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Voorwoord 
 
Van de voorzitter… 
 
De ritten voor het kampioenschap zaten er al even op maar er werd natuurlijk 
nog wel doorgereden op de woensdag en zaterdag. Helaas is het Covid virus 
nog steeds erg aanwezig en is een nieuwe lockdown een feit. Dit betekent dat 
er niet meer in groepen gefietst mag worden de komende weken. Rijd duo of 
rijd solo! 
 
 
We hebben als vereniging gelukkig nog wel vele kilometers kunnen rijden in 
2021 en we hebben zelfs de seizoenafsluiting met de Erwtensoeprit gehaald. 
Martin en David gefeliciteerd met jullie eerste plaats! 
 
 
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken die zich in 2021 heeft ingezet voor de 
vereniging. De commissieleden, de chauffeurs, de routeverkenners en alle an-
dere vrijwilligers die zich op welke manier dan ook hebben ingezet voor de 
Mol. Het was weer een apart jaar maar samen hebben we er toch iets van we-
ten te maken. 
 
 
Het bestuur en de commissies zijn al weer bezig met het nieuwe jaar, maar 
zoals we inmiddels een beetje gewend zijn is alles onder voorbehoud van de 
regels die eventueel gelden in 2022. We hopen allemaal dat het weer iets 
meer terug naar normaal kan, maar mocht dit niet het geval zijn dan zullen 
we met elkaar proberen weer zoveel mogelijk veilig kilometers te maken. 
Denk je nog een uurtje over te hebben, denk er dan nog eens aan om je te 
melden bij het bestuur of een commissie. 
 
 
Dan rest mij alleen nog alle molleden en hun families fijne en gezellige feest-
dagen te wensen en een gezond en sportief 2022, met hopelijk vele mooie 
fietskilometers. 
 
 
Vriendelijke groeten 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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Oktoberfestride 9 oktober 2021 

 
 
 
Beste leden, 
het kan en mag weer was de kreet afgelopen maanden. 
Fietsen bij ons cluppie in de regio of zelf een ritje plannen daarbuiten. 
 
 
Zelf heb ik gekozen voor de Oktoberfestride vanuit Eindhoven. Een rit met een 
Duitse belevenis. Afwachtend van de weersomstandigheden heb ik geen voor-
inschrijving gedaan. 
 
 
De dag inschrijving kon ter plaatse, Oeps €30,00 een stevig bedrag. 
De start was om 12:00 uur vanuit het centrum van Eindhoven. Moet zeggen 
een heerlijke starttijd zo in de nazomer. Op je gemak thuis de krant lezen , 
fiets in de auto en naar Eindhoven. Bij de start een lekkerbak koffie van het 
huis zal ik maar zeggen. Een hermetisch afgesloten fietsenstalling, deze bleek 
aan het einde van de dag toch wel te klein! 
 
 
De sfeer was goed en met een mooi zonnetje, licht windje voor of tegen prima 
te doen. 
 
 
Er werd ons een mooie route voorgeschoteld en duidelijk uit gepeild. 
De route ging richting de Belgische Kempen om Valkenswaard heen, door een 
bosrijke omgeving. Bij Hamon-Achel was een prima verzorgingspost, verder 
richting Lommel. 
 
 
Onderweg prachtige vergezichten in een afwisselen landschap. Even ben ik 
van de fiets gestapt: Een paardenstoeterij zo groooot! Goeie handel, paarden-
sperma! 
 
 
Na Lommel was er weer een top verzorgingspost in Eersel. In een heerlijk 
zonnetje een kopje koffie met wafel, ook van het huis. Terug via de andere 
kant van Valkenswaard naar het Oktberfest. Stevige Duitse Schlagers dreunde 
uit de boxen, de sfeer was uitstekend te noemen. Verwelkomt door dames 
gekleed in Duitse klederdracht. Broodje braadworst + biertje gratis glas! Uit-
blazen aan de biertafel. Alles van het huis, nou ja €30,00. 
Op de teller 110 km in 3:40 uur een heerlijke middag en tevreden terug naar 
Zwijndrecht. 
 
 
Met sportieve groet,  
Gino Hoogenboom 
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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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AGENDA ATB RITTEN 
Verzamelen en vertrekken is op het genoemde "Start adres" en tijd zoals in de 
agenda is aangegeven. 
Het is geheel vrijblijvend om wel of niet naar deze tochten te gaan. 
Het is wel aan te bevelen om met jouw fietsmaatjes van te voren af te spre-
ken ter voorkoming van teleurstellingen als je de enige Moller bent die daar 
aan de start verschijnt. 
Eventuele suggesties voor een andere ATB en/of veldtoerrit zijn van harte 
welkom. Stuur hiervoor een e-mail met korte toelichting naar 
de postmaster@dtcdemol.nl 

Controleer voortijdig of de tocht niet afgelast is i.v.m.  veranderende 
corona maatregels. 
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www.ts-cat.com 
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Mijn naam is Annemarie Malschaert en woon samen met mijn partner Peter 
Haring. 
 
Ik ben 22 jaar lid geweest van de atle�ekclub Parthenon en heb in al die jaren 
met veel plezier vele marathons gelopen. 
De laatste jaren werd de mo�va�e voor het lopen toch minder en wilde mijn 
oude liefde voor het wielrennen weer oppakken en ben zodoende lid van DTC 
de mol geworden. 
 
Fietsen deed ik af en toe alleen of met een fietsmaatje. 
Ik ben nu alweer een aantal maanden lid en vindt het erg leuk en ook veel ge-
zelliger om in een groep te fietsen. 
 
De tochten zijn prach�g en ik geniet daar iedere keer weer van. 
Naast het fietsen loop ik af en toe nog wel een rondje hard, maar niet meer van 
die grote afstanden en maak ik eens in de 3 weken met een vriendin een wan-
deltocht. 

Door de 
weeks ben ik 
werkzaam als 
accountmana-
ger bij een 
Reclamebu-
reau in Dor-
drecht en doe 
dit ook met 
veel plezier. 
  
 
Met vriende-
lijke groet 
Annemarie 
Malschaert 
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In Rockanje heb ik gedurende 
vele jaren kunnen genieten van 
Off-RoadBiking(ORB). Langs 
het strand naar Oostvoorne bij 
laagwater op mn Giant Moun-
tainbike op extra brede bandjes 
heb ik vele uurtjes over niet 
gebaande wegen gestoempt.  
 
 
Door mijn verhuizing naar 
Dordt in 2020 en vanwege het 
feit dat ik mijn golfactiviteiten 
zwaar moest inperken door 
mijn sterk afgenomen loopca-
paciteit, werd mijn aandacht 
getrokken door de publiciteit 
rond de aanleg van een moun-
tainbike-circuit op de Merwede-
Heuvel, pal naast het wegcir-
cuit van DTC de Mol.  
 
 
Met mijn lidmaatschap van de-
ze club probeer ik het ORB ge-
not ook in Dordrecht van de 
grond te tillen. Voor mij, van-
wege mijn leeftijd (82  jaar) 
gaat niet de eerste belang-
stelling uit naar het mountain-
bike-cicuit, maar naar het Gra-
vel-biken, dat een geweldige 
ontwikkeling meemaakt in den 
lande maar waarbij Zuid-Holland tot dusver zwaar achterblijft. Met dit oog-
merk heb ik een elektrische mountainbike aangeschaft die ook voor ouderen 
het gravel-biken mogelijk moet maken.  
 
 
Op dit moment ben ik echter zwaar geblesseerd geraakt tijdens het uitprobe-
ren van dit concept en mijn familie kijkt nu met argusogen of ik dit soort acti-
viteiten nog wel aan kan. De physiotherapeut moet nu maar adviseren wat ik 
nog wel en niet kan doen met deze tak van sport. Dus wellicht moet ik het 
allemaal aan de zijlijn gaan meemaken, maar dat deze  sport verder gaat 
doorbreken staat voor mij als een paal boven water.           
      
 
Gerard Schwencke (erelid van de herenfietsclub Rolling-Bones te Rockanje)  
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Molkampioen 2021 

Mol nr Naam Molri�en Mol km 
1 David Hauck 21 2250 
1 Mar�n Wierenga 21 2250 
3 Rob Jens 20 2130 
4 Leonieta Crone 20 2075 
5 Cees de Keizer 20 1950 
6 Albert Visser 19 1895 
7 Ad Doedijns 17 1770 
8 Hans van Rooij 16 1710 
9 Cees Lodder 16 1630 

10 Marnix Tober 15 1560 
11 Bart Terwiel 15 1535 
12 Ferrie van Galen 16 1520 
13 Frank Jansen 14 1470 
14 Jannes Schreuder 16 1455 
15 Will Quist 16 1425 
16 Henk Biest 13 1385 
17 Frank van Vonderen 15 1325 
18 Henk Meijer 15 1305 
19 Joop van Gemert 13 1245 
20 Theo Ru�en 12 1225 
21 André Hoogenboom 12 1180 
22 Annemarie Malschaert 10 1140 
23 Salvador Ariza Lora 10 1100 
24 Ruud Bode 10 1035 
25 Theo Golverdingen 9 1005 
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26 Michel van Hoek 9 985 

27 Dick van Kerkhof 9 970 

28 Wim Schless 10 935 

29 Nico Mostert 9 935 

30 Chris Ockeloen 8 870 

31 Arie de Bruin 8 855 

32 Radjkoemar Ramkisoen 8 850 

33 Jonneke Sterrenburg 8 815 

34 Wout Borman 9 770 

35 Jan van Beek 9 760 

36 Jan Korteland 8 745 

37 Frans de Graaf 7 730 

38 Jan Gelderblom 8 705 

39 Leanore Meerkerk 6 625 

40 Kees Swijnenburg 7 600 

41 Hugo de Man 6 555 

42 Gerrit van den Bogerd 5 555 

43 Albert den Boef 5 530 

44 Jan Harm Faber 5 520 

45 Peter Peterzen 5 465 

46 Douwe Harder 5 460 

47 Alexander de Keijzer 4 460 

48 Gino Hoogenboom 4 450 

49 Franco Danese 4 440 

50 Peter Suderee 4 435 
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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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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: 

 
 
 

Waardentocht 
26-03-2022  

09.00 uur clubhuis 
100 km 

 
 

 
 

Reanimatie cursus 
06-02-2022 

09.00 uur clubhuis 
13.00 uur clubhuis 

. 
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Onderhoudswerkzaamheden fietspad Merwedebrug N3 
Papendrecht 2022 
 
De werkzaamheden aan het fietspad langs de Merwedebrug N3 
Papendrecht beginnen op 31 januari 2022. Op 30 april 2022 is 
het vernieuwde fietspad weer open voor (brom)fietsers. De 
werkzaamheden vinden alleen plaats aan het fietspad, niet op 
de weg. Er wordt gedurende 3 maanden gewerkt vanaf een 
ponton op het water. 
  

 
Omleidingsroutes (brom)fietsers: 
 
· De reguliere waterbus lijn 22 tussen Papendrecht en Dor-

drecht. 
· Omfietsen via de Baanhoekbrug. 
· Er wordt nog gekeken naar een alternatief voor (brom)

fietsers, met name in de ochtendspits. 
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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 

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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Ronde van de Achterhoek 16 oktober 2021 
 
Na een weekje rust (lees 9 oktober), met op dinsdag een uitfietsdag, stond op 
16 oktober de ronde van de Achterhoek op de agenda. 
De Achterhoek, hier kom je niet zo te ver en onbemind.  
 
Op vrijdag langs Doetinchem naar het boekendorpje Bredevoort. Hier had ik 
een overnachting geboekt in een oud Middeleeuws pand. Zaterdag bij de start 
werd ik toch wat onrustig, nee niet voor de tocht. Hier werden de Corona 
maatregelen niet toegepast! Geen scan en niet georganiseerd. Tel hierbij op 
dat er geen koffie te krijgen was en dus een valse start zonder een kilometer 
gereden te hebben. 
 
De tocht werd beschreven: Met stukken gravelbike en kasseienstroken. Na 3 
km het eerste verharde zand pad. Er zouden nog enkele volgen, 5 km totaal. 
Echte Kasseienstroken niet onder mijn wielen gezien wel klinkerwegen! Na 
10km had ik een fietsmaatje opgepikt tot aan de 90km. De route was niet 
echt spectaculair te noemen, draaien keren door de Achterhoek. Na twee uur 
dacht ik: Hier ben ik al geweest. Na 3 uur nee he weer hier! 
Zal het venijn in de staart zitten! Mijn fietsmaatje liet ik gaan voor een bakje 
koffie. 
 
Moet zeggen zijn aflossingen werden steeds korter, terwijl het tempo niet om-
hoog ging. 
 
Onderweg geen verzorgingspost gezien, koffie was welkom! En waar waren de 
deelnemers! 
 
Bij ‘s-Heerenberg een klimmetje ff uit het zadel en op de pedalen, gevolgd 
door een vals plat in het centrum van ‘s-Heerenberg. Nog steeds geen verzor-
gingspost gevonden!. De laatste 30 km waren uitermate eentonig en leken 
eindeloos. Enkele plaatsen die we gepasseerd zijn: Varsseveld (Guus Hiddink), 
Zeddam, Hoog-Kappel, Hummelo, Hengelo, Eibergen, Ruurlo. 
 
Na 153 km in 5:16 uur terug in Aalten. Mijn fietsmaatje van de eerste 90 km 
zat aan een grootte pint. Aangeschoven en de tocht besproken, eentonig en 
we misten de fietsbeleving en de deelnemers. Het positieve aan deze tocht is 
dat ik in het voorjaar met mijn fietsmaatje, Michiel, een tocht gaan rijden rond 
Nijmegen en Groesbeek. Ik kijk ernaar uit! 
 
PS: Er is nog mailverkeer geweest met de organisatie en erkende mijn opmer-
kingen. 
 
Zij beloofde beterschap voor 2022. Voor mij zal dat niet gelden, dit was 
éénmalig. 
Hoe mooi de Achterhoek ook moge zijn! 
 
Met sportieve groet, 
Gino Hoogenboom 
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Winter. Koude, vochtige dagen. Veel regen. Gladheid, mis-
schien wel sneeuw. Toch zijn er altijd fanatieke fietsers die de 
weg op gaan. Deze fietsers beleven het winterse landschap, 
genieten van de kou en zij schrijven een mooi stukje voor in 
het clubblad, ja toch? 

Geniet van de mooie winterdagen die nog gaan komen 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: 

15 februari 2022 

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 
 
 
Secretaris: 
VACATURE 
secretaris@dtcdemol.nl 
 
 
Penningmeester: 
VACATURE 
penningmeester@dtcdemol.nl 
 
 
Bestuursleden: 
Tibor Huizinga 
 
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!


