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Beste leden,
De winter laat nog even op zich wachten. De afgelopen weken hebben we
daarom op de zondagen nog gewoon op de racefiets kunnen zitten. Naast de
racefiets worden nu vooral de mountainbike, schaatsen en hardloopschoenen
ingezet om de conditie op peil te houden. Gelukkig zijn er in de (wijde)
omgeving mogelijkheden genoeg om de winter sportief door te komen.
Het afgelopen fietsjaar stond vooral in het teken van de nieuwe kleding. Het
duurde allemaal wat lang en niet iedereen kon tijdig zijn of haar kleding
krijgen, maar voorafgaande aan de Sluitingstocht konden we toch een mooie
foto maken. Volgend jaar willen we, en dan natuurlijk met nog veel meer leden
en met hogere temperaturen, opnieuw een foto maken.
Naast de kleding was natuurlijk de lancering van het digitale Kleine Verzetje
een mijlpaal. Dank aan Annemiek en haar kompanen die dit mogelijk hebben
gemaakt.
We besluiten dit jaar met een flink ledenbestand. We hebben een paar opzeggingen binnen, maar ik
hoop dat daar ook een nieuwe aanwas tegenover zal staan. Als we allen als ambassadeur van onze
mooie vereniging optreden, moet dat zeker lukken!
Ik wens de leden, sponsors en alle relaties een prachtige winter met veel sportief plezier toe.
Met sportieve groet namens het bestuur van W.V. Salt-Boemel, Aart Beekman.
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Nieuws
Eindelijk, daar is-ie dan!

De groepsfoto in de nieuwe Boemelkleding, gemaakt op 16 oktober,
voorafgaand aan de Sluitingstocht. Kwam het na twee eerdere pogingen
(kleding nog niet binnen en regen) op de valreep toch nog goed.
De foto is gemaakt door Gerrit Groeneveld, zelf ook lid van Salt-Boemel.

De paden af, de modder in
Tot ver in november zijn er Boemels op
zondagochtend de weg op gegaan. Anderen draaien
liever van de paden af en crossen met hun
mountainbike door de bossen.
Zin om een keer mee te gaan?
Houd het gastenboek en Twitter in de gaten!
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Prof voor één dag
Op uitnodiging van het bestuur bracht Boemel Peter van den Bosch in oktober een dag door
temidden van de profs van de Rabobankploeg. Die formatie organiseert jaarlijks een event
voor haar relaties, waarbij alle Nederlandse toerverenigingen iemand mogen afvaardigen.
Peter waande zich prof voor één dag. Hieronder zijn verslag.
’Ik was dus uitgenodigd om met de Rabobankploeg mee te
fietsen in Zuid-Limburg. We werden vroeg in de morgen om
zeven uur per luxe touringcar opgehaald bij het hoofdkantoor
in Zaltbommel. De fietsen gingen in een aanhanger.
Onderweg naar Valkenburg werd al voor de lunch gezorgd.
Na aankomst bij een grote accommodatie stond de hele
Rabo-profploeg te wachten, inclusief ploegleiders,
mechaniciens en een hele rij materiaalwagens.
Adrie van der Poel en Hennie Kuiper legden het een en ander
uit over het programma, maar ook over hoe we moesten
rijden, bijvoorbeeld bij gevaarlijke afdalingen.
De fietsers werden ingedeeld in groepen van twaalf. Het onze
heette Team Bommelerwaard en had Erik Dekker als
ploegleider. Ook reden er twee Raboprofs mee en een
materiaalwagen van de Raboploeg.
Alles bij elkaar waren er twintig groepen, die om de tien minuten vanaf de Cauberg
vertrokken voor een tocht door het heuvellandschap. Voor vertrek werden alle renners
voorgesteld en er reed een motard met een filmcamera achter ons aan.
De route was tot Houthem redelijk vlak en al snel ging het tempo van 30 naar 40 kilometer
per uur. We reden via de Geulhemmerberg, Vilt, Wolfshuis, Cadier en
Keer, Houthem, Sint Geertruid en via Slenaken over de Loorberg
richting verzorgingspost. Daar wachtten onder meer broodjes en pasta.
Tien minuten later ging het weer verder via Camerig, Vijlen, Wittem,
Eyserbosweg, Etenaken en over de Fromberg naar Schin op Geul.
Daar had ik een zwak moment en moest aan de wagen gaan hangen.
Vanuit de auto kwamen aanwijzingen zoals meefietsen aan de wagen, kleiner gaan rijden en
drinken. De Keutenberg en de Sibbergrubbe reed ik moeiteloos omhoog, hangend aan de
auto…
Terug in Valkenberg lagen onderaan de
Cauberg matten om de gereden tijd tot aan
het hoogste punt te meten. De snelste renner
legde de klim af in 1.37 minuut. Zover kwam
het voor mij niet. Ik moest lopen. Bovenaan op
de kruising ging het links in de afdaling met 60
kilometer per uur richting Vilt en Houthem
waarna de finish in Valkenburg wachtte.
Ons team was als eerste terug en had
onderweg nog twee andere teams ingehaald.
Ik stapte met een goed gevoel af.
Na gedoucht te hebben, wachtte een buffet en
werd de Raboploeg voorgesteld, ook die van
de vrouwen met Marianne Vos als kopvrouw. Afscheid werd er genomen van Oscar Freire die
volgend jaar niet meer voor Rabobank rijdt.
Moe maar voldaan keerden we per bus weer terug in Zaltbommel. Al met al een leuke dag.’
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Boemel in beeld
Naam: Claudia van Heel (40)
Woonplaats: Zaltbommel
Burgelijke staat: getrouwd met
Twan, samen twee dochters
Sanne (9) en Lisa (6)
In het dagelijks leven: ik werk
twee dagen per week met cijfers
bij een administratiekantoor.
Daarnaast pluk ik in mijn vrije tijd graag nog wat aardbeien.
Hobby’s: sport in z’n algemeenheid, maar vooral toch wel het schaatsen.
Fietst sinds: vanaf mijn jeugd als zomertraining voor het schaatsen (zie foto boven, Claudia
in het zwart-wit-rood). Vorig jaar (na een fietsloze periode van ongeveer acht jaar) de draad
weer opgepakt bij Salt-Boemel op de woensdagavonden.
Lid van Salt-Boemel sinds: dit jaar
Fiets: vt740 (geloof ik)

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt
Ik zag Anja Loggen in De Toren staan voorjaar 2010 met een oproep aan alle enigszins
sportieve dames, met een fiets, om zich aan te sluiten op de woensdagavond. Samen met
Truus (Brands) heb ik dit dus gedaan en we zijn inmiddels één van de vele trouwe
aanwezigen op deze avond. Ik kende de club natuurlijk al omdat Twan lid was.

Over de club wil ik het volgende kwijt….
Een gezellige, veelzijdige groep met een scala aan mogelijkheden om te trainen.

Een hoogtepunt was voor mij…
Het rijden van de Elfstedentocht op 4 januari 1997 tussen de wedstrijdrijders. Uitgereden
maar geen ’kruisje’ omdat ik te ver (meer dan 20%) achter winnaar Henk Angenent gefinisht
was. In de jaren erna, tot 2002, heb ik in het landelijke marathonpeloton mee mogen
’koersen’, wat voor mij eigenlijk één en al hoogtepunt was omdat ik ze allemaal voorin mee
uit heb mogen rijden. Helaas op dit niveau nooit het podium gehaald.

Mijn motivatie om te fietsen is…
Eerlijk is eerlijk maar het is voor mij slechts een vorm van in conditie blijven voor het
winter(schaats)seizoen. Al moet ik toegeven dat ik nu steeds meer plezier in het fietsen krijg.

Een domper die ik het liefst snel vergeet was…
Ik zal best dompers hebben gehad maar daar blijf ik nooit zo lang bij stilstaan. Dus ik kan
me er nu niet zo snel één herinneren. O ja, een val met mijn skeelers, een jaar of 15
geleden, waarbij ik mijn voortanden afbrak.

Leuk is het fietsseizoen 2011 geweest als….
Ik terugdenk aan eigenlijk alle woensdagavonden. Mooie afwisselende routes gefietst in een
heerlijk relaxt tempo. De weergoden waren ons woensdagavondrijders zeer gunstig gezind.

Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?
Erik van Heusden (ha ha ha!)
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Advertenties

www.surya.nl

www.combifit.nl

www.surya.nl
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Wist je al dat… (1)
… het venijn ’m bij de Sluitingstocht in de staart zat?
De grote groep deelnemers liep na afloop onverwacht
tegen de man met de hamer aan. Gelukkig was hij in
een goede bui en stopte de hamer weer gauw terug in
de bus van ’t Stadscafé.
… Salt-Boemel prachtig weer had bij de laatste rit van
het seizoen? Het was dan ook goed toeven na afloop
op het terras (!) waar koffie en appelgebak wachtten.

… er bij de Sluitingstocht heel wat meer
werd afgesloten dan alleen het
fietsseizoen 2011? De tocht volgde
daags na de jaarlijkse feestavond in
sporthal De Ring (foto) en voor
sommigen werd het dan ook een kort
nachtje. Met moeite wisten zij te
voorkomen dat de luiken zich (af)sloten.

… er na Sverre Groenbroek in mei opnieuw een Boemelbaby is
geboren? Peter de Gast en zijn vrouw Marieke zijn op maandag
7 november de trotse ouders geworden van Lars. Hun zoon is
het kleine broertje van Thijs.
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Wist je al dat… (2)
… Peter van den Bosch, voormalig beheerder van de
Boemelkleding, nog een berg jubileumsokken van
Salt-Boemel heeft liggen? Deze sokken zijn
vervaardigd nadat het honderste lid een feit was.
Gratis af te halen! Ook is er nog een klein restant aan
oude Boemelkledij beschikbaar. Voor de precieze
maten graag contact opnemen met Peter van den
Bosch.
… Op 12 oktober Niels Wouterse zich heeft aangemeld als lid van Salt-Boemel? Hij is 35 jaar
(in januari wordt-ie 36) en komt uit Zaltbommel. Omdat er per 31 december 2011 ook twee
Boemels afhaken – Stef Karthein en Rob van Bladel – komt het ledenbestand uit op 145.
… Truus Brands een week lang op televisie te zien is
geweest? Ze werkte tijdens het programma Koffietijd vijf
dagen achtereen live in de studio aan het Kunstwerk van
de Week. ’Supergaaf om daar een week te zijn’, vertelt
Truus. ’Koffietijd wordt uitgezonden vanaf de oude locatie
van De Gouden Kooi, een flinke Villa met manege en
zwembad. Het was voor mij vier dagen hard werken,
want donderdag moest het doek af zijn om geveild te
kunnen worden. De opbrengst ging naar het goede doel
Dance4life. Gelukkig kan ik veel dingen tegelijkertijd, dus heb ik iedere dag lekker zitten te
genieten van de verhalen van alle gasten, de mensen van beeld, licht en geluid met hun
geintjes en het lekkere eten van Koffietijdkok Casper. Na twee dagen was ik al meubilair in
de studio, elke dag als eerste aanwezig en als laatste weg. Je krijgt dan een goed beeld van
wat er voor een uurtje live-uitzending nodig is.’
Uiteraard kreeg Truus veel reacties op haar tv-optreden, waarbij de meest gestelde vraag
luidde: ’Zijn die mensen daar wel een beetje aardig?’ Ja en nee, luidt het antwoord: ’Maar
dat heb je niet alleen in Hilversum. Er waren leuke gasten zoals Marcel Brood (de zoon van),
Marga van Praag, Peter van de Vorst en rapper en knuffelbrabo Gers Pardoel. Ook de
presentatoren Quinty Trustfull, Pernille La Lau en
Loretta Schrijver zijn echt leuke, spontane mensen.
Ze zorgen ervoor dat je je thuisvoelt. Het was
een hele ervaring en ik heb erg van genoten.’
Via de website www.truusbrands.nl is het mogelijk
om beelden van Truus in de studio terug te kijken.
Foto rechts: Truus Brands temidden van de Koffietijdpresentatrices Quinty Trustfull (l) en Loretta Schrijver.
Het lijkt wel of zij in Truus’ programma te gast zijn!
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Verslag van een droomreis
’Jaren was ik er al mee bezig. Fietsen van Lhasa in Tibet
naar Kathmandu in Nepal. In een verre en vreemde
omgeving, over passen van meer dan 5000 meter hoogte.
In 2008 was het bijna zover, maar toen ging Tibet op slot
vanwege de rellen. Dit jaar ging dan eindelijk mijn wens
in vervulling’, vertelt Salt-Boemelvoorzitter Aart Beekman.
’In september vloog ik met 13 onbekende medereizigers
van Amsterdam via Chengdu naar Lhasa, de hoofdstad
van Tibet. De eerste dagen in Lhasa stonden in het teken
van acclimatiseren. De stad ligt op 3650 meter hoogte en
daar kun je al behoorlijk last hebben van zuurstoftekort.
Tijdens deze dagen leerden we het Tibetaanse centrum
goed kennen. We hoorden iedere dag dezelfde chant: Om mani padme hum. Boeddha begon
zich al aardig in onze hoofden te nestelen.
Na een aantal dagen was het dan echt zover dat we op de fiets stapten om in 14 etappes
naar Kathmandu te rijden. De eerste etappe was nog vlak. Daarna begon het echte werk. De
Kamba La (La betekent ‘pas’ in het Tibetaans), ruim 4700 meter hoog, goed geasfalteerd,
met percentages die de zes niet te boven gingen. Daags daarna slechtten we de 5000
metergrens, geleidelijk fietsten we de Karo La op. De weg naar Shigatse was vlak.
De wegen werden langzamerhand leger en stiller. Waar in Lhasa leger en politie
overduidelijk aanwezig waren, was dat op het platteland, op de checkpoints na, nauwelijks
het geval. Maar waar we ook kwamen, als we een paar minuten stilhielden stonden de
Tibetanen rond onze fietsen en onze tenten. Aliens waren we, in hun ogen. We klommen
naar de Gyatso La, met 5250 meter het hoogste punt van de reis. Daar werd het grote
niveauverschil van de deelnemers nog eens duidelijk.
We naderden het gebied van de Everest. De asfaltwegen
maakten plaats voor onverharde wegen. Veel slechter dan
we hadden gedacht. Met mijn mountainbike was ik nog
aardig in het voordeel, hoewel ik m’n echte mtb-banden
thuis had gelaten. Van veraf zagen we de machtige witte
toppen, met de Mount Everest daar ver bovenuit stekend.
Helaas was bij het Everest Base Camp de bewolking zo dik
dat we de volgende dagen maar een glimpje van de berg
konden opvangen.
Hoewel de omstandigheden af en toe redelijk primitief
waren, genoten we volop. Een paar dagen geen elektriciteit,
stromend water, sanitaire voorzieningen, nog een
aardbevinkje erbij… De keerzijde was een groep waarvan er
altijd wel eentje ziek was. Als enige kreeg ik nergens last van. Na de Everest restten nog
een paar dagen naar Kathmandu. Het weer werd slechter, we reden in sneeuw- en
hagelbuien. De afdaling naar Nepal waar we ons op hadden verheugd werd een glibberpartij.
In een tropische hoosbui, in het donker, ingesloten door het verstikkende verkeer bereikten
we Kathmandu. Een droomreis was voorbij…’
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Herinnert u zich deze nognognog?

1 februari 1997
Heel veel afwisseling, leuke onderbrekingen en veel inbreng van de leden. Dat typeert de
feestavonden van Salt-Boemel in de jaren ’90 in de kantine van sporthal De Ring in
Zaltbommel. Op de foto hierboven voeren (v.l.n.r.) René Pichot du Plessis, Leo van Doorn en
Jeroen van Zanten met liggend Erik Wammes een monniken-act op. Dit vriendengroepje
kwam uit Culemborg en Beesd en was een aantal jaren lid van Salt-Boemel. Behalve aardig
wedstrijdrijden konden ze zeker ook geweldig feest vieren. Ze wisten ieder jaar tijdens de
feestavond te verrassen met een leuke act. De muziek bij deze foto laat zich raden: ’Bim
Bam’ van André van Duin, maar dan met een eigen tekst.
Wie ook optrad tijdens deze feestavond waren Bou van Steenbergen en Karin van Burg als
Vader Abraham en Mieke met het nummer ’Zou het erg zijn lieve opa’. Met een eigen
tekstvariant blikten zij kritisch, maar met veel humor, terug op het afgelopen seizoen.
Een derde act kwam van Peter van Lith (broer van Henk). Hij had een eigen versie gemaakt
van een liedje van Urbanus en begeleidde zichzelf op de gitaar. Zijn achtergrondkoor
bestond uit Annie van Lith (vrouw van Henk) en andermaal Karin van Burg.
Verder was er op deze avond nog een verloting met leuke prijsjes en was er de uitreiking
van de 1e prijs van het Super Flut Klassement, voor de grootste pechvogel van het
afgelopen seizoen. De club telde in 1997 63 leden. De feestavonden trokken toentertijd
tussen de 60 en 80 Boemels met aanhang.
(met dank aan het uitzoekwerk van Nico van Lopik)
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Aan de Boemel
Met de Sluitingstocht op 9 oktober is het fietsseizoen 2011 beëindigd. Daarom deze keer
geen pagina met toertochten en doordeweekse trainingen. In plaats daarvan aandacht voor
het onderhoud van racefiets of mountainbike. Sponsor Van Tuyl licht toe.
Er zijn een aantal dingen aan je fiets die je na iedere rit even moet controleren:
- Zit er een slag in de wielen of zitten er spaken los?
- Zijn de banden beschadigd of versleten?
- Een tocht met veel stof, zand, modder en regen
gereden? Maak dan de ketting goed schoon en droog
en smeer deze.
- Zijn de remblokjes nog niet versleten?
- Nog beschadigingen aan het frame? Eventueel
bijwerken met (blanke) lak
- Zit alles op en aan de fiets nog goed vast?
Tip! Rij altijd met een bandenspanning van acht bar, dit scheelt lekke banden.
Volgens Patrick Donker van Van Tuyl zijn er twee momenten om te denken aan groot
onderhoud: aan het begin van het zomerseizoen en aan het einde van het zomerseizoen.
Aan het eind maak je je fiets klaar voor de winter. Alles goed nakijken, schoonmaken, in de
was zetten (mooi en beschermend), stellen en smeren. Ook zijn dit goede momenten om de
naven te inspecteren of een nieuw stuurlintje te wikkelen. Voor wie in de winter niet fietst
vervalt er natuurlijk een beurt.
De levensduur van fietsonderdelen is afhankelijk van de kwaliteit, het gebruik en het
onderhoud. Kwaliteitsonderdelen gaan vaak langer mee dan goedkope en kunnen dus op de
lange termijn goedkoper zijn De belangrijkste factor is echter hoe je met je materiaal
omgaat. Veel in de regen fietsen en dan niet schoonmaken bepaalt de ondergrens, fietsen
met mooi weer en voorbeeldig onderhoud de bovengrens van onderstaande tabel
(gebaseerd op gemiddelde tot goede onderdelen). Het zijn overigens vrij grove schattingen.
Onderdeel
Ketting
Tandwielen
Lagers

Ongunstig
1000 km
2500 km
10.000 km

Banden
Velgen

500 km
10.000 km

Gunstig
5000 km
5000 km
Afhankelijk van
het weer
5000 km
30.000 km

Schoenplaatjes
Kabels

3000 km
5000 km

10.000 km
10.000 km

Bepalend
Vuil, vocht, smering
Vuil, vocht, smering
Vuil, vocht,
smering, afstelling
Rijgedrag, spanning
Remmen, vuil,
richten
Vuil, lopen
Vuil, smering

Voor leden van Salt-Boemel biedt Van Tuyl aan een winterbeurt uit te voeren voor 99 euro in
plaats van 119,95 euro. De fiets wordt compleet gedemonteerd, gereinigd en opnieuw
gesmeerd en in het vet gezet. De wielen worden gecontroleerd en eventueel nagespannen.
Dit exclusief kabels, stuurlint en versleten ondelen. Op de onderdelen geldt natuurlijk wel de
8 procent kortingsregel.
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Jarig in…

De laatste van 2011
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Vijf digitale Kleine Verzetjes verschenen er
in 2011 op de website van Salt-Boemel. De redactie houdt zich aanbevolen voor leuke
fietstips, vermakelijke verslagen, mooie foto’s en interessante sites die de Boemels zeker
eens moeten bekijken. Mail gerust naar salt-boemel@hotmail.com. Doen hè!

Rest ons, Annemiek, Peter en Remco,
iedereen fijne feestdagen toe te wensen
en een sportief en gezellig 2012.
Tot ziens bij de Boemels!
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Service-info

Wielervereniging Salt-Boemel
Opgericht: 31 januari 1974
Aangesloten bij de NTFU
Aantal leden: 145
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

