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OP OUDE EURO  
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LEYWEG, DEN HAAG
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ONDERWIJS 
UTILITEIT 
REVITALISATIE/RENOVATIEBARENDRECHT
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Aan het begin van het jaar waren we serieus nog aan het nadenken of en hoe 
we konden fietsen met een peloton vanwege de pandemie. Toen de start van 
het seizoen er eenmaal was bleek dat we gewoon zonder extra maatregelen 
konden fietsen. Eindelijk na 2 jaar toch een soort van kunst en vliegwerk 
mocht er nu weer gewoon gefietst worden. 
 
Het was best even wennen weer. De 5 snelheidsgroepen die we 3 jaar gele-
den opgesteld hadden werden nu eindelijk werkelijkheid. Vooral bij de start 
van het seizoen was het zoeken wie nu in welke groep ging fietsen. Gelukkig 
gaat het nu al een stuk beter en de toercommissie is hard aan het werk om 
voor het seizoen 2023 nog zaken beter op te zetten. Meer hierover op de 
ALV. 
 
Op 12 november sloten we traditioneel het seizoen af met de erwten (maar 
steeds meer tomaten) soeprit. Het was spannend tot op het laatst maar het 
is Rob Jens gelukt om David Hauck te verslaan voor het molrittenkampioen-
schap! Rob heeft er heel wat voor moeten doen en laten om deze overwin-
ning te behalen. Van Harte Gefeliciteerd!! En uiteraard ook David gefelici-
teerd met het winnen van de Supermol want die was uiteraard zou ik bijna 
zeggen weer wel voor David!  
 
David is ook niet geheel verrassend de onbetwiste winnaar geworden als bes-
te verkoper van loten van de Grote Club Aktie – maar liefst 160 van 171 lo-
ten zijn door David verkocht! Enorm bedankt voor je inzet David en gefelici-
teerd! Je medaille komt naar je toe. 
 
We konden dus weer fietsen en dat was heel fijn. Waar we overal gelezen 
hebben dat Nederlanders tijdens de corona pandemie massaal zijn gaan fiet-
sen, hebben we dat niet terug gezien in de aanwas van nieuwe leden. We 
hebben nieuwe leden nodig om de vereniging draaiende te houden aangezien 
de mensen die al langer lid zijn vaak al vele uren vrijwilligerswerk hebben 
gedaan en het nu wel eens  iets rustiger aan willen gaan doen. Er zijn ideeën 
waar aan gewerkt wordt door de toercommissie om in 2023 meer nieuwe 
leden aan te trekken. Echter mocht jij denken dat jij hieraan kunt meewerken 
dan horen we dat natuurlijk graag.  
 
Dit geldt trouwens ook nog steeds voor diverse andere werkzaamheden bin-
nen de club. Elk half uurtje dat iemand kan bijdragen ontziet de kleine groep 
vrijwilligers dat we momenteel hebben. We horen het bij alle clubs om ons 
heen dat het lastig is om vrijwilligers te vinden maar dat neemt niet weg dat 
we het toch blijven proberen. Als grootste wens voor 2023 voor de club is dat 
elk lid zich op welke manier dan ook inzet voor de club al is dit maar voor 30 
minuten. Twijfel je wat je kunt doen? Stuur een mailtje naar secreta-
ris@dtcdemol.nl en dan gaan we samen kijken hoe we de club in 2023 nog 
beter kunnen laten draaien.  
 

 
 

Van de voorzitter 
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Van de voorzitter 

 
Dan wil ik bij deze de groep mensen die zich inzet voor de club enorm bedan-
ken. Stuk voor stuk maken jullie het mogelijk dat we samen kunnen fietsen, 
samen wat kunnen drinken in het clubhuis, een drankje kunnen doen in het 
clubhuis, dat er een wagen meerijdt met het nodige materiaal en indien nodig 
ook in geval van nood kan helpen, dat de leden geïnformeerd worden als dat   
 
nodig, dat er getraind kan worden op elk niveau, dat er mooie en wederom 
gratis kleding is voor iedereen, dat die kleding uitgedeeld wordt en zo kan ik 
nog wel even doorgaan! Allemaal zeer bedankt! 
 
Voor alle molleden hele fijne kerstdagen, mooie feestdagen, voor degene die 
doorfietsen doe voorzichtig en hopelijk allemaal tot ziens bij de seizoenstart 
van 2023! 
 
Feestelijke groeten Anne Marie Goossens-Verjaal 
Voorzitter DTC de Mol 
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Even voorstellen: Eric Bendahan 

 
Mijn naam is Eric Bendahan  
Ik ben Venezolaan. Ik heb 20 
jaar op Sint Maarten gewoond. 
Ik ben 46 jaar oud en woon 
momenteel in Nederland. Ik 
ben een professional in interna-
tionaal transport en logistiek en 
eigenaar van CIRExpress met 
vestigingen in Sint Maarten en 
Nederland. 
 
Ik ben sinds oktober dit jaar lid van DTC de Mol. Ik heb al een paar uitstapjes 
gemaakt met de E-groep. Ik ben erg enthousiast over hoe mooi het land-
schap van Holland is. 
 
Ik heb twee kinderen, de jongste heet Eriel, hij is 13 jaar oud en Eriak, die is 
15 jaar oud. Zij wonen momenteel op Sint Maarten.  
 
Mijn passie is sport, vooral voor mountainbiken en hardlopen. Ik heb maar 
weinig tijd voor racefietsen. Ik hou ook van triatlons en kamperen, dat ik 
graag doe met mijn kinderen. Verder hou ik van koken, barbecueën en tui-

nieren, reizen en lezen als ik 
heb wat extra tijd heb. 
 
Heel blij om lid te zijn gewor-
den van de DTC de Mol.  
Ik denk dat ik in 2023 nieuwe 
ervaringen en vriendschappen 
zal hebben. Ik heb ze nu al. 
Mijn voornemens voor 2023: 
Leer Nederlands! 
  
Cheers! 
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Granfondo Alpes La Marmotte 

 
In de cyclowereld worden we-
reldwijd granfondos gereden. 
Een van de bekendste is La Mar-
motte in de Franse Alpen.  
Wie La Marmotte fietst mag 
5000 hoogtemeters bedwingen 
en 177 kilometers wegtrappen 
door berglandschap!  Deze tocht 
valt dan zeer zeker in de catego-
rie zware bergetappe.  
 
Niet iedere wielrenner zal direct juichend opstaan, zich aanmelden en aan de 
start verschijnen. Getuige het deelnemersveld van 5000 tot 7000 man/ 

vrouw vinden vele wielerliefheb-
bers de tocht toch echt wel de 
moeite waard. Het is natuurlijk 
ook een overtreffende toppresta-
tie die je kan neerzetten.  

La Marmotte bevat  enkele epi-
sche bergcols, te weten de Col 
du Télégraphe, de Galibier en de 
Alpe d’Huez. De Col de la Croix 
de Fer en de Col du Glandon 
worden afwisselend toegevoegd 
aan het parcours. De cols ken-
nen hoge stijgingspercentages, 
denk dan zeker 
wel aan 6% tot 

ruim 10%.  Niet voor niets zit bijna jaarlijks één of meer van 
deze bergpassen in de Tour de France.  

De Galibier op  2600 meter hoogte kan je alleen benaderen 
via de Col du Télégraphe of een andere beroemde pas de Col 
du Lautaret. Niet voor niets wordt deze dan ook als een van 
de zwaarste cols voor de wielrenners bestempeld. Wie voelt 
er stiekem al de behoefte om op zijn fiets te stappen ?  

Voor diegene die verwacht in La Marmotte te weinig uitda-
ging te vinden is er ook de Ultra Marmotte. Deze tocht is 225 km lang en be-
vat 6300 hoogtekilometers. In deze rit worden komend jaar de Col de la 
Croix de Fer, de Galibier en de Télégraphe beklommen. De renners wordt 
daarnaast aangeboden om de Alpe d’Huez 2 keer te beklimmen. Wie durft dit 
aan? 
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La Marmotte (+ de ultra 
versie) worden 25 juni 
gereden. Info is te vinden 
op https://
marmottegranfondoal-
pes.com 

 

Verblijf in de buurt  
Verblijf in de buurt van 
deze cyclotocht kan bij 
Chalet La Marmotte. Dit 
chalet ligt 5 km onder de 
top van de Col de la Croix 
de Fer (in Saint Sorlin 
d’Arves) en is geschikt 
voor maximaal 12 perso-

nen. Het huis heeft een grote woonkamer met open haard, een luxe keuken, 
5 slaapkamers, 3 badkamers, een inpan-
dige garage voor de fietsen en een tuin 
op het zuiden!   
 
Voor leden van de Mol geven we 10% 
korting op een boeking via 
www.chaletlamarmotte.fr in de maanden 
juni en september.  

 

Geef voor een boeking in juni 2023 de 
code demoljuni2023 en voor september 
2023 de code demolseptember2023 
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De stand van het jaar 2022 

Mol nr Supermol nr Naam 

1 2                   Rob Jens 
2 1                   David Hauck 
3 3                   Mar�n Wierenga 
4 4                   Ferrie van Galen 
5 7                   Eveline Verjaal 
6 5                   Will Quist 
7 8                   Frank Jansen 
8 11                   Lydia Blondelle 
8 11                   Albert Visser 

10 13                   Jannes Schreuder 
11 15                   Hans van Rooij 
12 10                   Douwe Harder 
12 16                   Michel van Hoek 
14 17                   Marnix Tober 
15 18                   Joop van Gemert 
16 9                    André Hoogenboom 
17 19                    Ad Doedijns 
18 20                   Peter Suderee 
19 21                   Henk Meijer 
20 23                   Bart Terwiel 
21 6                   Gino Hoogenboom 
22 24                   Jan Korteland 
23 22                   Henk Biest 
24 25                    AnneMarie Goossens-Verjaal 
24 25                    Arie de Bruin 
26 14                    Theo Ru�en 
27 27                    Cees Lodder 
28 28                    Cora Leijten 
29 29                    Ronald de Jong 
30 30                    Ada uit de Bosch 
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De stand van het jaar 2022 

31 32                    Chris Ockeloen 
32 33                     Peter de Gast 
33 34                     Franco Danese 
34 31                     Salvador Ariza Lora 
35 35                     Jan Gelderblom 
36 36                     Frans de Graaff 
37 37                     Wim Schless 
38 38                     Nico Mostert 
39 39                     Mar�n Boeswarin 
40 40                     Peter Verdoorn 
41 41                     Pascal Alma 
42 42                     Vincent van Es 
43 43                     Dick van Kerkhof 
44 44                     Jonneke Sterrenburg 
45 45                     Wouter Verhoeven 
46 46                     Ruud Bode 
47 47                     Kees Swijnenburg 
48 49                     Bert Stehouwer 
49 50                     Kees Baan 
50 51                     Jan Hopmans 
51 48                     Leonieta Crone 
52 52                     Rob Fluijt 
53 53                     Gerrit van den Bogerd 
54 54                     Frank van Vonderen 
55 55                     Hugo de Man 
56 56                     Wout Borman 
57 57                     Jaap Nispeling 
58 58                     Leanore Meerkerk 
59 59                     Jan Harm Faber 
60 60                     Jordy Nijenhuis 
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Zaterdagse Wintertrainingen 

(vanaf 3e zaterdag november tot eind februari) 

 
Deze training start na afsluiting van het toerseizoen en loopt door tot 
aan de openingsrit. 
 
 
Er wordt gestart om 10 uur vanaf het clubhuis van de 
Mol, Vogelaarsweg 6 te Dordrecht. 
 
 
Het tempo ligt tussen de 24 en 26 km per uur en de afstanden vari-
ëren van 50 tot 70 km. 
 
 
Tijdens de Zaterdagse Wintertrainingen rijdt de volgwagen niet mee. 
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Noteer alvast in je agenda: 

 
 
 

Februari 2023 
Start fietsseizoen 
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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 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die het 
mogelijk maken dat wij als DTC Leden kunnen 
fietsen

DE HARDE CIJFERS

Molritten Mol km Supermol ritten Supermol km
Totaal 
ritten

Afstand 
(km)

1021 102710 1044 105270 1171 115729
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Even voorstellen: Keesjan Rietveld 

 

Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Mijn 
naam is Keesjan Rietveld en ik ben 50 jaar. Ik 
ben vrijgezel en werkzaam bij de Jumbo Food-
markt in Dordrecht.  
 
 
In mijn ‘jonge’ jaren heb ik veel mountainbike 
marathons gereden in de Belgische Ardennen 
en in Oostenrijk. Dat heb ik met veel passie en 
plezier gedaan. Maar nu de jaartjes gaan tellen 
wil ik mij meer gaan richten op mooie tochten 
met de club.  Ik wil rond de 25 tot 28 km/u 
gaan fietsen. 
 
 
Ook vind ik het leuk om zo nu en dan de moun-
tainbike te pakken en ik hoop dat daar animo 
voor is bij jullie. Het fietsen geeft mij veel ont-
spanning en elke rit is weer even mooi. 
 
 
Verder vind ik fotograferen leuk om te doen, weliswaar met mijn 
smartphone. Toch heb ik altijd mooie foto’s. Verder verzamel ik miniaturen 
van vrachtwagens.  
 
 
Ik hoop dat ik veel mooie kilometers ga fietsen bij D.T.C. de Mol. 

 
 
Groetjes Keesjan Rietveld 
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Vandaag is het 17 december. Het is net 18.00 
uur geweest en ik zit achter de computer om 
het clubblad te maken. Best raar, want van-
morgen begon ik met een skiles bij Roundhill 
in Dordrecht en vanmiddag heb ik heerlijk ge-
schaatst op de buiten ijsbaan van Rijsoord. 
Een heel ander weekend dan een fietstocht 
maken bij de Mol. Maar zeker net zo leuk. 
 
Wat doen jullie deze winter? Fiets je lekker 
door of ben je aan het schaatsen, of misschien 
wel iets heel anders. Laat het me weten. 
 
Schrijf een stukje voor in het clubblad.  
Stuur ook een paar mooie foto’s mee, die je 
onderweg maakt en 
stuur dit door naar:  
 
redac-
tie@dtcdemol.nl 
 
Vriendelijke groet, 
Eveline Verjaal 

 
Volgend seizoen hopelijk weer een hoop 
nieuwe leden. 
 
 
 
 

Van de redactie. 

 
 
 
Inleveren kopij voor 
het volgende  
clubblad voor: 
 

12– 02- 2023 
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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.dtcdemol.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 
 
 
Aanmelden als lid: 
https://www.dtcdemol.nl/over-de-club/
inschrijven 
 
Afmelden als lid: 
Altijd schriftelijk bij de secretaris, bij voor-
keur per E-mail. 
 
Wijzigingen email-, adres– of 
bankgegevens, aanpassingen in de 
vrijwiligerstaken: 
via de websiste https://www.dtcdemol.nl/
mijnmol/mijn-profiel 
 
 
 
 
 
Advertenties: 
via de Penningmeester: 
€ 50,- per 1/6 pagina per jaar 
Frequentie 6 x per jaar 
 
 
Redactie: 
Kopij : redactie@dtcdemol.nl 

 
 
DTC de Mol (Dordtse Toerclub de Mol) is opgericht op 5 juli 1977 en  
aangesloten bij de NTFU (verenigingsnummer 108009) 
  





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!


