’s op de DTC site voor mij al diverse bekende gezichten en activiteiten gezien dus ik verwacht dat het best goed gaat komen.
MvGr.
Peter Verdoorn
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Oosterbrugstraat 1-3-5, 3361 BR Sliedrecht, Tel. 0184-413258
Peulenstraat 193, 3371 AM Hardinxveld-Giessendam, Tel. 0184-630344

2021-3

16

.

Noteer alvast in je agenda:

Knarrendag
1 september
10.30 uur
110 km

Erwtensoeprit

30 oktober
09.30 uur clubhuis
60 km

Plieger Wielershow rit
6 november
10.00 uur clubhuis
65 km

2021-3
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MTB Track Merwedeheuvel
Hij komt er! Een MTB Track op de Merwedeheuvel!
Ik denk dat er voor vele fietsers in de Drechtsteden en omgeving een lang
gekoesterde wens in vervulling gaat: de gemeente heeft besloten om een professionele MTB Track aan te leggen op de Merwedeheuvel, d.w.z. naast de
deur van ons clubgebouw. De planning is dat deze in Januari 2023 geopend
gaat worden.

De track wordt aangelegd door VeloSolutions, een professioneel bedrijf dat dit
op plekken door heel Europa doet. De track wordt 5 km lang en je klimt tot 35
meter hoog met een maximaal stijgingspercentage van 18%. De baan wordt
geschikt voor recreatief gebruik, maar is ook geschikt voor (landelijke) MTB
wedstrijden en voldoet dus aan de gewenste eisen.
Naast een MTB Track komt er ook een Pumptrack baan met verlichting voor
eventuele avondtrainingen. Ook worden er wandelpaden aangelegd, waarbij
natuurlijk rekening wordt gehouden dat deze de MTB Track zo min mogelijk
kruisen.
Er komen trouwens geen verharde wegen op de Mermedeheuvel (a la de VAMberg in Drenthe).
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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

2021-3

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

De gemeente investeert veel in de Merwedeheuvel met de aanleg van deze
faciliteiten en zou graag zien dat dit een succes wordt, met veel gebruikers en
het liefst ook met de oprichting van een MTB club die het mountainbiken in
Dordrecht op de kaart zet. De gebiedsmanager heeft derhalve contact de DTC
en de DRC gelegd om de ontwikkelingen te bespreken en de interesse te polsen. In de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn hebben we aangegeven dat
we heel blij zijn met deze extra faciliteiten en dat dit zeker een verrijking is
voor het fietsen in Dordrecht.
Samen met de DRC hebben we afgesproken een werkgroep te starten die gaat
bespreken wat we hier als verenigingen mee willen en hoe we dat willen aanpakken. Deze werkgroep zal na de zomer van start gaan, waar we samen met
de DRC op een constructieve manier en met een open mind-set de doelen en
de nadere invulling zullen bepalen.
Om in deze discussie voldoende aansluiting en input vanuit de leden te krijgen, zijn wij op zoek naar mensen die met ondergetekende in deze werkgroep
willen gaan zitten. Input en ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. Maar echt
meepraten en invulling geven aan het mountainbiken binnen de Mol doe je het
beste in de werkgroep.
Laat het weten als je geïnteresseerd bent op secretaris@dtcdemol.nl.
Tibor Huizinga
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Ledenmutaties:
We heten de volgende rijders en rijdsters van harte welkom:

Naam:
Annemarie Malschaert
Cora Leijten
Dick van Kerkhof
Alexander de Keijzer
Ruud Bode

Vakantie!!! Tenminste voor veel mensen. Mooi weer, lekker
genieten, leuke dingen doen en een stukje fietsen.
Geniet van de mooie dagen 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!

Inleveren kopij clubblad voor:
10 september 2021

Insturen Kopij :

redactie@dtcdemol.nl
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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

Bestuursleden:
Tibor Huizinga

Ziekmeldingen:
ziekeleden@dtcdemol.nl

VACATURE

Aan– / afmelden als lid:
En adreswijzigingen (ook E-mail)
Altijd schriftelijk doorgeven bij de
secretaris, bij voorkeur per E-mail.

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

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!

