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Van de voorzitter 

Beste leden, 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Soms komt het zelfs vanuit een onverwachte hoek, zoals 

woensdag 8 augustus bleek. Gelukkig kwam Gijs er goed vanaf. Het doet me wel weer 

terugdenken aan de gedragsregels die we een tijdje geleden hebben opgesteld. De 

verkeersregels in acht nemen is daar wel een van de belangrijkste van. We zijn als fietser 

‘gewoon’ deelnemers aan het verkeer. Let goed op, geef signalen af bij bijvoorbeeld 

tegenliggers, rijd op de fietspaden als die breed genoeg zijn. Ik druk ieder op het hart de 

gedragsregels nog eens na te lezen op onze website. 

Graag nog je aandacht voor de Gezinstoerfietsdag en Waalbruggentocht op 26 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. De 

afgelopen jaren heeft het niet meegezeten met het weer. Hopelijk kunnen we deze tochten 

nu wel met mooi weer fietsen 

Hartelijke groet, 

Aart 

 

De spreekwoordelijke vleugels 

Wie ermee overweg kan, heeft er een mooi 

brikkie aan, deze fietssteel. Geen last van lekke 

banden, verkeersdrempels en aan het zadel te 

zien ook geen zadelpijn. Alleen zal-ie ietsje meer 

wind vangen zo in de lucht, maar wie weet met 

een windscherm erop…? 
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Gezinstoerfietsdag/Waalbruggentocht 

Op zondag 26 augustus organiseren we weer de Gezinstoerfietsdag voor de recreatieve 

fietser en de Waalbruggentocht voor de wielrenners. Natuurlijk hopen we dat veel leden op 

een van deze tochten van de partij zijn. Een van de redenen is dat aan de tochten weer een 

goed doel is gekoppeld. Ditmaal is dat de Hussein Foundation.  

Sinds Hussein Uwimpaye in 2005 naar Nederland kwam, was zijn droom om in zijn 

geboorteland Burundi een weeshuis te bouwen voor kinderen die het slachtoffer waren 

geworden van het oorlogsgeweld. 

Hussein verdronk in juli 2010 in de Waal in Zaltbommel, maar de Hussein Foundation 

Zaltbommel wil zijn droom alsnog werkelijkheid laten worden. Een deel van de opbrengst 

van de tochten komt ten goede aan de Hussein Foundation. 

Maar het goede doel is natuurlijk niet de enige reden om deel te nemen. De gezelligheid, het 

vertier op de Markt na afloop, de mooie routes…Kortom, kom allen op 26 augustus naar de 

Markt. Je kunt starten van 8-10 voor de 120 km van de Waalbruggentocht. Je kunt ook 60 

km fietsen, dan kun je tot 12 uur starten. 

Vanaf 10 uur kan er gestart worden voor de Gezinstoerfietsdag. Als je 15 km wilt rijden dan 

kan dat tot 14 uur. Wil je 30 of 45 km rijden dan kun je uiterlijk tot 13 uur vertrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers 

Tochten als de Gezinstoerfietsdag en de Waalbruggentocht kunnen niet zonder vrijwilligers. 

Voor het uitpijlen en ophalen van de pijlen kunnen we nog wel wat mensen gebruiken. Heb 

jij zaterdag 25 en/of zondag 26 augustus tijd om mee te helpen, meld je dan bij het bestuur.  

Het bestuur is voor de komende jaren op zoek naar leden die deze evenementen zelfstandig, 

maar natuurlijk wel met ondersteuning vanuit het bestuur, willen (meehelpen te) 

organiseren. Het bestuur staat er vaak alleen voor en dat is niet vol te houden. 

Als je wilt dat deze mooie tochten behouden blijven voor de vereniging en de fietsliefhebbers 

in en om de Bommelerwaard, meld je dan nu aan bestuur@salt-boemel.nl ! 

http://www.husseinfoundation.com/kaart
mailto:bestuur@salt-boemel.nl
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Nieuwe sponsor Fitline Fitnessclub 

Op 3 juli om heeft Theo Teelen van Fitline Fitnessclub een 3 jarig sponsorcontract gesloten 

met WV Salt-Boemel. 

Het overeengekomen sponsorcontract is geldig  tot 1 januari 2016 en zal daarna bij 

wederzijds goedvinden voor eenzelfde periode  worden 

verlengd.  

De naam Fitline zal op de koersbroeken van WV Salt-Boemel 

vermeld worden en komt in de plaats van Van Bruchem die 

begin dit jaar is gestopt als sponsor. 

Ook zal Fitline speciaal voor de leden van WV Salt-Boemel een 

interessant spinningarrangement gaan voorleggen. Hierover 

volgt later meer. 

Zoals velen weten is Fitline door de brand in november 2010 

geheel verwoest. Inmiddels is op dezelfde locatie een geheel 

nieuw pand neergezet en heeft Fitline een geweldig mooi fitnesscomplex neergezet met een 

spinningzaal voorzien van de nieuwste hightech apparaten. 

Boemels op tour 
Door de Boemels worden vele kilometers afgelegd in de verschillende groepen hieronder een 

greep uit de afgelopen maand. 

De 9:00 en 9:15 ronde Ewijk  

(22 juli 100 km met 19 renners klik 

om het bericht te lezen )  

 

 

 

De vrijdagmorgen via het gastenboek (20 juli 

80 km 5 renners klik om het bericht te lezen) 

 

 

http://www.salt-boemel.nl/?p=1868
http://www.salt-boemel.nl/?p=1995
http://www.salt-boemel.nl/?p=1995
http://www.salt-boemel.nl/?p=1966
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Zonnig fietsen in Murcia 

Door Andries van der Veen 

Uiteindelijk geef ik me toch maar gewonnen. 

Joop Leeuwenburg - je kent hem – bleef me 

tijdens zijn fietsverblijven bij ons in Murcia maar 

vragen over mijn fietservaringen in het zuiden 

van Spanje in Het Kleine Verzetje te verhalen. 

Ik heb me lang verzet: je geeft niet gauw je 

geheimen prijs. Het gebied waar ik nu negen 

jaar woon, is onbekend voor de massa. En dat wil ik graag zo houden: laat de toeristen maar 

de Spaanse costa’s bezoeken en het wielertoerisme zich aan de kust, op de eilanden en in de 

Pyreneeën ontwikkelen. En koester de rust, onbekendheid en echtheid van het binnenland. 

Graag wil ik hier blijven fietsen over goede, geasfalteerde wegen met het gevoel de enige 

fietser te zijn in dit afwisselende landschap. De laatste jaren is hier wat aan het veranderen 

op wielergebied. Altijd waren er natuurlijk al Spanjaarden, maar de laatste tijd tref ik ook 

meer buitenlanders. 

Het stadje waar we vlakbij wonen heet Mula, wat grootte en voorzieningen betreft 

vergelijkbaar met Zaltbommel. Het ligt in het minder druk bevolkte noordoosten van de 

región Murcia. Murcia’s bevolkingsdichtheid is 129 inwoners per km², in Nederland is dat 

403. De meeste inwoners tref je in de hoofdstad Murcia (circa 300.000) en aan de kust. Het 

binnenland is veel dunner bevolkt en soms zelfs verlaten of nooit bevolkt. 

Murcia ligt op zo’n 2200 kilometer afstand van Zaltbommel. Met de auto is het het snelst te 

bereiken via de Route du Soleil door Frankrijk, dan langs Barcelona en vanaf Valencia land- 

inwaarts richting Albacete/Madrid afslag Murcia via Yecla, Jumilla naar Mula. 

Vliegen kan naar het vliegveld Alicante, dat ligt op zo’n 100 kilometer afstand van Mula.  

De eerste indruk van het binnenland is 

die van een dor, geërodeerd 

woestijnlandschap, soms zelfs 

maanachtig met in de dalen 

merkwaardig afgeplatte heuvels. Maar 

leer je het gebied beter kennen, dan 

ontdek je ook bossen, waterpartijen, 

stuwmeren en natuurlijk bergen. Dan 

blijkt het ook niet onvruchtbaar te zijn: 

Murcia is de fruit- en groentevoorziener 

van Spanje.  

Valt er even regen, dan schieten de sla, 

broccoli en artisjokken uit de grond. In 

het voorjaar vanaf eind januari staan de bomen  - als eerste de amandel - volop in bloei. 

Niet alleen de verwachte citroenen, sinaasappels, olijven maar ook de abrikozen, perziken en 

pruimen. 
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Regen valt er echter niet veel. Murcia kent per jaar 320 dagen zon. Fietsen kan hier bijna het 

hele jaar door, hoewel het in juli en augustus wel aan de hete kant is.  

Soms lopen de temperaturen op 

tot boven de 40 graden en dan 

fiets je ’s morgens heel vroeg. Het 

terrein is overal geaccidenteerd, 

dus meer schakelen dan in 

Nederland. Zelfs zo golvend, dat 

Cavendish in de laatste Ronde van 

Spanje klaagde waarom men die 

glooiingen geen bergcategorie had 

gegeven, toen hij in een niet 

klimdeel van de etappe moest 

lossen en vele minuten verloor. 

De wegen zijn verkeersarm en over het algemeen in goede conditie, hoewel het onderhoud 

de laatste jaren door de crisis wel wat minder is geworden. Het verkeer bij ons in de buurt 

gaat over het algemeen netjes om met fietsers, haalt voorzichtig in en blijft achter je in 

onoverzichtelijke situaties. Bijvoorbeeld op een klim passeert men pas nadat je een teken 

hebt gegeven dat inhalen mogelijk is. 

Mula ligt min of meer tussen twee berggebieden, de Sierra de Ricote (hoogste punt boven 

1100 meter) en de Sierra Espuña (gaat tot 1600 meter). Het zal wel door deze 

omstandigheid komen, dat daardoor het ciclismo hier meer leeft dan in veel andere Spaanse 

regio’s. Mula en omgeving heeft een paar wielerverenigingen.  

Luis León Sánchez komt uit Mula en is vaak hier in Rabo-uitrusting in trainingsacties. Ook 

Movistarsterren als Valverde en Rojas komen uit de buurt. Mula heeft een wielerzaak die 

gerund wordt door de voorzitter van een wielerclub, Miquel Fuentes, een voormalig sterk 

amateurwielrenner. 

In en in de buurt van Mula is een 

behoorlijk aanbod van 

verblijfplaatsen. Van de hotels 

lijkt mij het aardigst La 

Hospedería Rural Molino de 

Felipe. Een goede en mooi 

gelegen camping vind je hoog in 

het gebergte, in El Berro.   

Ik probeer nog op de ouderwetse 

manier de weg te vinden door de 

kaart te bestuderen en het uur en 

de stand van de zon in de gaten 

te houden. Meestal kom je dan 

toch wel met weinig dwalen op de plaats van je bestemming. Goede fietskaarten heb ik hier 

nog niet kunnen kopen. Van andere fietsers heb ik wel begrepen dat er hier ook veel 

gegoogled en gegarmind wordt. De Spanjaarden zijn gek op allerlei elektronisch speelgoed. 
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Advertenties 

 

 

 

 

 

 

 

www.combifit.nl 
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Zo plat als een pannenkoek 

Geen rit voor de klimgeiten, de Pannenkoekentocht 2012 op zondag 1 juli, maar daarom niet 

minder mooi. Met Johan den Teuling als wegkapitein vertrokken we met 20 man/vrouw 

richting Vianen, IJsselstein, Bergambacht, Krimpen aan de Lek, Kinderdijk (koffiestop), Oud-

Alblas, Meerkerk en Schoonrewoerd weer richting Betuwe waar in de achtertuin van Henk 

van Vuuren de pannenkoeken al op ons stonden te wachten.  

Onderweg lekke banden voor Gijs 

Verploegh en Roel Blom. De eerste kon 

zijn weg vervolgen, de tweede had een 

klapband en moest noodgedwongen in 

de bus bij Peter van den Bosch 

stappen. Gelukkig ontdekte Guido Loos 

bij de koffiestop een buitenband bij 

zich te hebben en kon Roel alsnog 

opstappen.  
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Verslag van een dag Alpe d’HuZes 
 

In de vorige nieuwsbrief stond al een compilatie van AD6 gangers. Hieronder volgt een 

verslag van de dag zoals Arno Guijt hem meegemaakt heeft. 

Wat een dag. Om 01:50 klaarwakker, rust pakken en klaarmaken voor 'departe'. Om 04:00 

stond ons team Cuisine/Care Culinaire bij de start. Iedereen wenste elkaar succes en om 

05:00 mochten wij door de start. Wat was dat een gaaf gevoel. Gezamenlijk naar de Alpen 

en daar brak zoals verwacht de groep. De eerste klim ging supergoed, onderweg veel korte 

sprintjes moeten maken om mijn eigen tempo te kunnen rijden. Heel veel gelet op 

ademhaling en been tempo en pauzes (om te 

eten/drinken/rusten) en na 1'20 was ik door de finish. 

Als een speer naar beneden en beginnen aan klim 2. 

Ook deze ging goed, na 1'33 boven. En ook de 3e ging 

goed, ook al voelde ik de kramp in mijn benen al komen 

(1'40). Na de 3e klim ben ik gaan rusten en ik zat een 

uur voor op schema. Moet dan toch te doen zijn. 

De 4e klim ging niet zoals gehoopt. Ik kreeg last van 

armen en benen en kreeg nauwelijks mijn ritme te 

pakken. Onderweg veel moeten stoppen en na 2'12 was 

ik boven. Het was inmiddels 14:30 en ineens begon de 

tijd te dringen. Ik had nog 2,5h om boven te komen om 

nog op tijd voor de laatste klim te zijn. Ik liet uit 

voorzorg mijn benen masseren en maar dat hielp niet 

echt. Ook een powerboost kreeg mijn ritme niet omhoog 

en om 17:53 had ik mijn 5e klim gehad. Helaas te laat 

om nog op tijd beneden te zijn om te mogen starten. 

Hier baalde ik van, maar ik ben 5 keer naar boven 

geweest en daar ben ik apetrots op! 

's avonds gezamenlijk wat gegeten totdat ik rond 2200 in de stoel in slaap viel. De koek was 

op.  

Alpe d'HuZes was een supergaaf evenement om mee te maken en wat mag iedereen trots 

zijn op zijn of haar prestatie. Al met al is er ruim 28M opgehaald voor het KWF, ik hoop dat 

daar veel mensen mee worden geholpen tegen deze verschrikkelijke ziekte. 

Iedereen die mij gesteund heeft bedankt! 

Aan de vele reacties te horen hebben veel mensen meegeleefd met mijn actie. Bedankt! 

Arno Guijt 

Bekijk (en steun) mijn Alpe d’HuZes actie 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/arnoguijt/arno-guijt/ 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/arnoguijt/arno-guijt/


Pagina 10 
 

 

 

 

Wist je al dat… 
  

  

  

  

Jaap Drost het ledenbestand van Salt-Boemel begin juli op 157 

heeft gebracht? Hij is woonachtig in Zaltbommel en telt 65 

levensjaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Iets opmerkelijks meegemaakt? 

Een kiekje dat iedere Boemel zou moeten zien? 

Laat het ons weten en deel het met je clubgenoten! 

 

Mail naar salt-boemel@hotmail.com 

Iemand die bovenstaand mailadres al wist te vinden is Andries van 

der Veen. Zijn interessante verhaal over het leven, wonen en 

fietsen in Murcia is elders in deze nieuwsbrief te lezen.  

Laat zijn relaas een aanmoediging zijn  

om ook (fiets-)ervaringen in te sturen! 

 

Oproep voor de volgende nieuwsbrief: 

Als Boemels komen we op veel plekken in de wereld. Graag zouden wij een kort bericht als 

het kan met foto van jou op een bijzondere fietsbestemming van dit jaar. In de volgende 

nieuwsbrief zullen we hier een collage van maken en een kaart van waar de Boemels dit jaar 

geweest zijn. Mail je foto naar: salt-boemel@hotmail.com  

Samen uit samen thuis een heel belangrijk motto is! 

We ons daar aan houden. 

Je conditie moet afstemmen met de groep waarin je 

meerijd. Denk hieraan na de vakantie. 

Als je het niet bij kunt houden dit tijdig meld, zodat op 

tijd het tempo aangepast kan worden  

Met respect voor elkaar en de omgeving fietsen. 

Elkaar aanspreken op gevaarlijk gedrag in het verkeer 

mailto:salt-boemel@hotmail.com
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Heidetocht 

Vele tochten gaan over heuvels en dalen maar deze gaat vooral over de heide. 

De laatste grote toertocht van het jaar is op 16 september. 

Vertrek is om 8:00 uur vanaf de markt. 

De tocht gaat richting Ede en zal ca 150 kilometer zijn 

Onderleiding van Johan den Teurling 

 

 

 

 

 

 

 

Aanrijding fietser met auto (Bron: www.mooimaasdriel.nl/) 

Uitgegeven: 08 augustus 2012 

Rossum, Een fietser uit een wielerrennersploeg is woensdagavond in botsing gekomen met een auto.  

Gezien de situatie kwam de bestuurder van de auto en de fietser er met de schrik vanaf.  

 

De fietser reed op de maasdijk in Rossum en wilde de zijweg, kloosterdijk passeren waar hij nog nooit een auto 

vandaan heeft zien komen. Vandaag was dit wel zo en botste tegen de auto, waardoor de ruit brak met daarbij 

een deuk in de deur. Na controle van de ambulancebroeders kwam de fietser er met schrammen ervan af. De 

bestuurder van de auto was ook heel erg geschrokken.  

  

Op dit moment gaat het goed met Gijs Verploegh, hij zat zondag weer op de fiets.

http://www.mooimaasdriel.nl/nieuws/nieuws_112/35569/20120808_aanrijding_fietser_met_auto
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Aan de Boemel 

Elke zondagochtend vertrekken er drie groepen om 
snel (9.00 uur), gemiddeld (9.15 uur) of gematigd 
(9.30 uur) een rondje te rijden. Daarnaast zijn ook 
de avondtrainingen weer volop aan de gang. Op 
dinsdag de snelle groep, op woensdag de rustige 
groep en op donderdag de groep daar tussenin. 
Naast de doordeweekse trainingen en de 
zondagochtendritten organiseert Salt-Boemel op een 
aantal data in 2012 ook een langere tochten waarvan de bestemming van tevoren vaststaat. 
De data kunnen wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van slechte weersomstandigheden. 
Aangeraden wordt de site van Salt-Boemel in de gaten te houden. 

 

Datum Naam tocht  Afstand (km) Starttijd 

26 augustus Gezinstoerfietsdag / 
Waalbruggentocht 

15-30-45-60-120 08.00-14.00 uur 

16 september Heidetocht 150 08.00 uur 

14 oktober Sluitingstocht 60 09.30 uur 

    

 

Jarig in… 
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Service-info 

Bestuur 

 

 

Aart Beekman (voorzitter) 

Pieter Elias (secretaris) 

Alex d’Haens (penningmeester) 

Johan den Teuling 

Mari van Weelden 

 

Wielervereniging Salt-Boemel 

Opgericht: 31 januari 1974 

Aangesloten bij de NTFU 

Aantal leden: 157 

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 & Remco 

We zoeken nog een collega redacteur,  

heb je belangstelling laat het ons dan weten. 

http://www.salt-boemel.nl/
mailto:info@salt-boemel.nl
mailto:salt-boemel@hotmail.com

