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Van de voorzitter 

 

Beste leden,  

Voor je ligt de eerste en enige uitgave van Het Kleine Verzetje 

van 2017. In dit nummer kijken we nog eens terug op het hele 

afgelopen jaar. Gedurende dit jaar hebben we je via een 

maandelijkse nieuwsbrief geïnformeerd over belangrijke zaken. 

Dat willen we in 2018 continueren. Het Kleine Verzetje zal in het 

vervolg nog eenmaal per jaar verschijnen en daarmee een soort 

‘jaarboek’ zijn, waarin we alle verslagen van tochten etc. 

clusteren. Leuk om te bewaren en te lezen onder de kerstboom.  

De eerste activiteit in het nieuwe jaar zal de nieuwjaarsborrel 

zijn. De uitnodiging hiervoor lees je verderop in het Verzetje.  

 

Het bestuur wenst alle leden met hun families prettige feestdagen. Tot ziens op de 

nieuwjaarsborrel! 

 

Met sportieve groet,  

namens het bestuur van WV Salt-Boemel, 

Aart Beekman.   
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Openingstocht 2017 
 

Haast onder perfecte omstandigheden werd de openingstocht gereden op 12 maart. 

In totaal hadden er 55 boemels de fiets uit de schuur gehaald om het seizoen te openen, 

Van de openingstocht is ook een film beschikbaar in ons YouTube kanaal 

https://youtu.be/O7VY7GHWdwU  

  

  

Heerlijk zo’n kop erwtensoep 
 
  

https://youtu.be/O7VY7GHWdwU
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Toertocht Recht door Brabant 
 
Op 9 april is de toertocht Recht door Brabant verreden. Naar aanleiding van de benen op tafel 
sessie kunnen leden zelf een invulling geven aan een toertocht. 
Om 8 uur stonden er 34 renners te trappelen om te vertrekken, de weersvoorspelling kon niet 
beter. Bijna windstil, droog zon maar wel een temperatuur van 3 graden bij vertrek! 
 
De route ging via Hedel naar Den Dungen. 
Vervolgens naar Sint-Michelsgestel en door 
naar Esch. De koffie met stond op de planning 
in Oirschot vandaar dat de route langs de 
Kampina ging. 
 
  
De koffie was bij ‘t Kroegske, na het nuttigen 
van de koffie met appeltaart werd de route 
weer richting Zaltbommel genomen. Een mooi 
stuk was zeker het natuurgebied de 
Oisterwijkse hoeven. 
  
In Helvoirt reed Marcel van Lith zijn buitenband kapot. Gelukkig hadden we een ander band 

meegenomen met de bus van ‘t Stadscafé. Voor 
het eerst sinds lange tijd hadden we deze weer 
bij en maar goed ook! De band werd in de bus 
gemaakt en Marel kon later bij Bokhoven weer 
aansluiten. 
Met nog een paar gevarieerde afslagen kwamen 
we om half een weer in Zaltbommel aan met 
115 km op de teller. van deze tocht is ook een 
video beschikbaar klik hier om deze te bekijken 
De volgende lange tocht is op 21 mei en gaat 
ook richting Brabant (160 km). Voor deze tocht 
zoeken we nog een chauffeur en eventueel een 
bijrijder! Dus wil je of een keer niet fietsen of 
ben je geblesseerd meld je even aan bij 

bestuur@salt-boemel.nl 
 
Arno, Hein en Remco bedankt voor het organiseren, Marc bedankt voor het berijden van de 
bus! 
 

 
  

https://youtu.be/2BW9RxNa8ec
http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2017/04/recht-door-brabant.jpg
http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2017/04/20170409_100352.jpg
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Tijdrittencyclus 2017 
Na een afwezigheid van 3 jaar gaat Wielervereniging Salt-Boemel het tijdrijden weer 
oppakken. Dit betekent dat dit de 24e keer wordt dat er in Zaltbommel een tijdrittencylus 
verreden wordt. 
 
Er werd op drie maandagen een tijdrit verreden: Maandag 8 mei, maandag 22 mei, maandag 
12 juni 
De eerste avond was de tijdrit van Zaltbommel naar Brakel over een afstand van ruim 11 
kilometer. 
De tweede avond was de tijdrit een rondje Delwijnen over een afstand van 20,2 km 
De afsluitende tijdrit was op het industrieterrein en dan via de fietsdijk naar Hurwenen en dan 
weer terug naar Zaltbommel. 
 
Na drie tijdritten is de tijdrijderscup 2017 gewonnen door Milan Broer uit 
Barendrecht 
Totaal hebben aan de tijdrijderscup 74 deelnemers deelgenomen. Niet alle renners hebben 
drie maal deelgenomen, dat waren er 17. 
Hieronder volgt het klassement van de verschillende groepen.. 
Algemeen klassement 

nr naam achternaam Woonplaats tijdrit 1 tijdrit 2 tijdrit 3 overall tijd plaats 

15 Milan Broer Barendrecht 0:14:44 0:26:28 0:15:12 0:56:24 1 

50 Gerben Kroon Wijk en Aalburg 0:15:03 0:26:48 0:14:39 0:56:30 2 

64 Corne Verhoeks Zuilichem 0:14:43 0:26:58 0:15:38 0:57:19 3 

De overall uitslag na drie tijdritten van de licentiehouders 

nr naam achternaam Woonplaats tijdrit 1 tijdrit 2 tijdrit 3 overall tijd plaats 

15 Milan Broer Barendrecht 0:14:44 0:26:28 0:15:12 0:56:24 1 

50 Gerben Kroon Wijk en Aalburg 0:15:03 0:26:48 0:14:39 0:56:30 2 

64 Corne Verhoeks Zuilichem 0:14:43 0:26:58 0:15:38 0:57:19 3 

De overall uitslag na drie tijdritten van de niet licentiehouders 

nr naam achternaam Woonplaats tijdrit 1 tijdrit 2 tijdrit 3 overall tijd plaats 

53 Peter de Weert Nieuwaal 0:16:01 0:27:47 0:15:19 0:59:07 1 

1 Kees Verheij Nederhemert 0:15:27 0:28:10 0:16:18 0:59:55 2 

20 Arno van der Veen Meerkerk 0:15:38 0:28:29 0:16:19 1:00:26 3 

De overall uitslag na drie tijdritten van de dames, in deze klasse waren 5 dames gestart 
Helaas heeft er geen dame driemaal deel genomen 
De overall uitslag na drie tijdritten van de jeugd 

nr naam achternaam Woonplaats tijdrit 1 tijdrit 2 tijdrit 3 overall tijd plaats 

30 Dylan Boogert Hoog Blokland 0:18:05 0:33:42 0:18:03 1:09:50 1 

De overall uitslag na drie tijdritten van  de beste Boemel 

nr naam achternaam Woonplaats tijdrit 1 tijdrit 2 tijdrit 3 overall tijd plaats 

8 Dennis van de Laar Hedel 0:16:23 0:32:59 0:19:16 1:08:38 1 

 
De volledige uitslag is hier te bekijken. 

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en alle deelnemers 
bedankt voor de deelname, zonder jullie was dit niet mogelijk 
geweest. 

 
  

https://tijdrijderscup.salt-boemel.nl/
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Waard over de tong 
 
Zondag 2 april waren Marc Spoek en Remco van Steenbergenn te gast bij Waard over de 
Tong - vierde editie.  
Het voorjaar staat voor de deur en iedereen vind het fijn om te genieten van onze mooie 
Bommelerwaard.  
Er was een leuke discussie over het wielrennen en de overige weggebruikers. Belangrijkste 
aandachtspunt voor de wielrenners kondig je aan als je iemand passeert (bellen!!) en de 
laatste in het peloton moet melden dat hij de laatste is. 
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Cursus Wegkapitein 
 
 
Op zondag 14 mei zijn 9 Boemels opgeleid door Anneke de Joode van de Wieleracademie. 
 
De cursus betond uit een theorie gedeelte en 
uit een praktijkgedeelte. Tijdens het 
praktijkgedeelte zijn allerlei situaties 
doorgenomen die we onderweg tegen kwamen. 
Dit was bijzonder leerzaam, als fietser ben je 
natuurlijk nooit opgewassen tegen een auto.  
 
Daarnaast moeten we als fietsers ook goed 
werken aan ons imago, dus: 

- altijd een bel hebben op je fiets.  
- Deze bel gebruiken indien nodig.  
- Passeer je een andere fietsers of 

wandelaars, dan meld de eerste netjes 
dat er een groep aan komt met hoeveel 
renners.  

- De laatste renner meldt dat hij de laatste is. 
Met een paar simpele acties kunnen we dus ons imago als fietser verbeteren. 

 
Gedragscode racefiets 
1 Houd je aan de verkeersregels 
1 Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer 
2 Gebruik een fietsbel 
3 Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen 
4 Blijf beleefd tegen andere weggebruikers 
5 Rij altijd op het aangegeven fietspad 
6 Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid 
7 Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars 
8 Gooi afval in een afvalbak 
 
Gedragscode mountainbike 
1 1 Fiets alleen daar waar het is toegestaan 
2 Respecteer de natuur: plant en dier 
3 Fiets in kleine groepjes 
4 Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk 
5 Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets 
6 Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond 
7 Maak geen onnodig lawaai 
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Brabanttocht 
 

Na al in april naar midden-Brabant te zijn geweest, reden we 21 mei een tocht naar Oost-
Brabant, met zo’n 22 fietsers aan de start en onder een lekker zonnetje. Na de brug bij Hedel 
ging het oostwaarts, 
grotendeels langs de Maas 
naar Grave met een kleine 
sightseeingtoer over de 
kasseitjes. Daarna kwamen we 
in het weiland- en bosgebied 
bij Mill en Sint-Anthonis. We 
fietsten over het parcours 
waar ieder jaar de halve 
marathon van Sint-Anthonis 
plaatsvindt en bereikten zo 
onze  koffiestop in de 
‘Heksenboom’. Op het terras 
was het goed toeven (zie 
foto’s).  

Niet lang na de stop kwamen 
we over een paar smalle paadjes. Hier lette Job even niet goed op, wat hem op een duikeling 
in een (droge) greppel kwam te staan. Gelukkig had hij geen schade en konden we er alleen 
maar om lachen. Via Boekel kwamen we bij Heeswijk-Dinther, om langs het kanaal richting 
Den Bosch te rijden. Daarna was Zaltbommel weer gauw bereikt. Afstand 159 km, max. temp. 
21 gr. 
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Lunchtocht  
 
25 juni was de jaarlijkse lunchtocht. Gewoon gezellig een klein rondje fietsen en dan lekker 
eten. Nu doen we dit al drie jaar en alle drie de jaren hebben we regen gehad onder weg. 
Gelukkig zat er dit jaar geen hagel bij. De oogst tijdens de rit van 70 km was echter wel 8 
lekke banden en ook maar 2 buitenbanden vervangen!! Totaal waren er 30 deelnemers aan 
de tocht. 
 
Toch op tijd terug in Zaltbommel stond er een 
heerlijke lunch klaar. Tijdens de lunch is Mari van 
Weelden gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap. 
Helaas kon Jan-Willem Vos niet komen, die houdt het 
cadeau tegoed!! 
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Andries van der Veen Memorial 
Dit jaar kon natuurlijk de Andries van der Veen Memorial niet ontbreken (voorheen de 
pannenkoekentocht). De reis was dit jaar naar het noorden. 
In perfect weer reden we het theehuis in Blaricum. Aart had weer een perfecte route uitgezet, 
ondanks dat we door een verkeersongeval om moesten rijden werd hij niet van zijn stuk 
gebracht. 
 
Na de thee en koffie met appeltaart gingen we via Amersfoort op weg naar de soep en 
worstenbroodjes bij Henk van Vuren. Daar aangekomen was het ten eerste fantastisch weer, 
maar ook weer perfect geregeld en konden we gezellig nakletsen over de tocht van 155 km 

 
Familie Van Vuren 
hartstikke bedankt. 
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De onbekende col  
 
Ditmaal niet één col, maar drie kleintjes. Zij vormden het sluitstuk van de Vuelta-etappe van 7 
september 2017. 
Anderhalve maand daarvoor, eind juli 2017, verblijf ik op camping La Viorna in Potes, een van 
de toegangspoorten tot de Picos de Europa, 
een prachtig berggebied in Noord-West 
Spanje. De camping ligt iets meer dan een 
kilometer voor de finish van de 18e etappe, 
die van Suances naar Santo Toribio de 
Liébana leidt. Dit laatste klimmetje vanuit 
Potes, is kort, nog geen drie kilometer, maar 
heeft een steile laatste kilometer. Voordat de 
slotklim wordt bereikt, moeten nog drie 
andere bergjes worden bedwongen. Op een 
van mijn fietstochten vanuit Potes maak ik 
een rondje waarbij ik er twee aandoe. 
Voordat ik deze twee bereik, heb ik er al een flinke opzitten, niet steil, wel lang: de Puerto de 
Piedrasluengas. Na deze pas en een mooie bergweg en dito kloof, arriveer ik in Puentenansa.  
 
Na een koffiestop begin ik aan de beklimming van het eerste bergje, de Collado de Ozalba, 
556 meter hoog. De organisatie van de Vuelta heeft deze geclassificeerd als derde categorie 
klim. De klim is inderdaad niet al te moeilijk. Heerlijk omhoog trappend in de warme zon blik 

ik terug op het plaatsje waar ik zo-even 
gezeten heb. Hier geen ruig berglandschap, 
maar lieflijke weiden met koeien. Af en toe 
trekt de klim even aan, maar ik kom toch 
lekker boven. Nummer twee, de Collado de 
Hoz, is een ander verhaal. Het feit dat de 
berg niet hoog (658m) is maar wel een 
tweede categorie klim is, doet mij vrezen dat 
er steile kilometers tussen zitten. En ja hoor, 
ongeveer halverwege moet ik flink 
terugschakelen. Na een wat vlakker stukje 
gaat het weer wat steiler. Het laatste stukje 

naar de top rijd ik op het grote blad. Dat wordt dus echt een bergsprintje tijdens de Vuelta-rit! 
De afdaling ken ik nog van een aantal dagen daarvoor, toen wij (meervoud) de Collado van de 
andere kant beklommen. Op sommige stukken kan je je heerlijk laten gaan, met een prachtig 
uitzicht op de kloof die naar Potes leidt. Het 
is nu nog 15 kilometer tot de laatste 
hindernis, vals plat omhoog, soms omlaag. 
Potes is een leuk en druk dorp, hier is het 
uitkijken met een stoplicht en zebrapaden. 
Zodra je het dorp uit bent gaat de weg iets 
steiler omhoog, waarna al snel de afslag 
naar Santo Toribio volgt. Na ruim een 
kilometer ligt de camping. Ik sla hier nog 
niet af, maar klim het laatste, zeer steile 
stukje naar het klooster. Waar nu de 
parkeerplaats is voor de bezoekers van het 
Ware Kruis, staat straks het circus van de 
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wielerronde. Ik rijd nog even door naar het uitzichtpunt, maak een foto van Potes in de diepte 
en daal snel af naar de camping. 
 
P.S. Sander Armee won de etappe. Grote verschillen in het klassement bracht de etappe niet 
teweeg, hoewel Nibali 21 seconden verloor op Froome. 
 
Datum beklimming: 29-7-2017 
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Heidetocht 
 
20 augustus was de Heidetocht. Een mooie tocht via Tiel Rhenen naar de Italiaanse weg en zo 
over de heide naar restaurant De Goudsberg in Lunteren. Om zo via Amerongen weer naar 
Zaltbommel te rijden. 
 
Het was wel met wat strubbelingen 4 lekke 
banden voor de koffiestop een klapband 
(voor) met hierdoor een valpartij met wat 
kleine schaafwonden. In Amerongen een 
onfortuinlijke valpartij waar een onderzoek in 
het ziekenhuis noodzakelijk was (helaas 3 
gekneusde ribben en een gedeukt ego). De 
reden van de val was wat onduidelijk. Door 
het laatste kwamen we in twee groepen weer 
in Zaltbommel. 
 
Totaal 23 renners 140 km.  
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Lidmutaties 
Nieuwe leden 2017:  

 

Andre Westra 

Dennis van der Laar 

Mathieu Jacobs 

Marcel Koper 

Michel de Ruiter 

Gerben Maij 

Martin van Muijen 

Onno Hoff 

Michel Bensink 

Jeroen Lemmens 

Opzegging 2017: 

Paul Hetzepeter 

Wim van der Wal 

Andre van Donselaar 

Tom Metz 

Erwin van der Schoot 

Antje Loggen 

Wim Broekmeulen 

Mindert Westra 

Wim van den Bogaard 

Wat hebben we nog meer gedaan!! 

Op 4 maart zijn we op de baan wezen rijden in Amsterdam. 

 

Word ook lid van de Salt-Boemel op Strava https://www.strava.com/clubs/Salt-boemel 

 

  

https://www.strava.com/clubs/wielervereniging-salt-boemel-123098?utm_campaign=club_share&utm_content=123098&utm_medium=widget&utm_source=www.salt-boemel.nl
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Najaarstocht 

 
Op 24 september was de Najaarstocht, georganiseerd door Edwin Poot en door Mark 
Jongkind. De route ging door het land van Heusden en Altena via Gorinchem naar Ridderkerk. 
Het was een mooie tocht door de verrassende route en een geweldig ontvangst van het 
nichtje van Edwin Jacqueline Konijnenberg was formidabel, koffie, thee en natuurlijk 
appeltaart voor alle 23 renners. De route was 144 km! 
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Sluitingstocht  
 
Zondag 16 oktober was de sluitingstocht van 2017. Net als alle overige tochten was het mooi 
weer! Dat was in 2016 wel anders! 
 
Op de markt stonden 32 leden (Truus das dus onzijdig :) ) klaar voor een rondje 
Bommelerwaard. Vanwege de omvang werd de groep in tweeën gedeeld. De ronde ging deze 
keer rechtsom over Rossum, Alem, Kerkdriel, Ammerzoden, Aalst, Zuilichem. De eerste groep 
fietste iets harder dan de tweede groep en had er zelfs Poederoijen, Brakel meegenomen. 
Hierdoor was de tweede groep iets eerder op de markt als 
de eerste. Dit kwam goed uit bij de bediening!! 
 
We hadden tijdens het appeltaart eten nog de huidiging van 
Joop Leeuwenburg ivm zijn 25 jarig lidmaatschap. Dit jaar 
hadden we nog een jubilaris Jan Willem Vos, deze zal 
volgend jaar gehuldigd worden!!  
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Visie en missie Wielervereniging Salt-Boemel 
Door het bestuur is dit najaar de cursus 'Besturen met Visie' gevolgd van de NTFU. Doel is om 
vanuit de bestaande missie te komen tot een gezamenlijke en gedeelde visie die aansluit bij 
de wensen en behoeften van jullie als leden. 
 
De missie waar Wielervereniging Salt-Boemel voor staat is 
 

“Gezellig en gezamenlijk de wielersport beoefenen” 
 
Vanuit deze missie zijn we bezig met het maken van een visie en met het bepalen van de stip 
op de horizon: waar willen we naar toe in de komende jaren en hoe willen we dat gaan 
bereiken. Komende weken werken we deze missie als bestuur verder uit. Onderdeel van dit 
“visietraject” is dat we ook graag jullie behoeften en mening willen weten. Eind november 
ontvangen jullie hierover een enquête. Tijdens de ledenvergadering in het voorjaar zullen we 
de resultaten met jullie delen. 
 
Commisies 
Een van de verbeteringen die we nu al willen inzetten is het werken met commissies. Veel 
activiteiten worden nu vanuit het bestuur opgepakt, maar we willen juist hierbij jullie, als 
leden, meer betrekken. We hebben nu de volgende commissies: 
 
Activiteitencommissie: Taak is het organiseren en coördineren van activiteiten voor Wv Salt-
Boemel. Om de taken goed te kunnen verdelen zoeken we hier nog mensen voor (vele 
handen maken licht werk!). Permanente leden als ook leden die af en toe of bij specifieke 
activiteiten mee willen organiseren en helpen.Huidige leden van de activiteitencommissie zijn 
Edwin Poot, Mari van Weelden en Marc Spoek. 
 
Kledingcommissie: Aangezien we een wisseling van sponsor(en) gaan krijgen moet ook de 
huidige lay-out van de kleding tegen het licht gehouden worden. Huidige leden van de 
kledingcommissie zin Michel van Dreumel, Onno Hoff en Alex d’Haens 
 
Sponsorcommissie: De sponsorcommissie draagt zorg voor het werven en onderhoud de 
contacten met de huidige sponsoren. Huidige leden van de sponsorcommissie zijn: Hein van 
Gameren, Mark Jongkind en Fred Gelmers. 
 
Communicatiecommissie: Alles wat de wielervereniging doet willen we ook graag uitdragen 
aan de leden, potentiële leden en overige geinteresseerden. Dit kan via de nieuwsbrief, het 
verzetje, de website via Facebook, instagram, twitter, lokale media. Huidige leden van de 
comminicatiecommissie zijn Aart Beekman en Remco van Steenbergen. 
 
De verschillende commissies zitten zeker nog niet “vol”.  We zoeken dan ook nog leden die 
mee willen werken en denken in een van de verschillende commissies. Schroom niet en meld 
je aan! Als lid in een commissie kun je meehelpen om de doelstellingen te behalen en het 
verschil te maken. 
 
Opgeven kan via de mail aan bestuur@salt-boemel.nl of bij een van de bestuursleden. 
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Vacature bestuurslid 
 
Begin 2018 zit de bestuursperiode van Aart Beekman er op. Om deze reden zijn we op zoek 
naar een nieuw bestuurslid die mee wil werken aan het realiseren van de missie. 
Heb je belangstelling en interesse om de wielervereniging samen verder op weg te helpen en 
wil je meer informatie neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail 
naar: bestuur@salt-boemel.nl 
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Nieuwjaarsborrel 2018 

 
Voor de leden van Salt-Boemel is er op vrijdag 12 januari om 20:00 uur de nieuwjaarsborrel. 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we 2017 evalueren en plannen maken 
voor 2018. Welke tocht ga je rijden of op welke avond! 
 
Alle leden zijn van harte uitgenodigd om 20:00 in het Stadscafé, ingang aan de Waterstraat. 
 

 
 

Dit jaar een Salt-boemel team op de ZesZes? 
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Geniet je ook altijd zo van een activiteit zoals toertochten 
en uitjes. De meeste van ons wel. Je kunt er nog meer 
van genieten als je mee helpt met het organiseren. Voor 
de activiteiten van dit jaar zoeken we: 

 

 

 

Voor diverse activiteiten, bijvoorbeeld uitpijlen van een 

tocht, tijdens de tocht de pijlen controleren en natuurlijk 

weer ophalen. Bedenken tocht, voorrijden tocht.  

Vrijwilliger zijn is niet saai en je kunt zaken inbrengen om 

de activiteiten te verbeteren. Ja het kost iets tijd maar 

zonder hulp helaas minder activiteiten. 

Meer handen maken werk leuker! 

Hoe: 

Stuur een mailtje naar bestuur@salt-boemel.nl dan 

benaderen we je wanneer we mensen zoeken.  

  

mailto:bestuur@salt-boemel.nl
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Service-info 

Bestuur 

 

 

Aart Beekman (voorzitter) 

Remco van Steenbergen (secretaris) 

Alex d’Haens (penningmeester) 

Fred Gelmers  

Marc Spoek 

 

Wielervereniging Salt-Boemel 

Opgericht: 31 januari 1974 

Aangesloten bij de NTFU 

Hoofdkleur clubkleding: paars 

Postadres: Kloppersakker 15, 5301 ZV Zaltbommel 

Website: www.salt-boemel.nl 

E-mail: bestuur@salt-boemel.nl 

Twitter: @SaltBoemel  

 

 

 

Wat vind jij van deze nieuwsbrief? Heb je suggesties of tips?  

Laat het weten via redactie@salt-boemel.nl  

of schiet één van ons gerust een keer aan! 

Groetjes van Remco en Aart 

http://www.salt-boemel.nl/
mailto:bestuur@salt-boemel.nl

