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Als je dit leest, is het fietsseizoen net of net niet voorbij. Een seizoen dat we
begonnen met een groot ledenaantal. ’Hopelijk houden we dat zo’, dachten we.
Daarin zijn we niet teleurgesteld: het ledenaantal nam zelfs sensationeel toe.
Wat het weer betreft mochten we in het voorjaar niet klagen. In de loop van
het jaar waren er toch wat regenachtige zondagen te noteren, waardoor we
zelfs een aantal tochten moesten schrappen.
De deelname aan de trainingsritten op zondag en op de doordeweekse dagen
was goed te noemen. Daarbij vielen wel een aantal zaken op:
op dinsdag bleken veel leden de voorkeur te geven aan een ritje met anderen
boven een ritje met de eigen club. In mijn ogen moeten we als club toch op
dezelfde manier kunnen rijden als het gezelschap rond Willem van Gameren.
Volgend jaar verwachten we gewoon weer iedereen op dinsdag op de Markt!
Op de zondagen na de zomer werd de belangstelling fors minder. Het
mountainbikeseizoen blijkt steeds vroeger te beginnen en sommige leden lijken
daar de voorkeur aan te geven. Waarom niet wachten tot na de Sluitingstocht? De winter is lang
genoeg. ’Slachtoffer’ was onder andere de extra ingelaste rit in Zuid-Limburg. Op veler verzoek
hebben we deze voor de tweede maal op de toerkalender gezet. Als er dan (met prachtig weer) maar
8 deelnemers komen opdagen is dat zeer teleurstellend.
Als afsluiting van het seizoen is er de feestavond op 15 oktober. Daar verwachten we jullie allen!!

Hartelijke groet, Aart

Pagina 2

Nieuws
Driemaal is scheepsrecht

Eerste plan om een nieuwe groepsfoto te maken was op
3 juli, maar toen bleek de tweede levering van de nieuwe
clubkleding nog niet binnen. Dus besloot het bestuur een
nieuwe datum te prikken, zodat iedereen in het paarszwart kon poseren, en werd het 4 september. Ook die
poging viel in het water. Letterlijk, want vanwege de
regen zat een stralende fotoshoot er niet in. Zo’n 25
bikkels verschenen nog wel op de Markt en lieten hun
moed door fotograaf Gerrit Groeneveld vastleggen (foto boven).
Op 9 oktober, voorafgaand aan de Sluitingstocht, volgt poging drie. Alle Boemels
worden opgeroepen zich om 9.15 uur voor het Stadscafé te melden in clubtenue (korte
broek & shirt korte mouw). En aansluitend uiteraard gezamenlijk het seizoen fietsend af te
sluiten.

Feestje!
De traditionele feestavond van Salt-Boemel staat weer voor de deur. Op zaterdag 15 oktober
is de kantine van sporthal de Ring het domein van de Boemels. Met muziek, een hapje en
een drankje en een boel gezelligheid. Komt allen!
Zie de grotere advertentie verderop in deze nieuwsbrief.
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Waalbruggentocht/GezinsToerFietsDag

Jong en oud, sloom of snel: Salt-Boemel bood op 28 augustus voor elk wat wils tijdens de
Waalbruggentocht en GezinsToerFietsDag. De stevige wind en de regen in de middaguren
zorgden voor minder deelnemers dan waar op was gehoopt: ongeveer 200, onder wie 98
wielrenners. Een deel van de opbrengst ging naar het goede doel, de Voedselbank
Bommelerwaard. Alles bij elkaar het mooie bedrag van 750 euro.
Uit de nieuwsbrief van de Voedselbank:
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Boemel in beeld
Naam: Hans Kuiper
Leeftijd: 61 jaar
Woonplaats: Zaltbommel
Burgelijke staat: getrouwd met Astrid Krayo, trotse
vader van dochter Dolyn
In het dagelijks leven: met vroegpensioen sinds 1
december 2009
Hobby’s: het fietsen van lange solotochten
Fietst sinds: 1974/1975
Lid van Salt-Boemel sinds: 1 juni 1976 (met dank
aan Nico van Lopik voor het opzoeken van de datum!)
Fiets: Be One Mystral met veel paars aluminium van
RacePro Zaltbommel

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt
Door de familie Conrads. Daar werkte ik in die tijd.

Over de club wil ik het volgende kwijt….
Een fijne club met een enthousiast bestuur met goede ideëen. Een voorbeeld daarvan is het
starten in meerdere groepen op zondag. Kan ik ook eens op kop rijden!

Een hoogtepunt was voor mij…
Ik heb er twee: de fietstocht met Astrid en mijn schoonzus Agnes in 1976 in Engeland. Die
was 2100 kilometer lang. En daarnaast mijn solotocht naar de Noordpoolcirkel. Die heb ik
vorig jaar gereden. Zaltbommel-Jokkmokk (Zweden)-Zaltbommel: 4854 kilometer in 52
fietsdagen.

Mijn motivatie om te fietsen is…
Simpelweg lekker sportief buiten bezig zijn.

Een domper die ik het liefst snel
vergeet was…
Gelukkig heb ik die niet.

Leuk is het fietsseizoen 2011
geweest als….
Als we dit najaar nog aardig fietsweer
krijgen. Mijn laatste grote tocht dit jaar is op 8 oktober in Scheveningen.
Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?
Claudia van Heel, wil jij het de volgende keer doen?
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Advertenties

www.surya.nl

www.combifit.nl

www.surya.nl
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Wist je al dat…
… dit vierde digitale Verzetje een paar weken vertraagd
is omdat de webmaster van Salt-Boemel, voorzitter Aart
Beekman, een wel heel bijzondere fietstocht heeft
gereden? Van Lhasa in Tibet naar Kathmandu in Nepal.
Uiteraard nodigt de redactie van Het Kleine Verzetje Aart
uit zijn ervaringen in de volgende nieuwsbrief uiteen te
zetten.

… als alternatief voor de tocht naar
Postel, die deze zomer werd afgeblazen,
er op zondag 25 september voor de
tweede keer dit jaar een route door
Zuid-Limburg werd gereden? Acht
Boemels – zes mannen, twee vrouwen trotseerden onder meer de
Eyserbosweg, Keutenberg, Kruisberg en
Cauberg. Na net iets meer dan 100
kilometer keerden zij terug bij de
carpoolplaats in Meerssen.
… in augustus Boemel nummer 146 zich heeft gemeld? Het gaat om Tim Kok (21) uit
Zaltbommel. Dat brengt de teller op 28 nieuwkomers die jaar.
…een aantal Boemels, als zometeen de fiets in het vet gaat, de wintermaanden overbrugt
door te gaan hardlopen? Onder anderen Aart Beekman, Alex d’Haens, Jan van der Heijden,
Joop Leeuwenburg, Krista van Soldt en Pieter Elias maken deel uit van de Zaltbommelse
Dutchrunners. Na de eerste jaren op eigen houtje rondgehobbeld te hebben, werd vorig jaar
looptrainer Chris van der Velden in de arm genomen. Hij geeft op dinsdagavond een training
looptechniek.
Inmiddels telt de groep tien vaste renners en is zij (om
verzekerd te zijn) bij de KNAU aangemeld. Op
12 februari 2012 wacht meteen een primeur want de
Dutchrunners tekenen voor de organisatie van een
crossloop net buiten de stadsmuren.
Wie het voelt kriebelen en eens vrijblijvend mee wil
lopen, kan zich op dinsdagavond om 19.30 uur melden
op de Markt in Zaltbommel. De training onder leiding
van Van der Velden duurt anderhalf uur. De enige voorwaarde die hij stelt is dat je in staat
bent om 30 minuten achter elkaar te lopen. De rest komt vanzelf. Meer info via Pieter Elias.
… Toerclub Vlijmen op 6 november de jaarlijkse ATB-tocht houdt met routes van 25 en 40
kilometer in de omgeving van Nieuwkuijk en Drunen? Ook geschikt voor de beginnende of
oudere fietser. Meer info op www.tcv-veldtoertocht.nl.
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Géants des Ardennes
Het was Edwin Poot die al tijdig een balletje
opgooide: zijn er Boemels die zin hebben in een
tweedaags trainingskamp in de Ardennen?
Uiteindelijk zakte een groep van acht op vrijdag 19
augustus af naar België.
Na een stevig en vroeg (06.00 uur) ontbijt sprong de
groep om acht uur op de fiets voor de tocht Géants
des Ardennes en kreeg na een verkoelende afdaling
meteen een 15-procent-klimmetje voor de kiezen.
Edwin: ’Die werd door iedereen nog goed verteerd en er werd nog genoeg gepraat, maar dat
werd gaandeweg de dag wel minder.’
Na een goed georganiseerde revitaillering volgde een middenstuk met het serieuzere werk:
klimmetjes met een stijgingspercentage van 16 procent waarop de eerste Boemel moest
gaan lopen. Het venijn zat ’m in de staart, want net toen de Boemels dachten hun karretje
uit te kunnen laten rollen volgden nog een paar steile beklimmingen. Alles bij elkaar werden
er vier lekke banden genoteerd.
De verreden route is te bekijken via http://connect.garmin.com/activity/108038542

Jarig in…
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Herinnert u zich deze nognognog?

11 juli 1989
In het eerste digitale Kleine Verzetje was een foto te zien van enkele Boemels die in
afwachting waren van het clubkampioenschap in 1989. De foto hierboven verklapt de afloop
van die titelstrijd. Het podium werd destijds bemand door Ton Krayo (rechts) die derde
werd, nummer twee Triest van Burg (links) en in het midden clubkampioen Ton Donker. Een
beetje plagerig lijkt hij de beker van de winnaar onder de neus van Van Burg te duwen,
maar die blijft (wijselijk) stoïcijns voor zich uit kijken ;-)
Bij het clubkampioenschap draaide het niet alleen om fietsen maar ook om vaardigheden
zoals een band opppompen, wiel verwisselen, hardlopen met een emmer zand en fiets
werpen. Het podium in 1989 was een volledig Zaltbommelse aangelegenheid. Ton Krayo en
Triest van Burg zijn nog altijd lid van Salt-Boemel.
(met dank aan het uitzoekwerk van Nico van Lopik)
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Aan de Boemel
De Sluitingstocht op 9 oktober vormt de laatste gezamenlijke activiteit voor het fietsseizoen
2011 (2e zondag van maart tot en met 2e zondag van oktober). Neemt niet weg – en dat
gebeurt ook volop – dat Boemels elkaar ook in de herfst en de winter op kunnen zoeken
voor het maken van een tocht of trainingsritje op racefiets of mountainbike. Zo is er
gedurende de wintermaanden een groep die iedere zondag stipt om 08.00 uur vanaf de
carpoolplaats bij de Esso in Zaltbommel vertrekt naar een ATB-toertocht in de buurt (zie
www.singletracks.nl).
Het eerst aangewezen kanaal om Boemels uit te nodigen of te informeren naar andermans
plannen is het gastenboek op www.salt-boemel.nl.

Salt-Boemelse toertochten 2011
9 oktober | vertrek 9.30 uur | Sluitingstocht | 60 kilometer

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

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
wijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld
slechte weersomstandigheden.
Houd daarom de berichtgeving op
www.salt-boemel.nl goed in de gaten!
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Ook in het gastenboek op de site van de club info en verslagen van toertochten.

Feestje!

Ingezonden mededeling:
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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

