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Aflossing 

Na vele, vele jaren wordt het papieren  
Verzetje afgelost door een digitale  
nieuwsbrief. Een ander jasje, maar nog  
dezelfde, vertrouwde naam. Als  
eerbetoon aan de geestelijk vader van  
ons clubblad: Nico van Lopik.  
Bijna dertig jaar zat hij in de redactie,  
verzamelde informatie en verspreidde  
het Verzetje onder alle leden.  
Wielervereniging Salt-Boemel dankt  
Nico hierbij hartelijk voor zijn jarenlange, 
tomeloze inzet. Lees het interview met  
Nico op pagina 3 van deze nieuwsbrief. 
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Jaargang 1, nummer 1, mei 2011 

In dit Verzetje 

Pagina 1: Eenmalige voorkant in verband met overstap van papier naar digitaal 
Pagina 2: Inhoudsopgave – Van het bestuur 
Pagina 3: Interview Nico van Lopik – Beste Boemel Tweet  
Pagina 4: Nieuwe kleding – Tijdrittencyclus 
Pagina 5: Boemel in Beeld   
Pagina 6: Aan de Boemel  
Pagina 7: NTFU-tochten 
Pagina 8: Advertenties  
Pagina 9: Utrechtse Heuvelrug – Weekendje weg  
Pagina 10: Wist je al dat… - Jarig in 
Pagina 11: Herinnert u zich deze nognognog?  
Pagina 12: Service-info - Oproep 

Zo. Daar is-ie dan. De eerste digitale nieuwsbrief van Salt-
Boemel. Een nieuw medium voor ons cluborgaan Het Kleine 
Verzetje. Want deze naam houden we in ere! Je zult zien dat de 
inhoud is aangepast aan de mogelijkheden die het nieuwe 
medium biedt. Hulde aan Annemiek, Peter en Remco die hard 
aan de slag zijn gegaan. In korte tijd hebben zij de nieuwsbrief 
opgezet en vormgegeven. Nieuw is ook de clubkleding. Wat een 
fraai ontwerp! Back to basics, maar dan met een modern sausje. 
Het oogt niet alleen mooi, het zit ook nog lekker. Inmiddels zijn 
de eerste clubritten al in het nieuwe tenue gereden. Het peloton 
kan alleen nog véél paarser. Daarom roep ik hierbij alle leden op 
om tijdens de clubritten de nieuwe kleding te dragen. Op 15 mei 
is de eerstvolgende grote toertocht. Dan gaan we naar de 
heidevelden van ’t Gooi. Laten we die met z’n allen al in deze 
maand paars kleuren! 
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Interview: Nico nokt ermee 

Op de dag dat je veel zaken niet serieus moet 
nemen, 1 april, plande Nico van Lopik de bezorging 
van het allerlaatste papieren Verzetje. Na dik 30 jaar 
een allesbehalve lollige zaak. Het was Nico zelf die in 
1980 de aanzet gaf voor clubblad Het Kleine 
Verzetje. ,,Dat leek me wel een leuke naam, even 
een verzetje.’’  
De nieuwtjes haalde hij al die jaren behalve uit 
activiteiten van Salt-Boemel uit tijdschriten en later 
van internet. ,,Als ik een leuke mop zag in de Privé, 
dan knipte ik die uit om te bewaren in een doos. Zo 
had ik altijd mopjes achter de hand.’’  
Het hoogtepunt was een interview met zijn idool 
Leontien van Moorsel in 1992. De twee bleven 

daarna contact houden. ,,Ze is rondemiss geweest bij de Ronde van Zaltbommel en 
heeft de feestavond bezocht. Rotterdams praat ze alleen op tv hoor. Als wij Bommels 
tegen haar praatten, praatte zij Boekels terug. Ik ben Leontien het clubblad altijd 
blijven sturen.’’ 
De oud-secretaris van Salt-Boemel heeft becijferd dat één Verzetje (oplage van 150) 
hem toch gauw een dag of vier in beslag neemt: informatie verzamelen, schrijven, 
wegbrengen naar en ophalen bij de drukker en bezorgen. ,,Een beetje uit de tijd is 
zo’n papieren clubblad wel. Internet en e-mail zijn veel sneller. Zo’n clubblad moet 
ook geen moppenboekje worden. Ik heb het altijd graag gemaakt, maar ben ook blij 
dat ik meer tijd voor andere dingen krijg. Kan ik eindelijk de plakboeken van Salt-
Boemel bijwerken.’’ Hij zag de afstand tot de club de voorbije jaren groeien. ,,Toeren 
is niet mijn ding, ik heb meer met wedstrijden zoals de tijdrittencyclus. Op de 
ledenvergadering viel me op dat ik niet alle gezichten meer ken. Wel weet ik waar 
iedereen woont in verband met de bezorging van het Verzetje.’’ 
Wat blijft, is het ophalen van oud papier in Zaltbommel. ,,Van de opbrengst werd het 
vervaardigen van het Verzetje bekostigd. Dat valt nu weg. Omdat de ophalers geen 
band met de club hebben en de club het geld niet direct nodig heeft, is besloten het 
onder te brengen bij de nieuwe Stichting (Re)Cycling. Vanuit die stichting gaan we 
verschillende goede doelen ondersteunen. Suggesties zijn welkom!’’ 
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 In het nieuw 

Met Pasen was het 
eindelijk zover: de 
Boemels maakten 
voor het eerst hun 
opwachting in het 

paars-zwarte 
tenue.  

De nieuwe kleding heeft al veel lovende reacties opgeleverd. Niet alleen van de 
dragers, ook bij de buitenwacht ’scoren’ de Boemels goed! 

Tijdrittencyclus 

De tijdrittencyclus van Salt-
Boemel is halverwege. Bij de 
eerste rit op 18 april, op de dijk 
bij Neerijnen, hielden drie 
Boemelaars de club-eer hoog. 
In totaal reden 18 renners met 
de snufferd in de wind, onder 
zomerse condities,  11,8 
kilometer richting Ophemert. De 
tweede rit van 20,2 kilometer speelde zich op 2 mei af bij Kerkwijk en 
Delwijnen. Daar vier Boemels aan de start in een deelnemersveld van maar 
liefst 25 dat opnieuw fiks wat tegenwind te verwerken kreeg. 

Rit 1: 
1. Corne Verhoeks (Zuilichem) 16.13 min. (43,6 km/uur) 
Boemelaren: 
14. Marcel van Lith (Est) 19.43 min. (35,9 km/uur) 
17. Richard van Arkel (Zaltbommel) 21.37 min. (32,7 km/uur) 
18. Remco van Steenbergen (Zaltbommel) 21.58 min. (32,2 km/uur) 

Rit 2: 
1. Milan Broer (Barendrecht) 28.34 min. (42,4 km/uur) 
Boemelaren: 
14. Marcel van Lith (Est) 32.38 min. (37,1 km/uur) 
22. Rigte Groenbroek (Rossum) 36.38 min. (33,1 km/uur) 
23. Remco van Steenbergen (Zaltbommel) 36.42 min. (33,0 km/uur) 
25. Richard van Arkel (Zaltbommel)  lek 

bekijk de volledige uitslag op www.salt-boemel.nl 
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Boemel in beeld 
Naam: Remco van Steenbergen 
Leeftijd: 38 (1972) 
Woonplaats: Zaltbommel 
Verliefd, verloofd, getrouwd, kids:  
getrouwd, drie kinderen  
In het dagelijks leven: 
Melkgeldadministratie bij FrieslandCampina te Amersfoort 
Hobby’s: fietsen en zwemmen 
Fietst sinds: 2008 
Lid van Salt-Boemel sinds: 2009 
Fiets: Van Tuyl 710 

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt 
Mijn vader heeft vroeger bij de club gefietst. Nu zijn nog twee ooms lid (Boudewijn 
van Steenbergen en Wim van den Bogaard. In 2009 een paar keer geprobeerd en 
toen lid geworden -> de 100e. 

Over de club wil ik het volgende kwijt…. 
Het doel van de club is het recreatief gezamenlijk toeren door Zaltbommel en 
omgeving. Belangrijk is dat de groepen niet te groot worden om te rijden. 20+ gaat 
ten koste van de veiligheid. Daarnaast zou het een idee zijn dat de oudere leden 
door de weeks overdag ook een vast tijdstip hebben om gezamenlijk te rijden. En 
een heel belangrijk: samen uit samen thuis, maar ga niet in een groep rijden die te 
snel gaat, want dan hou je de rest ook op. 

Een hoogtepunt was voor mij… 
In 2009 in één weekend tweemaal 180 kilometer rijden (Veghel – Meppel – Veghel) 
met DMV Campina. In 2010 twee tochten gereden van 200 km+ (Veghel-Born-
Veghel) en de Leyetocht vanuit Zaltbommel. 

Mijn motivatie om te fietsen is… 
Goed bezig zijn om mijn conditie op peil te houden en als het kan ook het gewicht 
(er moet nog steeds 10 kilo af). Lekker genieten van de Nederlandse natuur. 

Een domper die ik het liefst snel vergeet was… 
Bandenpech in 2009 (12 keer lek) en materiaalpech in 2010 (ketting gebroken en 
later derailleur afgebroken).  

Leuk is het fietsseizoen 2011 geweest als…. 
Ik iedere zondag lekker heb kunnen fietsen en een paar mooie toertochten gereden 
heb. 

Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?  
Wim van den Bogaard 
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Aan de Boemel 

Doordeweekse trainingen (tijdens zomertijd) 

Dinsdag | vertrek 19.00 uur | afstand 60-80 kilometer | gemiddeld 31-32 km/uur 
Woensdag | vertrek 19.00 uur | afstand 50-70 kilometer | gemiddeld 27-28 km/uur 
Donderdag | vertrek 19.00 uur | afstand 60-80 kilometer | gemiddeld 27-30 km/uur 

Op zondag (maart tot en met september) 

A-groep | vertrek 9.00 uur | afstand 80-100 kilometer | gemiddeld 31-33 km/uur 
B-groep | vertrek 9.15 uur | afstand 80-100 kilometer | gemiddeld 29-31 km/uur 
C-groep | vertrek 9.30 uur | afstand 50-70 kilometer   | gemiddeld 27-29 km/uur 

A-groep | toerleider Johan den Teuling | 0418 – 66 21 50 | johandenteuling@live.nl 
B-groep | toerleider Edwin Poot | 0418 – 54 06 69 | info@groenehof.nl 
C-groep | toerleider Gerrit Sijtsema | 0418 – 54 07 42 | g.sijtsema@xs4all.nl 

Salt-Boemelse toertochten 2011 

15 mei | vertrek 8.00 uur | Gooitocht | 160 kilometer  
29 mei | vertrekt n.t.b. |Tocht Zuid-Limburg | afstand 100 kilometer 
21-23 juni | vertrek 18.00-19.00 uur | Rabobank Fietsdriedaagse Bommelerwaard | 20-40-
60 kilometer 
26 juni | vertrek 8.00 uur | Pannenkoekentocht (Noord-Veluwe) | 160 kilometer 
17 juli | vertrek 8.00 uur | Tocht België (Postel) | afstand 160 kilometer 
28 augustus | vertrek 8.00-13.00 uur | Gezinstoerfietsdag/Waalbruggentocht | 15-30-45-
60-120 kilometer  
18 september | vertrek 8.30 uur | Tocht Nijmegen | 130 kilometer 
9 oktober | vertrek 9.30 uur | Sluitingstocht | 60 kilometer 

 

 
Het vertrek is vanaf de Markt in Zaltbommel.  

 
Het dragen van een fietshelm is verplicht. 

 
De data van de toertochten kunnen wijzingen als 
gevolg van bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden. 

Houd daarom de berichtgeving op  
www.salt-boemel.nl goed in de gaten! 

Ook in het gastenboek op de site van de club  
info en verslagen van toertochten. 
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NTFU-tochten 

Toertochten met een startlocatie binnen 50 km van Zaltbommel 
 

Datum Naam tocht Startplaats Vereniging Afstand(en) 

za 7 mei Waardrennertocht Schoonhoven 
Toerclub De 
Waardrenner 30 / 60 / 125 / 175 

za 7 mei 
Toerversie Omloop der 

Kempen Veldhoven TWC-ATB Brabantia 45 / 65 / 100 / 165 

zo 8 mei Molentocht Vinkeveen TTC De Merel 35 / 70 / 100 / 150 

zo 8 mei Omloop for the roses Bemmel 
TWC 't Verzetje 

Bemmel 
25 / 50 / 80 / 100 / 

125 

za 14 mei Zuid-Veluwe Klimtoer Ede Wielervereniging Ede 100 / 130 

zo 15 mei Utrechtse Heuvelrugtocht Driebergen Driebergse Tour Club 30 / 75 / 100 / 140 

zo 15 mei Kromme Mijdrecht toer Zevenhuizen 
Toerclub 

Zevenhuizen'80 80 / 125 

za 21 mei 
Waterschap-Rivierenland 

Toer Ochten 't Versnellertje 110 / 150 

ma 23 mei Boerderijentocht Nieuwkoop RTC Nieuwkoop 50 / 100 

za 28 mei Het geheim van de Kempen Tilburg Toerclub Tilburg'93 75 / 125 

zo 29 mei Alblasserwaardse Molentocht Arkel GTC Jan van Arckel 
30 / 50 / 80 / 100 / 

130 

zo 29 mei Rabob Plassentocht Breukelen TC Breukelen 35 / 70 / 110 

za 4 jun Toyota Toer Tocht Veenendaal 
Toertocht 

Veenendaal 100 / 150 

zo 5 jun Leudaltocht Veldhoven TWC-ATB Brabantia 130 

zo 5 jun Tour d'Harense Smid Oosterbeek 
TWC De 

Keienrenners 125 

zo 5 jun 
Wittetrui tocht Eddy 

Bouwmans Rips 
BTC De Ripse 

Renners 90 / 120 

za 11 jun Naaldentocht Soest Tempo Toer 40 / 80 / 120 / 150 

za 11 jun Tour de Force Barneveld WV Tour de Force 
25 / 50 / 75 / 100 / 

150 

zo 12 jun Pinkstertocht Mariahout BZET de BOSDUVELS 30 / 55 / 110 

zo 12 jun Van Gogh tocht Nuenen Toerclub Nuenen 50 / 100 / 150 

ma 13 jun Colnago toertocht Eindhoven TC Wilhelmina 85 / 135 / 175 

ma 13 jun Groene Harttocht Hilversum GWC De Adelaar 60 / 100 / 145 

ma 13 jun Klimtourtocht over de Veluwe Heelsum Driebergse Tour Club 30 / 70 / 100 / 140 

ma 13 jun Duinentocht Nieuwkoop RTC Nieuwkoop 100 

za 18 jun Jan Janssen Classic Wageningen TC Wageningen 
35 / 65 / 115 / 

150/200 

za 18 jun 13 Heuvelentocht Ravenstein TWC Het Stalen Ros 80 / 110 / 160 / 215 

zo 19 jun 
Ronde v/h Eindhovens 

Dagblad Eindhoven 
WTC Café 
Wilhelmina 60 / 100 / 150 / 200 

zo 26 jun Bockenreijderstocht Rosmalen FTC Rosmalen 25 / 40 / 70 / 110 
         

Meer toertochten en detailinformatie: 
http://www.ntfu.nl/Kalender/Kalender.aspx   

  
 



Pagina 8 
 

 

Advertenties 

 

 

 

www.surya.nl 

 

  

 

 www.surya.nl 
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Utrechtse Heuvelrug 

Een volle Markt op zondag 10 april bij 
de eerste langere tocht van Salt-
Boemel in 2011: 113 kilometer richting 
Utrechtse Heuvelrug. De circa vijftig 
renners werden verdeeld over twee 
groepen. Groep 1 vertrok onder 
leiding van Aart Beekman, in groep 2 
hadden Johan den Teuling en Remco 
van Steenbergen de leiding.  

De tocht vertrok via Waardenburg en 
Meteren richting Geldermalsen, Buren en zo rechtstreeks naar de pont van Wijk bij 
Duurstede. Terwijl groep 2 daar arriveerde, dobberde groep 1 net op het water. Via 
Doorn en Leersum ging het naar de eerste klimmetjes.  

Vanuit Amerongen richting Elst en door de 
bossen via de Defensieweg naar Achterberg 
voor een enkeltje Grebbeberg.  
Voor aan de koffie met appelgebak te 
beginnen stoof groep 1 de Koerheuvel nog 
op. Groep 2 draaide deze volgorde om. 
Daarna de terugweg via de Betuwe 
(Lienden, Ommeren, Geldermalsen, Est, 
Waardenburg) en de Bommelse brug als 
vaste uitsmijter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn plannen om in week 29 of 30 een 
weekendje naar de Ardennen te gaan: 
vertrek op vrijdagmiddag (rond 15.00 uur, 
of 18.00 uur voor degenen die geen vrije 
dag willen opofferen) met ’s avonds een 
ritje van circa 50 kilometer, op zaterdag 
deelname aan Luik-Bastenaken-Luik (135 
of 160 km) en op zondag weer circa 50 
kilometerrit plus terugreis rond 
14.00/15.00 uur. De kosten hangen af van 
het aantal deelnemers. In verband met de 
overnachtingen in Durbuy graag 
vroegtijdig aanmelden bij Edwin Poot. 
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Wist je al dat… 

 
…de Snerttocht op 13 maart een 

recordaantal van 84 deelnemers heeft 
getrokken? Er meteen al twee lekke 

banden en een kapotte spaak werden 
genoteerd? 

… liefhebbers van de inmiddels ‘oude’ 
clubkleding nog altijd terecht kunnen 
bij Peter van den Bosch? Hij heeft nog     
een hele voorraad thuis liggen. 

…268,831 kilometer per uur de hoogste 
snelheid ooit is op een fiets  gehaald? Als je echt 

hard wil rijden dit maar eens moet gaan 
proberen? 

… er beelden zijn van de eerste tijdrit op 18 
april? Bekijk ze via www.wielerinfo.nl 

… de nieuwe clubkleding ook al buiten de 
landsgrenzen te bewonderen is geweest? Zo 
kwamen er reacties uit Duitsland en België. 

… Peter Mooring als kopman van de 9.15 
uurgroep op 1 mei lelijk tegen het asfalt is 
gekwakt? Hij zijn achtervolgers wilde 
waarschuwen voor een wandelaar, terwijl 
zijn fiets over een bobbel in de weg ging? 
Er nog twee anderen onderuit gingen, maar 
dat Peter met pijn aan schouder, rug en 
knie er het ergst aan toe was?  

… Een andere Peter (de Gast) vanwege een 
nekhernia alweer een tijdje in de 
lappenmand zit? Zijn fiets naar eigen 
zeggen staat ‘te verstoffen’ in de schuur?  
Beide Peters: veel beterschap toegewenst! 

 

 

 

 

2 
2 
4 
4 
5 
6 
7 

10 
11 
11 
12  
21 
22 
26 

 
1 
5 

10 
28 
29 

JARIG IN… 

Mei 

Marc Spoek 
Chris van Willigen 
Rob Krayo 
Andries van der Veen 
Robert-Jan Driessen 
Riny Groeneveld 
Truus Brands 
Edwin van Gendt 
Herma Barzilay 
Triest van Burg 
Job Telling 
Guido Loos 
Remco van Steenbergen 
Chris van Brakel 

Juni 
Martin van den Bos 
Henk Vos 
Thea Vergeer 
Paul Hentzepeter 
Teunis van Brakel 
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Herinnert u zich deze nognognog? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 juli 1989   

 
Aftrap op de Markt, niet voor een doorsnee zondagochtenrit, maar voor het 

clubkampioenschap van Salt-Boemel. Dit bestond uit negen onderdelen: puzzelrit, 
200 meter sprint, 5 kilometer tijdrit, band oppompen, wiel verwisselen, 1400 meter 

hardlopen, 250 meter hardlopen, 100 meter hardlopen met emmer zand, 1 kilometer 
hardlopen en fiets werpen. Ton Donker won en liet zestien concurrenten achter zich. 

Henk van Lith, Peter van den Bosch met assistentie van Nico en pa Van Lopik 
organiseerden het clubkampioenschap. Op de foto van links naar rechts Carlo 

Tabbers, Rob Janse, Gerrit Teunissen (onder), Karin en Triest van Burg, Henk van 
Steenbergen, Dirk Wigmans (Hellouw), Piet van Meeteren, Jeroen van Zanten 

(Beesd) en Ton Krayo.  Behalve Dirk en Jeroen kwam iedereen uit Zaltbommel. 

 
 

Nog geen plannen voor zaterdag 14 mei? Dan zijn de TNT/WFP 
fietstochten wellicht een idee. Mede-organisator is Willem van 

Gameren. De afstanden zijn 9,5 – 38 en 78 kilometer. Vertrek is 
vanaf 13.00 uur bij TNT Post aan de Toepadweg in Zaltbommel. 

Meer inlichtingen via Willem: 06 – 29 10 55 74 
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Service-info 

 

 
Wielervereniging Salt-Boemel 

Opgericht: 31 januari 1974 
Aangesloten bij de NTFU 

Aantal leden: 138 (per 1-5-2011) 
Hoofdkleur clubkleding: paars 

Postadres: Molenwal 7a 
                5301 AW, Zaltbommel 

Website: www.salt-boemel.nl 
E-mail: info@salt-boemel.nl 

Twitter: @SaltBoemel 
LinkedIn: groep Wielervereniging Salt-Boemel 

 

 

Wat vind jij van deze nieuwsbrief? Heb je suggesties of tips?  
Laat het weten via salt-boemel@hotmail.com  
of schiet één van ons gerust een keer aan! 
Groetjes van Annemiek, Peter en Remco 


