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De afgelopen weken hebben we weer een vijftal nieuwe leden mogen
begroeten. Vanaf begin dit jaar zijn er al 25 leden bijgekomen. We
mogen trots zijn dat de vereniging zo’n aantrekkingskracht heeft.
Laten we er wel met z’n allen voor zorgen dat dat zo blijft.
Nu de 2e bestelling van de clubkleding binnen is, rijden ook de nieuwe
leden in het nieuwe tenue. Een mooi gezicht, zo’n paars peloton!
In de zomervakantie fietsen we gewoon door. Tenminste, als het niet
met bakken uit de lucht komt. Zo hebben we de tocht naar Postel
vanwege de ongunstige weersverwachting helaas moeten annuleren.
Het bestuur bekijkt of er dit jaar nog een gelegenheid is voor een
herkansing. Houd daarom de website goed in de gaten.
Graag nog je aandacht voor de Gezinstoerfietsdag en
Waalbruggentocht op 28 augustus. Je leest hier meer over in deze
nieuwsbrief. Roep familie en vrienden op deel te nemen aan deze
gezellige tochten. Na afloop is er weer vertier voor jong en oud op de Markt.
Hopelijk laat het eind van de zomer zich nog van een zonnige kant zien!
Hartelijke groet, Aart
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De pannenkoeken van 2011
Een groep van 28 fietsers, waaronder vier gastrijders, meldde zich op 26 juni voor de
Pannenkoekentocht richting Elspeet. Op papier 160 kilometer, maar het werden er 172 met
dik 30 kilometer per uur gemiddeld. Bij Rhenen bogen een paar renners af, zodat er
uiteindelijk 22 overbleven die zich in Elspeet tegoed deden aan koffie met appelgebak.
Aart Beekman had een groot deel van de route vooraf verkend
en had een mooie ronde in petto. Onderweg twee lekke
banden en een klapband voor Gerard van Putten, die helaas
het thuisfront moest bellen. Via Maurik en Buren ging het
uiteindelijk naar de achtertuin van Henk van Vuren in
Geldermalsen waar de fietsers werden getrakteerd op een
verfrissend drankje en door mede-Boemels gebakken
pannenkoeken. Een smakelijk slot, op een idyllisch plekje, van
een gezellige en prachtige tocht.

Gerard en zijn ontplofte karretje
Met een gigantische klap eindigde ergens onder de rook van Barneveld de Pannenkoekentocht
vooor Gerard van Putten. Geen bus bij ons met reservemateriaal en ook niemand die een
buitenband had meegenomen. Gerard vertelt:

’Ik had de laatste twee kilometer voor die klapband al door
dat er wat met mijn achterwiel aan de hand was. Ik kon
alleen niet inschatten of het een slag in mijn wiel was of de
achterband zelf. Op het moment dat ik in de bocht aangaf te
willen stoppen om te kijken wat er aan de hand was, klapte
de binnenband en daardoor ook de buitenband. Dit setje
was ongeveer anderhalve maand oud.
Ik fiets al heel wat jaren heb daardoor al van alles
meegemaakt maar nog niet op deze manier.
Wilma arriveerde met de auto om 14.15 uur, geholpen door
de Tomtom. Ik denk niet dat ze me anders gevonden zou
hebben. Wat duren 75 minuten toch lang als je moet
wachten, zittend op de bovenbuis van je ontplofte karretje.
Ik was om 15.30 uur weer thuis na een mooie tocht met een wat minder einde. En dan bedoel
ik niet eens het klappen van mijn band maar wel het missen van de pannenkoeken. Wij hebben
’s avonds de barbecue aangestoken, dat maakte het weer goed.’
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Doe mee! Met of zonder fiets
Degenen die het vorig jaar meemaakten hopen één ding: dat
de weergoden meewerken tijdens de GezinsToerFietsDag en
Waalbruggentocht op 28 augustus. De editie 2010 viel letterlijk
en figuurlijk in het water.
De deelnemers aan de GezinsToerFietsDag hebben de keuze uit
een afstand van 15, 30 of 45 kilometer. Vertrekken kan tussen
10.00 en 14.00 uur (40 km. Tot 13.00 uur) op de Markt in
Zaltbommel.
De Waalbruggentocht bestaat uit een ronde van 60 en een van
120 kilometer, veelal over mooie dijkwegen. Hiervoor geldt een
starttijd van 8.00 tot 10.00 uur.
De kosten bedragen € 3,50 of € 2,50 voor NTFU-leden.
De opbrengst van beide fietstochten gaat naar de Voedselbank Bommelerwaard.
Helpende handjes zijn nog altijd welkom,
zo laat secretaris Pieter Elias weten.
”De afgelopen jaren zijn het voornamelijk de mensen van
het bestuur en de evenementencommissie geweest die zich
hiermee bezig hielden. Echter wij zijn van mening dat we
meer hulp kunnen gebruiken. Immers door dit evenement is
de financiële positie van de vereniging dermate rooskleurig
dat de leden gesubsidieerd worden bij hun kledingaanschaf.
We zoeken mensen die helpen bij het zoeken en benaderen
van sponsoren en mensen die helpen op de dag zelf, zoals
bij een stempelpost of bij de spelletjes voor de kinderen.’’

Vanaf 14.00 uur is het feest op de Markt voor jong en oud. Voor meer informatie:

wwww.waalbruggentocht.nl
Tot 28 augustus!
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Boemels in het buitenland
Bestuurslid Joop Leeuwenburg trok alweer een tijdje geleden
naar Murcia, Spanje. Met als doel een zogenaamde Marcha te
gaan rijden. Een toertocht, maar dan volledig afgezet en met
een karavaan en veel publiek. Joop had zich samen met Andries
van der Veen – clublid met domicilie in de buurt van Mula –
ingeschreven. Uiteindelijk ging het feest niet door vanwege
uitblijvende toestemming om door een aangrenzende provincie
te fietsen.
Als alternatief kreeg Joop van Andries vijf ritten voorgeschoteld.
De eerste twee waren zoals hij zelf zegt ‘een kwelling’, maar
daarna draaide Joop warm en wist zelf een keer als eerste
boven te komen. ”Later heeft Andries wraak genomen, maar dat
is niet zo leuk om te vertellen.” Tijdens een van de tochten liepen ze Alejandro Valverde
tegen het lijf (foto). ”Maandag weer terug naar Nederland. Een dag later met twee vingers in
de neus meegefietst met de dinsdagavondgroep. Moraal van dit verhaal: fietsen is een
kwestie van trainen. Hoe meer en zwaarder dat je traint des te beter word je.”

Erik Vos vertrok samen met Paul Ruijsink, Ton Krayo, Ad van de Kolk en Mark Soentpiet
begin juli naar Frankrijk. Zijn doel: La Marmotte 2011, de Koningin der Cyclosportieven. Met
3000 trainingskilometers hoopte hij klaar te zijn voor 174 kilometer ’koers’ met 5000 meter
hoogteverschil. De eerste hobbel: de Col du Glandon. Erik Vos: ”Wat een drukte aan de top.
Iedereen loopt gehaast water bij te vullen, bananen te laden en koeken naar binnen te
werken. Het lijken wel de gratis graai weken in de supermarkt.”
Dan de Col du Telegraph. ”Eigenlijk maar een opwarmertje voor wat komen gaat, namelijk
de Col du Galibier. Op de top stopt iemand naast me die zijn totale maaginhoud in de berm
parkeert. Ik zeg nog tegen hem: ’Die tweede pizza had je gisteravond niet moeten doen’.
Terwijl hij me een beetje glazig aankijkt, gooit hij er een tweede lading uit.’’
Dan de Galibier, waarop Erik halverwege in zijn ritme begint te komen om vervolgens naar
beneden te zoeven. ”Ton en Paul staan daar op me te wachten met een lekker koud
colaatje. Na even wat bijgepraat te hebben, begeleidt Ton me naar de voet van de de laatste
beklimming: de Alpe d'Huez. Toeschouwers klappen langs de kant. Een Vlaming begint me
spontaan te duwen en al schreeuwend naast me roept hij: ’Je gaat het halen, proficiat!’ Met
een eindtijd van 12 uur en 18 minuten zal ik in de boeken komen te staan van La Marmotte.
Enkele dagen later kom ik erachter – mijn diploma bekijkend – dat ik brons heb gehaald.”
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Boemel in beeld
Naam: Gijs Verploegh
Leeftijd: 59 jaar
Woonplaats: Zaltbommel
Burgelijke staat: getrouwd met Mieke en
een dochter van 23, Priscilla
In het dagelijks leven: werkzaam bij
Voestalpine/Railpro in Hilversum-Noord als
magazijnmedewerker
Hobby’s: fietsen, fietsen en nog eens fietsen
Fietst sinds: 22 jaar
Lid van Salt-Boemel sinds: sinds 2008
Fiets: Raleigh

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt
Op een dag vroeg een oud-lid van onze club om eens mee te rijden en sindsdien ben ik niet
meer weggegaan.

Over de club wil ik het volgende kwijt….
Het is een gezellige club. Er wordt veel georganiseerd en ik hoop het nog een heel lange tijd
vol te mogen houden.

Een hoogtepunt was voor mij…
Lange tochten maken en ik heb dit jaar weer Limburgs Mooiste gefietst. Ook dit blijft een
hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk.

Mijn motivatie om te fietsen is…
Om lekker te kunnen sporten en in beweging te zijn. En de gezelligheid.

Een domper die ik het liefst snel vergeet was…
De Snerttocht van dit jaar. Ik zat er toen helemaal
doorheen. Daar kan ik nu nog niet over uit.

Leuk is het fietsseizoen 2011 geweest als….
Als we met z’n allen gezond en wel weer het einde bereikt
hebben van het fietsseizoen en we weer een nieuw jaar
tegemoet kunnen zien met vele mooie tochten.

Wie mag van jou de volgende keer in deze
rubriek?
Hans Kuijper
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Advertenties

www.surya.nl

FELICITEERT juwelier Ubens & Conrads
met het 125-jarig bestaan.
Al 37 jaar trouw sponsor
van Salt-Boemel.

www.combifit.nl

www.surya.nl
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Wist je al dat…
… Salt-Boemel inmiddels op 145 leden zit? De mannen van
Highroad, Robin Slosser en Ruben Donker (foto) waren óm
na de Pannenkoekentocht van eind juni. Daarna meldde
zich half juli John van den Oudenhoven, waarmee SaltBoemel ook in Velddriel vertegenwoordigd is. En eind juli
zijn Peter-Jan van Steenbergen en Rob Gloudemans –
beiden woonachtig in Zaltbommel - lid geworden.
Maar liefst 25 nieuwe leden sinds 1-1-11.

.. de Fietsdriedaagse, georganiseerd door De Trillende Spaken (Kerkdriel), Salt-Boemel en
De Roode Leeuw (Ammerzoden), in juni een recordaantal deelnemers van meer van 1200
heeft getrokken? In Zaltbommel vertrokken op dag 2 in totaal 440 deelnemers.

De Boemelroute op woensdag richting
Kedichem/Leerdam was uitgezet door Remco van Steenbergen. De 60-70 deelnemers
kwamen terug met 45 kilometer op de teller en een snelheid van 28 gemiddeld. Beter dan de
racepartij op dinsdag. Remo: ‘Wel een les geleerd voor volgend jaar! Alleen Boemels op kop
en niet harder dan 30 kilometer per uur, ook met wind mee.’ Bekijk de route op
http://connect.garmin.com/activity/95807703
Negen Boemels hebben alle drie de dagen meegefietst en daarmee de clubkas gespekt.
… het maken van de groepsfoto is
uitgesteld tot 4 september? De reden
is dat op de oorspronkelijke datum
(3 juli) de tweede levering van de
clubkleding nog niet binnen was en
het wel zo leuk is dat iedereen in
Boemeltenue poseert.
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Wist je al dat…

(vervolg)

… er plannen zijn om op zaterdag 20 augustus de toertocht De Géants des Ardennes (145
kilometer) te gaan rijden? Vertrek naar België op vrijdag. Wil je mee, meld je dan bij Edwin
Poot.
… negen Boemels zich op 18 juni niet bang lieten maken
door de dreigende wolkenluchten en de Jan Janssen Classic
reden (foto)? 150 kilometer vanuit Wageningen met 1267
hoogtemeters. Afgelegd in een kleine zes uur met slechts 1
lekke band en 1 regenbui.

… ware kilometervreters op zaterdag 13 augustus aan hun trekken komen bij de Ronde van
12? Een nieuwe toertocht die alle provincies aandoet. Je kunt de tocht verdelen over
meerdere dagen, maar een beetje beuker ramt in één keer door: 426 kilometer. Kijk voor
meer informatie op www.rondevan12.nl.

Jarig in…
Ze werden gemist in de
vorige nieuwsbrief: de
jarigen bij Salt-Boemel.
Dus op speciaal verzoek
bij deze retour: de
verjaardagskalender!
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Herinnert u zich deze nognognog?

14 augustus 1982
Wout van Putten won het tricot, maar zijn vrouw draagt de rood-wit-blauwe
kampioenstrui die hoort bij de titel van Nederlands kampioen bij de nietlicentiehouders. Wout uit Haaften toonde zich de snelste op het NK op 14 augustus
1982 in de categorie 45+. Hij was toen 46 jaar oud.
Op 4 juni van dit jaar is Wout 75 geworden.
Het NK van 1982 werd gehouden in het Limburgse Jabeek (bij Sittard) op een
heuvelachtig parcours. De wedstrijd eindigde in een massasprint.
Wout won met overmacht.
Hij had altijd een vlijmscherpe eindsprint en won tientallen wedstrijden voor SaltBoemel, waarbij hij van 1982 tot en met 1984 op de ledenlijst stond.
In 1983 won Wout opnieuw het NK en eerder dat jaar legde hij al beslag op de
Europese titel.
Zoon Gerard (van het ontplofte karretje eerder in deze nieuwsbrief!) is sinds twee
jaar lid van Salt-Boemel. Zijn ouders wonen inmiddels niet meer in Haaften maar zijn
vorig jaar verhuisd naar Lith.
(met dank aan het uitzoekwerk van Nico van Lopik)
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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
Vrijdag | vertrek 9.00 uur | afstand 50-70 kilometer | gemiddeld 29-30 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
28 augustus | vertrek 8.00-13.00 uur | Gezinstoerfietsdag/Waalbruggentocht | 15-30-4560-120 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.
Leden worden geacht de clubkleding te dragen
bij tochten van de club, op zondagochtend en
zoveel mogelijk ook doordeweeks.
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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Mis het niet!
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Service-info

Wielervereniging Salt-Boemel
Opgericht: 31 januari 1974
Aangesloten bij de NTFU
Aantal leden: 140 (per 13-6-2011)
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

