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Van de voorzitter
Beste leden,
Hoewel de winter pas de eerste speldenprikken uitdeelt en het heerlijk avondje net is
gepasseerd, richten we ons vizier al voorzichtig op het nieuwe fietsjaar.
Zoals gebruikelijk zullen we beginnen met de algemene ledenvergadering. Deze is
(voorlopig) gepland op 4 maart. De Snerttocht zal op 10 maart plaatsvinden.
De data van de Rabo Fietsdriedaagse liggen ook al vast. In 2013 wordt deze van 11 tot en
met 13 juni georganiseerd.
Het bestuur heeft besloten in 2013 geen Gezinstoerfietsdag en Waalbruggentocht te
organiseren, mede door het slechte weer dat we de afgelopen edities te trotseren hadden en
de tijd die het bestuur er ieder jaar weer in moet steken. We beraden ons of en hoe we hier
een vervolg aan gaan geven.
Natuurlijk steken we wel weer een mooi toerprogramma in elkaar met uitdagende tochten.
Maar voor we zover zijn wens ik iedereen prettige feestdagen en veel (winter)sportplezier!
Met sportieve groet,
namens het bestuur van WV Salt-Boemel,
Aart Beekman.

Op naar fietsseizoen 2013!

Namens de redactie van Het Kleine Verzetje
fijne feestdagen toegewenst en
een gelukkig, gezond en fietsvriendelijk

2013
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In het zonnetje

De jaarlijkse feestavond van Salt-Boemel werd op zaterdagavond 17 november door zo’n
zestig leden bezocht. Met dit keer behalve de vertrouwde koffie met appelgebak ook
aandacht voor een flinke club jubilarissen. Een groot aantal van hen is lid vanaf het eerste
uur, de oprichtingsdatum 31 januari 1974. Zij werden in het zonnetje gezet door bestuurslid
Mari van Weelden, die een horloge met logo van de club voor ze in petto had.
Van links naar rechts Cock Tomassen (lid sinds 31-1-1974), Henk van Lith (1-8-1975),
Gijs Groeneveld (31-1-1974), Chris van Brakel (31-1-1974), Piet van Meeteren (1-2-1974),
Hans Kuiper (1-6-1976), Boudewijn van Steenbergen (1-2-1988), Nico van Lopik (1-1-1979)
en Peter van den Bosch (1-3-1974 tot 31-12-1985 en daarna vanaf 1-5-1988)
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Sluitingstocht
Na de Sluitingstocht van 2011 was het goed toeven op het terras bij het Stadscafé. Hoe
anders was dat dit jaar. 22 Boemels en één gast trotseerden op zondag 14 oktober een
schrale 6,8 graad celsius. Gereden werd een rondje Bommelerwaard zonder lusje langs Alem
in verband met angst voor een modderige dijk. Het totaal kwam uit op ruim 50 kilometer en
een gemiddelde van 30,7 kilometer per uur.

Bij terugkomst in Zaltbommel gauw naar binnen bij het Stadscafé voor koffie met
appelgebak. Behalve dan door Myrrith Hulsbergen uit Est, die het Boemelseizoen beëindigde
met een lekke band op de Markt. Die besloot ze eerst te verwisselen, alvorens de warmte op
te zoeken.
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Boemel in beeld
Naam: Gerald van Riel
Leeftijd: 44 jaar
Woonplaats: Zaltbommel
Verliefd, verloofd, getrouwd: getrouwd met Anja,
twee kinderen: Dennis (18) en Kim (15)
In het dagelijks leven: vrachtwagenchauffeur bij
E van Wijk
Hobby’s: wielrennen, hardlopen en ik ben teamleider
bij de A1 van Nivo-Sparta
Fietst sinds: 2010
Lid van Salt-Boemel sinds: 2010
Fiets: Sensa
Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt…

Een paar jaar geleden wilde ik weer wat aan sport gaan doen en kwam terecht bij Fitline
waar ik mij waagde aan spinninglessen. Ik begon fietsen steeds leuker te vinden en Edwin
Poot en Richard van Arkel nodigden mij toen uit om een paar keer met Salt-Boemel mee te
gaan en ik ben daarna meteen lid geworden.
Over de club wil ik het volgende kwijt…

Bij de club kan ik op een leuke manier en op verschillende niveau’s met sport bezig zijn,
waarbij het contact met andere mensen voor mij ook belangrijk is.
Een hoogtepunt was voor mij…

De Jan Janssen Classic van vorig jaar.
Mijn motivatie om te fietsen is…

Je bent lekker gezond bezig en komt daarbij op de mooiste plekjes van Nederland.
Een domper die ik het liefst snel vergeet was…

Dat ik met mijn nieuwe fiets - 4 dagen oud - frontaal op een paaltje reed!
Leuk is het fietsseizoen 2012 geweest omdat….

Ik moet toegeven dat ik dit seizoen veel te weinig heb gefietst, vooral door het hardlopen
wat ik er afgelopen winter bij ben gaan doen. Daarom mijn voornemen voor het nieuwe
seizoen om het fietsen weer serieus op te pakken.
Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?
Emile van der Sluijs

Pagina 6

Wist je al dat…
… Salt-Boemellid Piet van Meeteren begin oktober
opa is geworden van een drieling? Twee jongens
en één meisje zagen op 1 oktober na een geplande
keizersnede het eerste levenslicht. Ze hebben een
2 jaar oude zus Ninh.
… Salt-Boemel heel eventjes aan een totaal aantal
leden van 160 mag ruiken? De club bereikte dit
aantal door de aanmelding van Marcel Weijn (53)
uit Zaltbommel op 25 november.
… daar een heel rijtje opzeggers per 31 december
2012 tegenover staat? Richard van Arkel, Ino
Stehman, Anke Zijlstra, Robert Schimmer, John
Berendsen, Eric van Lent, Abraham van Maren,
Boudewijn van Steenbergen, Henk Janse en Peter
Vonk houden het na deze maand voor gezien.

Jarig in…

Pagina 7

Advertenties

www.combifit.nl
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Tegen koudwatervrees
door Annemiek Steenbekkers & Thea Vergeer

De één had al een hele tijd een mtb thuis staan
en wist niet wat hij er mee moest. De ander had een zoontje met fietskriebels en kon
eigenlijk niet achterblijven. Zo had iedere deelnemer aan de najaarscyclus van Fiets-Fit van
de Nederlandse toerfietsunie een eigen reden om in zes zaterdagochtenden vertrouwd te
raken met het mountainbiken.
Wij mooiweerfietsers hoopten technische vaardigheden op te doen en een beetje van onze
koudwatervrees kwijt te raken. Want ja: in den beginne stopten we voor een plas om onze
fiets er overheen te tillen. Inmiddels blijven we rijden, en als het moet dwars door de blub,
maar als het kan toch het liefst over het randje langs de plas (!).
We kijken terug op
een leerzame reeks
trainingsochtenden bij
WTTC VlugTrug in
Den Dungen, de
dichtstbijzijnde FietsFitlocatie. De zeer
ijverige en
enthousiaste
instructeurs lieten ons
oefenen op onder
meer remmen,
balanceren, controle, klimmen en afdalen. Steeds weer op een andere stek: de Pettelaarse
schans, de IJzeren Man, Berlicum, het bos bij Rosmalen. En ja, tijdens het rijden van
toertochten merken we de vooruitgang: beter doortrappen ook op bochtige stukken, gewicht
verplaatsen bij steile afdalingen en bewust gebruik van de remmen. Fiets-Fit was een leuke
en leerzame ervaring. Een aanrader, ook voor de gevorderde biker. In maart start de
voorjaarseditie, voor zowel mtb als racefiets.
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Zonnig fietsen in Murcia (2)
Door Andries van der Veen

In de nieuwsbrief van augustus verhaalde Andries van der Veen over het wonen, leven en
fietsen in Murcia, Zuid-Spanje. Vandaag het tweede deel.
Bij mijn beschrijving van dit gebied heb ik
één belangrijk aspect over het hoofd gezien:
dat je rond Mula heel goed kunt eten.
De traditionele keuken die in de meeste
restaurants gevoerd wordt is mediterraan:
eenvoudig, gezond, veel groente en olijfolie.
In de región Murcia kun je het beste zo rond
14.00, 14.30 uur aanschuiven voor een
menú del día. Ongevraagd wordt er dan een
gemeenschappelijke salade met brood op
tafel geparkeerd en krijg je de vraag wat je
wilt drinken. Achtereenvolgens kies je een
voorgerecht (primero plato), hoofdgerecht (segundo plato) en nagerecht (postre). En vóór je
om de rekening vraagt, kun je nog een kop koffie (solo=klein, americano= Nederlands) met
of zonder carajillo (borrel) krijgen. Zelfbediening met de fles brandy op tafel. De rekening zal
zelden meer dan een tientje per persoon bedragen.
Maar goed, tijd om op pad te gaan. Ik heb
routes samengesteld die op de kaart terug te
vinden zijn, dus ik heb me beperkt tot de wat
grotere wegen. Soms zelfs een Van
Heemstraweg met nauwelijks verkeer.
De routes starten allemaal vanaf hetzelfde
punt: het parkeerterrein van een supermarkt in
Mula.
Route 1: langs de embalses (rood)
Laten we meteen met een flinke rit beginnen:
127,5 km. Kost wat inspanning, maar daarvoor
krijg je ook iets terug: een enorme variatie in
terrein, typisch Murciaans en soms een beetje
Frans aandoend. Wat fietsen betreft: vlak,
glooiend en dan af en toe wat steiler.
Start bij de supermarkt Día. Daar ga je linksaf
richting Alcantaria/Murcia op de C415 naar het
oosten. Na drie kilometer volg je op de rotonde
de richting Ceutí/Yéchar. Na de snelweg heet
de weg RM530. In Yéchar sla je vóór de
verkeerslichten linksaf (6,9 km). Achter het
schooltje ga je links (7,2 km). Hier begint de klim achter ons huis. De top vind je op 12,7
km. Op de weg wordt die aangeduid met een streep en PM (Puerto Montaña, bergpas).
Onderweg zul je er nog heel wat tegenkomen, want elke wielerclub heeft wel haar
klimstreepsporen voor (on)georganisserde wedstrijden achtergelaten. Er volgt een rappe
afdaling met daarin de aankondiging Ojo (letterlijk: oog, dus gebruik je doppen). Beneden
wordt het asfalt onderbroken door keien.
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Nu bevind je je ineens in een Frans landschap. Links is
een bosachtige strook met bronnen. Er wordt tawe
verbouwd. Maar vooral druiven. Je komt in het wijngebied
van Bullas. Het terrein vlakt af.
Bij een stopbord linksaf (18,3 km). Volgende afslag rechts
(22,1 km) op de MU552 verder door het open landschap
met misschien hier en daar een schaapskudde en in de
verte de silhouetten van bergachtig gebied.
Op deze goede, glooiende weg kruis je uiteindelijk de droge río Quipár die al zijn water af
heeft moeten staan aan stuwmeren. Bij de aanwijzing Cieza (37,2 km) ga je rechts, Maak je
maar op voor wat zwaarder werk. Al gauw passeer je links een voormalige zoutmijn (Salinas
de la Romana). Van de aanduiding ’afgesloten weg’ (Carretera cortada) trek je je niets aan.
Aan de rechterzijde komt het stuwmeer (embalse) Alfonso XIII in zicht, daarna passeer je
drie verlichte tunnels (met bocht). De stuwmeren hier dienen voor de opwekking van stroom
en minder voor de watervoorziening. Dan komt het volgende meer (Embalse del Cárcabo) in
beeld. En na 56,2 km een mogelijke pleisterplaats: Venta El Ginete.
Na de Venta op de volgende T-splitsing
rechts (58,8 km) de C330 op. Inmiddels
zal het je opgevallen zijn hoeveel
verlaten boerenhoeven het landschap
telt. In Nederland woont de agrariër
vooral op en bij zijn grond, terwijl men
hier ziet dat hij zich in de dorpen vestigt.
Linksaf bij de aanduiding Ricote B15
(69,2 km).
Na de klim en afdaling rijd je door de
hoofdstraat van het dorp. Enige
kilometers verder vind je de aanduiding Ojos RM520 (rechts) (89,6 km). Na dat dorp wordt
het uitkijken; op punt (91,7 km) rechts naar Embalse de Mayés. Het bord staat op zijn
Belgisch om de hoek.
Boven: rechts aanhouden. Op een gegeven moment rijd je langs een irrigatiekanaal
(trasvase) dat oorspronkelijk zijn water van de Taag en Segura krijgt en een 24 uuropslag
heeft in de embalse El Mayés. Bij het bordje met die naam: links. (97,2 km).
Een bord „Verboden in te rijden“ houdt jou niet tegen. Aan het eind van de brug ga je linksaf
(98,1km) naar beneden; over het kanaal meteen rechts en je houdt de trasvase naast je tot
het aangegeven wordt dat de weg afgesloten is. Dan ga je even links tot het stopbord. Daar
rechts op de weg Archene-Mula (102,6km). Nu is het rechtdoor en later over het
aanloopstuk terug naar de kruidenier.
Route 2 Zarzadilla (groen)
Het vertrekpunt is weer de parkeerplaats van de Día. Op de rotonde rechts. Volgende
rotonde links richting Alhama/Pliego C3315. In Pliego na 6 km naar Casas Nuevas C5
rechtsaf. Nu wordt het klimmen tot achter Zarzadilla. Links van je tref je het hoogste
gebergte van deze streek, de Sierra Espuña. Aan het eind van de weg ga je rechts MU503,
richting Bullas.
Het blijft stijgen tot de eerste PM op 38km. Rechts ga je bij de aanduiding Mula, 56,6km. Nu
rijd je door een paradijsachtig gebied. In Niño de Mula moet je rechts de drukkere C415 op
(74,7km). Daar passeer je een restaurant (rechts), Casa Paco, waar je een voortreffelijke
keuze voor een menú del día hebt.
Bij de aankomst op het parkeerterrein van de Día heb je er 79 km op zitten.
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Herinnert u zich deze nognognog?

6 september 1992
Voor wie zal het zwaarder zijn? Voor de fietser achterop of zijn alle zicht ontnemende
’bagage’? Lekker is het voor de laatste niet op het houten transportrek en zo te zien ook niet
al te comfortabele voorband. De grimas op het gezicht spreekt boekdelen.
Maar deze Boemels hadden het er voor over op 6 september 1992 tijdens het
clubkampioenschap, waarbij de transportfietsenrace over 1500 meter één van de twaalf
onderdelen was.
Voorop zit Rob Krayo, gegangmaakt door Gijsbert van Hemert. Beide mannen zijn twintig
jaar later nog altijd lid van Salt-Boemel. De foto is gemaakt op de Gisbert Schairtweg in
Zaltbommel.
Peter van den Bosch en Nico van Lopik organiseerden het clubkampioenschap, met steun
van de immer aanwezige Pa (Henk) van Lopik en Pa (Joop) van Zanten, die beiden al jaren
geleden overleden zijn en op wie altijd een beroep gedaan kon worden.
Andere onderdelen op die dag waren onder meer een individuele tijdrit, ploegentijdrit,
afvalrace, slalom, hometrainerwedstrijd, surplace, theorieronde en een tijdrit op een
zogenaamde hefboomfiets van de firma ROAM.
Er waren 18 deelnemers en clubkampioen werd Peter Teunissen. Op de tweede plaats in het
eindklassement eindigde Bert Struijk en 3e werd Ton Krayo.
(Met dank aan het uitzoekwerk van Nico van Lopik)
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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: 160
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.

