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Na de alleen maar positieve reacties op de eerste nieuwsbrief is hier 
dan de tweede. In deze editie wil het bestuur graag aandacht vragen 
voor een aantal belangrijke zaken. Met name wijs ik dan op de 
gedragsregels. Niet alleen hoe we ons op de weg gedragen, maar ook 
ten opzichte van elkaar.   
Vorige maand is de NTFU met een aantal andere organisaties een 
campagne gestart onder de noemer ‘Gebruik je kop, helm op!’ Vorig 
jaar hebben we (gelukkig) al de helmplicht ingevoerd bij onze tochten.  
Maar als er buiten groepsverband wordt gereden kan er net zo goed 
wat gebeuren.  Dat wordt door menigeen onderschat, terwijl de 
gevolgen net zo erg kunnen zijn.  
Dus, hanteer ook als gedragsregel als je alleen fietst: helm op! Meer 
informatie over de campagne is te lezen op www.gebruikjekop.nl 

Voor de zomer hebben we na de mooie fietstochten die we al hebben gehad nog een paar 
prachtige tochten te gaan. Hierover lees je verderop meer in deze nieuwsbrief. We hopen op 
veel deelnemers! 
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OPROEP! 

Het bestuur roept de leden op voor de volgende drie activiteiten: 

Clubfoto 
Nu we (bijna) allemaal de nieuwe 
fietskleding in ons bezit en aan ons lijf 
hebben, willen we graag een mooie foto 
maken van de leden in het nieuwe tenue 
(links de huidige groepsfoto).  

Daarom vragen we jullie om op zondag 3 juli om 9.00 uur naar de Markt te komen. 
Daar zullen we een mooi plekje uitkiezen en ons op de gevoelige plaat laten 
vastleggen. Dat zal ongeveer een kwartiertje duren. Daarna kan een ieder met zijn of 
haar groep aan de zondagse tocht beginnen. 
Hopelijk is de nieuw bestelde kleding dan binnen en kunnen de leden die nu nog 
geen clubkleding hebben ook in het nieuw op de Markt verschijnen. 
 

Pannenkoekenbakkers 
Op zondag 26 juni fietsen we de jaarlijkse Pannenkoekentocht. Deze tocht eindigt als 
vanouds ten huize van Henk van Vuren in Geldermalsen, waar een schaal heerlijke 
pannenkoeken wacht om door de deelnemers verorberd te worden. Door ziekte zijn 
de dames die de vorige jaren trouwhartig de pannenkoeken bakten uitgeschakeld. 
Daarom roepen we een aantal vrijwilligers (m/v) op die een handje willen helpen bij 
het bakken van de pannenkoeken. Je kunt je aanmelden via bestuur@salt-boemel.nl.  
De fietsers zullen je dankbaar zijn! 
 

Fietsdriedaagse: spek de clubkas! 

Op 21, 22 en 23 juni organiseert Salt-Boemel 
samen met De Trillende Spaken uit Kerkdriel en 
De Roode Leeuw uit Ammerzoden de Rabo 
Fietsdriedaagse Bommelerwaard. Als er 5 leden 
meedoen, ontvangt de vereniging € 75,-. Voor 
iedere deelnemer extra doet de Rabobank daar 
nog eens 5 euro bij.  
 

Daarom een oproep aan alle Boemels om mee te doen. Je kunt starten voor 20 of 40 
of voor 50-60 kilometer. Geef je op via bestuur@salt-boemel.nl. Voor meer 
informatie over de Fietsdriedaagse kijk op www.fiets3d.nl 
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’Met zijn allen fietsen is veel leuker’ 
Maar liefst 22 nieuwe leden heeft Salt-Boemel al begroet sinds 1-1-11. Op een totaal van 
140 is dat een groei van 16 procent. Wat zijn de beweegredenen van de nieuwkomers om 
juist in het Boemelpaars hun kilometers te maken? 
“Ik fiets al heel wat jaren rond op m’n racefiets”, vertelt Emile van der Sluijs uit Hurwenen. 
“Omdat het me wel leuk leek in groepsverband te gaan fietsen, heb ik besloten lid te worden 
van Salt-Boemel. Ik ben in contact gekomen met de club doordat een vriend van mij al bij de 
club fietst. Het bevalt me tot nu toe heel goed. Het grote voordeel is dat het in een groep 
veel gezelliger fietsen is en dat ik nu routes fiets waar ik nooit eerder heb gereden. Ik vind 
ook de keuze voor verschillende groepen met verschillende snelheden ideaal.” 
Ook Rigte Groenbroek (foto), sinds 14 juni 2010 actief op de 
racefiets, schreef zich in ’om niet constant alleen te hoeven 
fietsen’.  “Fietsen bij de Boemels bevalt zeer goed. Leuk contact 
met de andere leden en al leuke tochten gefietst. Ook het tijdrijden 
is een leuk initiatief, alleen jammer dat er niet meer leden 
meedoen, maar dat kan ook komen door het tijdstip. 18.45 uur is 
ook voor mij krap om te halen. ” 
De verhuizing naar het oude huis van clubvoorzitter Aart Beekman 
was voor Zaltbommelaar Ernest Kloeg de link met Salt-Boemel. “Er 
vielen nog regelmatig fietstijdschriften en -folders in de bus die ik 
dan doorstuurde, maar de interesse was gewekt!” 
Truus Brands (Hurwenen) en Rob van Riel (Empel) grepen de 
aanschaf van hun racefiets aan om lid te worden. Brands: “Met z'n 
allen fietsen is veel leuker. De woensdagavond is een erg gezellige 
club. Toegankelijk voor nieuwe fietsers.’’ Van Riel: “Dat er door de week in verschillende 
groepen wordt gereden, vond ik wel een sterk punt.” 
Myrrith Hulsbergen uit Est kwam via Google uit bij de club. “Ik zag de homepage en dacht... 
die pakjes in paars en geel zijn wel errug lelijk... wil ik dit wel? Maar kijk wat een mooi nieuw 
tenue er is verschenen! Ik ben vorig jaar een keer mee gaan fietsen op zondag en dit jaar 
echt begonnen. Ik fiets al sinds mijn 23e, maar de afgelopen vijf jaar minder. Een erg leuke 
manier om mensen te leren kennen!” 
Groenbroek: “Het actief zijn op bijvoorbeeld Twitter zorgt ervoor dat mensen afspreken om 
samen te gaan fietsen.” Dat kan Danique Speklé uit Zaltbommel, overgesprongen van de 
spinningfiets op de racefiets, beamen: “Via Twitter worden er vaak mensen uitgenodigd.’’ 
Tenslotte toch nog een paar tips voor de club. Kloeg: “De drempel om lid te worden zou 
verder verlaagd kunnen worden door een ’echte’ beginnersgroep te starten, die op een rustig 
tempo een klein rondje gaat fietsen.’’ Hulsbergen: “Ik mis het draaien in de groep op 
woensdag en zondag 9.15 uur. Wanneer je draait en ook op kop komt, ga je harder fietsen 
en wordt je techniek ook beter. Het leuke is dat je dan ook steeds naast een ander fietst. 
Toen ik in België bij een club reed, werd er altijd gedraaid, zelfs met een groep van 30. 
Iedereen kwam op kop gedurende 1 tot 2 kilometer. Ik vind dat we daar mee 
moeten beginnen.”  

 

 

 



Pagina 4 
 

 

Tijdrittencyclus (door de ogen van Remco) 
Voor de 21e keer werd dit jaar de tijdrittencyclus verreden. Aangezien het vorig jaar goed 
bevallen was, heb ik dit jaar weer meegedaan. Het grootste probleem voor mij is: kom ik op 
tijd thuis en wat eten we dan?!  
 

Dit jaar waren de bruine bonen geen goede keuze, 
op sla ging het beste! Achteraf hoorde ik dat je dat 
beter niet kan eten, maar ja anders ga ik van mijn 
graat (ja daar zit genoeg aan).   
 
De eerste tijdrit ging van Neerijnen naar Ophemert. 
De dag ervoor 120 kilometer gereden, dus aan de 
voorbereiding lag het niet! Natuurlijk speelde de 
wind een grote rol. Het resultaat mocht er zijn: de 
laatste plaats op 21 seconden achter Richard van 
Arkel. In totaal 18 deelnemers en 4 Boemels. 

 
De tweede tijdrit was een rondje Delwijnen. Onderweg met windkracht 4-5 kwamen de 
bruine bonen een paar keer voorbij, maar ja gas erop! Ik ging ervoor niet als laatste te 
eindigen. Dat lukte, Richard gepasseerd (lekke band) en achter mij stond ook nog Marijn van 
de Berg (11 jaar). In totaal 25 deelnemers en 5 Boemels.  
Vanwege de vele deelnemers besloot de organisatie het rondje rond de vuilnisbelt niet te 
rijden. Het werd een variant op de route van de tweede tijdrit. De benen voelden goed na de 
Gooitocht. Weer verschenen er meer Boemels (7 van de 24 deelnemers) aan de start, dus 
meer kans om weer hoger te eindigen! Na een pittige anderhalve ronde eindigde ik als derde 
van onderen: één seconde achter Marijn en voor Danique en Iris van Dalen. Wel weer harder 
gereden als de vorige keer.  
 
De laatste tijdrit was traditioneel vier keer de Bommelse brug op en neer. Aangezien ik geen 
klimmer ben (te zwaar) en geen tijdrijder (goh weer te zwaar) is het een hele opgave. De 
zaterdag voor de tijdrit de Koos Moerenhout Classic gereden, zondag de benen even los 
gereden. Het was een hele klus om vier keer de 
brug zo hard mogelijk omhoog te komen. De 
kinderen stonden te kijken dus ik moest wel 
even mijn best doen. Deze keer waren er 8 
Boemels onder de 25 deelnemers. Mijn positie 
was weer voor Richard (weer lek) en voor 
Danique, Marijn en Iris. 
Na afloop was de prijsuitreiking op de markt in 
Zaltbommel. Beste Boemel was Marcel van Lith 
en ik volgde als tweede. Van de jongens met 
zo’n dicht achterwiel was Mark Teeuw uit Arkel 
de winnaar en hij mocht de ROAM Special 
Cycles wisseltrofee mee naar huis nemen. 
 
Voor volgend jaar zal ik me beter gaan voorbereiden. Het leukste van tijdrijden vind ik dat je 
eens een keer echt tegen de klok gaat fietsen en dat je sneller bent dan je eigenlijk denkt te 
kunnen. De organisatie en de vrijwilligers hartelijk bedankt, ik doe volgend jaar weer mee! 
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Ontknoping tijdrittencyclus 
Rit 3 (16-5-2011, 15,8 kilometer in Kerkwijk/Delwijnen) 
1. Mark Teeuw (Rijswijk)   21.37 min. (43,9 km/uur) 
Boemels: 
15. Marcel van Lith (Est)   24.57 min. (38,0 km/uur) 
17. Aart Beekman (Zaltbommel)  25.46 min. (36,8 km/uur) 
19. Rigte Groenbroek (Rossum)  27.11 min. (34,9 km/uur) 
20. Erik van Lent (Gorinchem)   27.12 min. (34,9 km/uur) 
22. Remco van Steenbergen (Zaltbommel) 27.40 min. (34,3 km/uur) 
23. Danique Speklé (Zaltbommel)  28.42 min. (33,0 km/uur) 
24. Iris van Dalen (Zaltbommel)   30.36 min. (31,0 km/uur)   

Rit 4 (30-5-2011, 4 x op en neer over Bommelse brug) 
1. Dirk Keijnemans (Nieuwaal)   27.44 min. (40,5 km/uur) 
Boemels: 
11. Marcel van Lith (Est)   31.06 min. (36,1 km/uur) 
13. Aart Beekman (Zaltbommel)  31.31 min. (35,6 km/uur) 
17. Bert van Dalen (Zaltbommel)  32.59 min. (34,0 km/uur) 
20. Erik van Lent (Gorinchem)   34.13 min. (32,8 km/uur) 
21. Remco van Steenbergen (Zaltbommel) 35.29 min. (31,6 km/uur) 
23. Danique Speklé (Zaltbommel)  35.59 min. (31,2 km/uur) 
24. Iris van Dalen (Zaltbommel)  38.33 min. (29,1 km/uur) 
25. Richard van Arkel (Zaltbommel)  lek  

Eindklassement 
Degenen die aan alle 4 de ritten hebben deelgenomen (net als vorig jaar 12) , kwamen in aanmerking 
voor de eindprijzen. Alle anderen (dus degenen die één of meer ritten hebben gemist) zijn 
geklasseerd vanaf plaats 13. In totaal hebben 39 verschillende renners aan één of meer tijdritten 
meegedaan (vorig jaar 32). Van Salt-Boemel hebben negen leden meegereden (vorig jaar 5). Erik van 
Lent heeft zich vlak voor de laatste tijdrit opgegeven als lid en telt mee voor het clubklassement. 
1. Mark Teeuw (Rijswijk)  9 pnt. 
2. Dirk Keijnemans (Nieuwaal)   10 pnt. 
3. Leon Ruys (Oss)    12 pnt. 
Salt-Boemel-klassement 2011  
1. Marcel van Lith    54 pnt. 
2. Erik van Lent    77 pnt. 
3. Remco van Steenbergen  84 pnt. 
4. Aart Beekman   90 pnt. 
5. Richard van Arkel   97 pnt. 
6. Rigte Groenbroek   101 pnt. 
7. Danique Spekle   106 pnt. 
8. Bert van Dalen   107 pnt. 
9. Iris van Dalen   108 pnt. 
Dames-klassement 2011  
1. Miranda Danse   97 pnt. 
2. Ilse Miltenburg   101 pnt. 
3. Danique Spekle   106 pnt. 
4. Iris van Dalen   108 pnt.   

 
De uitslag van de eerste twee tijdritten  

was te lezen in de eerste nieuwsbrief. Voor 
de volledige uitslag kijk op salt-boemel.nl 
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Nieuws 

Gedragsregels (opgesteld door het bestuur) 
Regelmatig wordt het bestuur benaderd door mensen die zich beklagen over het 
rijgedrag van leden van onze vereniging. Wij hebben het een en ander besproken en 
komen tot de volgende aanbevelingen: 
- We rijden in de clubkleding 
- We rijden twee aan twee, ook als er een sterke (zij)wind staat 
- De sterken houden de minder sterken zoveel mogelijk uit de wind 
- We houden ons aan de snelheid die past bij de groep: 
  09.00 uur: gemiddeld 31 kilometer per uur en meer 
  09.15 uur: gemiddeld 29-31 kilometer per uur 
  09.30 uur: gemiddeld 27-29 kilometer per uur 
  (We zijn tenslotte een toervereniging!) 
- Bij obstakels wordt er duidelijk gewaarschuwd  
- Binnen de bebouwde kom wordt er aangepast en veilig 
gereden 
- We houden rekening met de zwakkeren in de groep 
- Er wordt als groep gereden, dus samen uit, samen thuis 
- Er wordt extra rekening gehouden met nieuwe deelnemers aan de groep 
- Bij pech wordt op elkaar gewacht 
- Er wordt op gelet dat bij het overnemen de snelheid niet constant wordt opgevoerd 
- Afval in de achterzak en thuis in de bak 
- Naarmate de groep groter is, wordt er langzamer gas gegeven na de bocht. 
Achterblijvers krijgen voldoende tijd om aan te haken 
- Praat gezamenlijk nog even gezellig na op de markt. Fietsen bij Salt-Boemel heeft 
naar het sportieve vooral ook een sociaal aspect. 

 

 

 

 

 

 

 

Beste wielerliefhebbers, 
Zoals jullie weten valt er veel te lezen op http://www.salt-boemel.nl Zelf ben ik 
fan van het gastenboek, dat leuke berichtjes en verslagen van onder meer de 
9.30 uurgroep en de woensdagavondtrainingen bevat. Maar er is méér! Johan 
den Teuling houdt op zijn weblog de statistieken bij van de 9.00 uurgroep op 
zondag. Hij schrijft leuke en mooie verslagen. Je vindt Johans Fietslogboek via 
de link onderaan de openingspagina www.salt-boemel.nl. Eén linkje verder 
(Peters wielerinfo) vindt je de statistieken en ritverslagen van de 9.15 uurgroep.  
Wie het leuk vindt om samen toe te leven naar activiteiten in en buiten 
Boemelverband en het wielervirus te delen kan dat doen via het sociale 
internetnetwerk Twitter. Meld je aan en volg @SaltBoemel. 
 
Peter de Gast 
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Boemel in beeld 
Naam: Wim van den Boogaard 
Leeftijd: 67 
Woonplaats: Hedel 
Burgelijke staat: getrouwd met Fily, zoons Patrick en Barry, 
kleindochters Zenna (4) en Zoé (2), kleinzoon Dré (7 maanden) 
In het dagelijks leven: ruim 40 jaar gewerkt als 
verwarmingsmonteur, vooral op de grotere projecten o.a. Du Pont 
Dordrecht en Organon Oss. Nu als AOW-er erg actief op velerlei gebied als vrijwilliger in 
bestuur en organisaties bij vooral ouderen.  
Hobby’s: fietsen, surfen, zeilen, vliegeren, foto, film, muziek en vrijwilligerswerk 
Fietst sinds: 1958-1965 Gerrit Schulte in Den Bosch (in 1964 kampioen luchtmacht), 1973 
Hedel (De Pedaaltrappers). 
Lid van Salt-Boemel sinds: 1974-1980 en nu sinds 2008 
Fiets: Van Tuyl VT 730 

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt 
In 2007 bij een keuring voor het groot rijbewijs kreeg ik te horen dat ik meer moest 
bewegen. De keus was snel gemaakt want fietsen is buiten en kan op elk moment. Nadat ik 
het fietsen steeds leuker begon te vinden kwam de gedachte op om bij Salt-Boemel lid te 
worden, omdat ik er ook heel leuke herinneringen aan had en wat blijkt: het is nog steeds 
gezellig en leuk. 

Over de club wil ik het volgende kwijt…. 
Nog steeds een leuke club waar iedere fietsliefhebber op eigen vermogen en kunnen zijn 
hobby kan uitoefenen. 

Een hoogtepunt was voor mij… 
November 2010 de uitverkiezing van Hedelnaar van het Jaar en nu 2011 heeft zelfs de 
Koningin het behaagd…… dus nu ook Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Mijn motivatie om te fietsen is… 
Mijn conditie blijven behouden om gezond en fit te blijven om het vrijwilligerswerk te blijven 
doen want ik geniet daar echt van. 

Een domper die ik het liefst snel vergeet was… 
Dat mijn maat waar ik al 30 jaar samen een verzoekplatenprogramma mee verzorg in Het 
Zonnelied een hersenbloeding kreeg. Hierdoor besef je dat toch iedereen op elk moment 
iets kan overkomen. 

Leuk is het fietsseizoen 2011 geweest als…. 
Alle leden aan het eind van het seizoen kunnen zeggen ’wat was het toch weer leuk en wat 
hebben wij gezellig gereden’. Als groep samen uit samen thuis en als individu…. leef je uit.  
 
Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?  
Gijs Verploegh 
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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 dankzij Erik van Lent uit Gorinchem en Hjalmar Bakker  
uit Gameren inmiddels op 140 leden zit?  
 

… Peter Mooring alweer naar zijn racefiets lonkt? De 
kopman van de 9.15 uurgroep kwam op 1 mei lelijk ten val 
maar laat desgevraagd weten dat het herstel de goede kant 
op gaat: ’Afgelopen week terug in het ziekenhuis geweest en 
daar vonden ze het ook goed gaan. De pijn zit er nog en kan 
nog even gaan duren. 
Sinds twee weken fiets ik weer op de gewone fiets naar mijn 
werk, elke dag 30 kilometer, maar ik kan je vertellen dat ik de 
eerste paar kilometer toch wel een beetje eng vond. Het heeft 
gewoon tijd nodig. 
Als het goed is, is deze week mijn racefiets weer klaar en kan 

ik mijn eerste kilometers op de racefiets gaan maken. Ik mis het fietsen wel heel 
erg’. 
  
… Peter de Gast, beheerder van wielerinfo.nl waar de verslagen van de 9.15 
uurgroep te vinden zijn, voor de tweede keer papa wordt? 

… er beelden zijn van de laatste tijdrit op 30 mei? Bekijk ze via www.wielerinfo.nl 

… een aantal Boemels zich op 28 mei heeft gewaagd aan de 
Koos Moerenhout Classic? 180 kilometer met windkracht 5-6.  

… Koos Moerenhout die dag met Peter de Gast op de foto 
ging? (Of was het nou andersom? Zie foto hiernaast) 

… het goede doel voor de Gezinsfietsdag/Waalbruggentocht 
op 28 augustus bekend is? De opbrengst gaat naar de 
Voedselbank Bommelerwaard 

 

… Salt-Boemel er met de Gooitocht op … 
en de 100 kilometer over de Zuid-
Limburgse heuvels op 30 mei (foto links) er 
weer twee mooie ritjes op heeft zitten? 
Naar het Gooi ging het met 24 man/vrouw, 
14 Boemels meldden zich voor Zuid-
Limburg. 
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Herinnert u zich deze nognognog? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 juni 2005   
 

De prijsuitreiking van de tijdrittencyclus in het centrum van Zaltbommel met Theo de 
Rouw (gele shirt) als eindwinnaar. De Ammerzodenaar won de allereerste 

tijdrittenserie van Salt-Boemel in 1991 en in 2005 dus ook cyclus nummer vijftien. 
Nog geen jaar later, op 30 maart 2006, overleed Theo de Rouw op 55-jarige leeftijd 

aan de gevolgen van slokdarmkanker. Hij was vanaf 1980 lid van Salt-Boemel en 
werd later donateur. De grondlegger van het bedrijf ROAM Special Cycles, na zijn 
dood voortgezet door zoon Johan, stelde de wisselbeker van de tijdrittencyclus 
beschikbaar. Ook was De Rouw sinds 1989 trouw adverteerder in Het Kleine 

Verzetje. Eén van de laatste fietsen die hij heeft gemaakt, was de duo-fiets voor 
Bommelstein, die in 2005 als het goed doel van de Gezinsfietsdag was uitgekozen. 

Hij stond te boek als een rustige man die nooit klaagde, nooit mopperde, nooit 
zeurde en altijd klaar stond voor een ander. 

Op de foto, van links naar rechts: Stef van Gelderen (tweede in eindklassement), 
Anja Loggen (beste dame en 7e in het eindklassement), Theo de Rouw en Johan den 
Teuling (derde in het eindklassement). De tijdrittencyclus van 2005 bestond uit zes 

ritten en er deden in totaal 26 renners aan mee, onder wie twee vrouwen (de andere 
was Annemiek, de vrouw van Stef) en 12 Boemels. 

 
 

(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 

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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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 


