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Van de voorzitter 

Beste leden, 

Nu de winter zich toch nog van z’n koude kant laat zien, blik ik alvast vooruit op het 
komende fietsseizoen. Over een maand starten we weer met onze activiteiten. Op 5 maart 
houden we onze jaarlijke algemene ledenvergadering, gevolgd door de technische avond bij 
van Tuyl op 7 maart. Op 11 maart is dan de echte start met de Snerttocht. Een druk weekje 
dus. 
Voor een aantal vrijwilligers binnen onze vereniging is de afgelopen periode ook een drukke 
tijd geweest. Zie bijvoorbeeld deze nieuwsbrief. Maar met name wil ik jullie wijzen op de 
vernieuwing die de website heeft ondergaan. John van den Oudenhoven, sinds vorig jaar lid 
van Salt-Boemel, heeft het bestuur zijn diensten aangeboden om onze site een facelift te 
geven. Dat hij daar in is geslaagd mag duidelijk zijn als je op salt-boemel.nl gaat kijken. Het 
is misschien even wennen, maar je zult zien dat de site veel interactiever is geworden. Je 
kunt nu bijvoorbeeld reageren op berichten die op de site worden geplaatst. Daar gelden 
dan wel een aantal spelregels voor, die op de site worden uitgelegd. 
Met deze frisse nieuwe site gaan we hopelijk een mooi fietsseizoen tegemoet. Ik hoop jullie 
allen in maart weer op de fiets te zien!  

Met sportieve groet,  
namens het bestuur van WV Salt-Boemel, 

Aart Beekman 

 

 

Snerttocht 
 

De eerste afspraak voor 2012  
– althans op de fiets – staat 
traditiegetrouw gepland op  

de tweede zondag van maart en  
dan gaat het om de Snerttocht.  
Dus noteer alvast: 11 maart en  
houd de site van Salt-Boemel  
in de gaten. De doordeweekse 

trainingen lopen parallel  
aan de zomertijd  
(vanaf 25 maart).   
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Salt-Boemel.nl in een nieuw jasje 
 
Een facelift voor de website van Salt-Boemel (www.salt-boemel.nl). Initiatiefnemer is John 
van den Oudenhoven uit Velddriel, vorig jaar juli lid geworden van Salt-Boemel. Hij wist het 
bestuur enthousiast te krijgen voor een nieuwe look. Het plan is om de nieuwe website 
tijdens de Algemene Leden Vergadering op 5 maart te presenteren. Er wordt al 
proefgedraaid, het wachten is op het finetunen van de teksten en de vormgeving. 

 
Overigens was de oude/huidige 
site door de omzetting half 
januari een paar dagen uit de 
lucht. Webmaster Aart Beekman 
gaf via Twitter tekst en uitleg: ’De 
nieuwe provider van de site van 
@Saltboemel slaagt er niet in de 
verhuizing ongedaan te maken. 
Ergo: site onbereikbaar’. 
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Nieuws 

145 
Salt-Boemel is het nieuwe jaar ingegaan met 145 leden. Tegenover vier afmeldingen per 31 
december (Stef Karthein, Rob van Bladel, Han Dekkers en Ad Bambacht) stond de komst van 
twee nieuwkomers per 1 januari. Sabine Graafmans (42) en Arno Guijt (41) zijn beiden 
afkomstig uit Zaltbommel. Door de opzegging van Peter de Gast begin februari staat het 
ledental nu op 144.    

 

ALV 
Als datum voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) is maandag 5 maart geprikt. Nadere 
info volgt via het bestuur. 

 

Technische avond 
Een paar dagen na de ALV, op woensdag 7 maart opent 
hoofdsponsor Bikecenter Van Tuyl de deuren, speciaal 
voor de leden van Salt-Boemel. Vanaf 20.00 uur is er 
gelegenheid om uitleg te vragen en te krijgen over 
allerlei technische snufjes, maar ook over kleding en 
voeding. Wie voor het seizoen 2012 echt losbarst nog 
even de puntjes op de i wil zetten kan zich om 20.00 
uur melden bij Van Tuyl.  

Van tevoren wel even aanmelden bij secretaris Pieter Elias (pieter.elias@planet.nl).  
 

Tijdrittencyclus 
Met een slag om de arm zijn de data voor de tijdrittencyclus 2012 vastgesteld. Het gaat om 
maandag 23 april, maandag 7 mei, maandag 21 mei en maandag 4 juni. Verzamelen op de 
maandagavonden steeds om 18.45 uur op de Markt in 
Zaltbommel. Daar wordt het parcours bekendgemaakt 
(niet eerder!). 
Waarom een voorbehoud: het is nog onzeker of er 
voldoende vrijwilligers zijn om tijdwaarneming en 
toezicht goed te kunnen organiseren. Nico van Lopik, 
Peter van den Bosch, Henk van Lith en Wim van den 
Bogaard hebben hun medewerking toegezegd, maar er 
is meer hulp nodig. 
Daarom bij deze een oproep aan eenieder om een steentje bij te dragen. Dat kan bij alle vier 
de tijdritten, maar ook op één afzonderlijke avond. Per avond nemen de tijdritten ongeveer 
anderhalf uur in beslag.  
Overigens vindt de cyclus niet meer plaats onder de vlag van Salt-Boemel – want volgens 
het bestuur niet de ’core-business’ van de club - maar is de verantwoordelijkheid van de 
Stichting (Re-)Cycling. 
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Mountainbikeclinic 
door Remco van Steenbergen 

 

Fietsen kunnen we allemaal en hard ook. Dat geldt voor op de weg maar ook off-road op de 
mountainbike. Na een jaar proberen en ploeteren had ik me ingeschreven voor een clinic van 
de NTFU in de Drunense Duinen. Persoonlijk vond ik het afdalen van een helling erg lastig en 
was zelfs bang (afstappen). De clinic werd verzorgd door Fons Sommerdijk en we waren met 
twaalf cursisten.  

Aangezien het een beginnersclinic was, werden er veel 
basisvaardigheden behandeld, zoals bochtentechniek en 
balansoefeningen. Hierna kwam het klimmen aan bod en de 
techniek ervan: hoe zit je op de fiets (voorop je zadel) en hoe 
neem je een helling (klein verzet)? Daarna kwam het afdalen 
(achterop je zadel) en het nemen van kleine drop-offs 
(afsprongetjes), waarbij vooral je positie op de fiets van 
belangrijk is. Daarna hebben we als groep het rondje gereden 
door de Drunense Duinen. Op plaatsen waar ik eerst afstapte 
ging ik nu in de afdaling. Daar waar mogelijk werd er een 
extra instructie gegeven. De clinic zou om één uur ’s middags  
afgelopen zijn maar het werd half drie.  
Het was een erg leerzame clinic, echt een aanrader voor 
iedereen die net begonnen is met mountainbiken.  
Volgend jaar ga ik de gevorderdentraining doen.  

 

Doortrainen in de winter  
Fietsen kan altijd, zelfs met temperaturen 

ver onder nul. Hetzij in de buitenlucht, 
hetzij binnen op de Tacx of spinningbike. 

Anderen kiezen juist voor iets anders in de 
wintermaanden zoals hardlopen of 
zwemmen. Maar wat is wijsheid? 

Intervalwerk of juist duurtrainingen?  
En hoe intensief moet je doorbikkelen 

buiten het fietsseizoen? 
Hieronder een paar links naar websites  

met tips en achtergrondinformatie. 
 

http://www.zitvlees.nl 
http://www.wielersportinfo.nl/winter.htm  
http://racefietsblog.nl/winterslaapmodus-fiets-trainingstips-voor-de-winter 
http://protrainingadvice.com/informatie/training/62-10-training-tips-voor-de-winter.html 
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Boemel in beeld  
Naam: Erik van Heusden 
Leeftijd: 49 jaar 
Woonplaats: Zaltbommel 
Verliefd, verloofd, getrouwd, kids: 
getrouwd met Ans,  we hebben twee 
kids 
In het dagelijks leven: Vooral heel 
druk! Ik heb een eigen kantoor in de 
administratieve dienstverlening. Claudia 
van Heel werkt bij mij, vandaar dat ze 
het leuk vond om mij voor te dragen 
voor Boemel in Beeld. 
Hobby’s: voetbal en motorrijden 
Fietst sinds: 1980 
Lid van Salt-Boemel sinds: in mei 
wordt dat 18 jaar 
Fiets: Apex race-fiets en VT260 MTB 

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt… 

Is al zo lang geleden, dat weet ik echt niet meer. 

Over de club wil ik het volgende kwijt… 

Het is een leuke club met voor iedereen wel een geschikte groep om mee te gaan trainen. Ik 
snap ook niet waarom er bij de 9.00 uur-groep nog steeds geluiden zijn dat het te hard gaat. 
Er zitten nog twee groepen onder. 

Een hoogtepunt was voor mij… 

Het is al (te) lang geleden, maar hoogtepunten waren toch zeker de uitstapjes met een 
aantal fietsmaten naar Frankrijk (Marmotte) en Italië (Marathona) 

Mijn motivatie om te fietsen is… 
Vooral proberen om in conditie en op gewicht te blijven. Verder is het ook gewoon gezellig.  

Een domper die ik het liefst snel vergeet was… 
Een echte domper kan ik me niet herinneren, maar ik vind het nog wel jammer dat onze 
dinsdagavond groep bijna ter ziele is. 

Leuk is het fietsseizoen 2011 geweest als…. 
Er gewoon lekker wordt doorgereden zonder valpartijen en gezeur. 
 
Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?  
Die keuze laat ik aan de redactie. Bij deze dan het verzoek aan Ruben Donker! 
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Advertenties 

  
 

www.surya.nl 

 

 

 

 

 

www.combifit.nl www.surya.nl 
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Wist je al dat… (1) 
 
… eigenlijk ongemerkt het 38-jarig bestaan van Salt-Boemel is 
gepasseerd? Op 31 januari was het zover. De club is in 1974 
opgericht, wat betekent dat over twee jaar het 40-jarig jubileum 
wordt gevierd.   

 

 

… Er uiteraard al volop doelen gesteld zijn voor dit 
jaar? Zo nemen Robbert Jan Driessen, Arno Guijt, 
André Ton, Richard van Arkel, Rianne van Schijndel 
en bestuurslid Mari van Weelden deel aan Alpe 
d’HuZes. Door de Nederlandse berg één of meerdere 
keren op te fietsen, vergaren ze geld voor KWF 
Kankerbestrijding.  
Met datzelfde doel reist Piet van Meeteren begin juni af naar Frankrijk, zij het onder de vlag 
van de Stichting 2climb2raise. Deze stichting steunt het onderzoek naar de bestrijding van 
kanker, maar wil ook iets doen voor de mensen die nu ziek zijn. Daarom is er een 
begeleidingstraject opgestart dat in juni eindigt met het per tandem omhoog fietsen van de 
Alpe d’Huez. Met voorop de captains en achterop de patiënt.    

 

Zijn er nog meer Boemels met nobele en uitdagende plannen?  
Geef ze door via salt-boemel@hotmail.com en houd je clubgenoten  

via de nieuwsbrief op de hoogte! 
 

 
… de datum van de eerste Singelcross nu snel nadert? 
Deze loop over de stadswal van Zaltbommel is op zondag 
12 februari en biedt de keuze uit drie afstanden: 3,2 – 6,4 
en 9,6 kilometer. Inschrijven kan van 9.30 tot 10.20 uur, 
waarna om 10.30 uur het startschot klinkt in de 
Kindertuin. Wie mee wil lopen, betaalt vijf euro.  
Meer dan 77 mensen hebben zich reeds 
vooringeschreven, onder wie zeven leden van Salt-
Boemel. 
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Wist je al dat… (2) 
 

   ... de Stichting (Re-)Cycling vorig jaar de Tour de Baie Dankie heeft gesponsord? Deze 
stichting verzamelt geld met het ophalen van oud papier in een deel van Zaltbommel. Dit 
geld werd voorheen gebruikt om het papieren Kleine Verzetje te printen en verspreiden. 
De Tour de Baie Dankie is een jaarlijks terugkerende toertocht in Afrika. Eén van de 
deelnemers was vorig jaar oud-lid van Salt-Boemel Bert Schalk uit Gameren. De opbrengst 
van de toertocht gaat naar het Rene Kids Centre in Namibie, een project van 
marathonschaatser Rene Ruitenberg dat weeskinderen ondersteunt. (Re-)Cycling droeg 250 
euro bij, één euro per kilometer. 
Voor 2012 heeft de Stichting (Re-)Cycling reeds 150 euro toegezegd aan de organisatie  
Be More. Robin van Willigen uit Zaltbommel is eind januari vertrokken naar Zuid-Afrika om 
vier weken lang vrijwilligerswerk te verrichten in het Palm Tree Care Centre. Met allerlei 
kleinschalige projecten wordt in dit centrum hulp geboden aan kinderen in de vorm van 
onderwijs en medicijnen.  
Ook de tijdrittencyclus wordt gesponsord via het beschikbaar stellen van de bekers. 

 

  
… de data van de Fietsdriedaagse Bommelerwaard 
vastgesteld zijn op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 
24 mei. Dat is in de week tussen Hemelvaartsdag en 
Pinksteren. 

 

 

 
… Boemels die nog niet kraakhelder op het 
netvlies hebben staan wat ze dit jaar op 
de fiets willen bereiken wellicht op ideëen 
kunnen komen via een mailtje dat 
secretaris Pieter Elias ontving over een 
camping aan de voet van de Mont 
Ventoux. Naar eigen zeggen logeren er 
jaarlijks duizenden wielerfanaten op 
Camping Le Pastory. Behalve plaatsen 
voor de eigen tent of caravan is er ook 
voorzien in stacaravans voor vier tot zes 
personen.  
Meer info op www.camping-le-pastory.com 
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Toeren in 2012 

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
11 maart Snerttocht 50 09.30 uur
15 april Tocht Utrechtse heuvelrug 120 08.30 uur
6 mei Tocht Zuid-Limburg 100 07.00 uur (Esso)
20 mei Tocht Postel 160 08.00 uur
22-24 mei Rabobank Fietsdriedaagse  

Bommelerwaard 
20, 40 en 60 18.00-19.00 uur

24 juni Pannenkoekentocht (Lopiker-  
en Alblasserwaard) 

170 08.00 uur

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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Herinnert u zich deze nognognog? 

 
Begin augustus 1992  

  
Krantje, biertje, barbecue… een relaxed campingtafereel in 1992, zo lijkt het. Maar niets is 

minder waar. Een ploeg van vijf Boemels begaf zich begin augustus naar het Zeeuwse 
plaatsje Oostburg om deel te nemen aan de 24-uursrace. Toentertijd een begrip deze koers, 

die al sinds de jaren ’70 op de kalender prijkte. Boemels met een aardig arsenaal aan 
’dienstjaren’ beginnen spontaan te glunderen bij hun herinneringen aan ’Oostburg’. 

Aan de 24-uursrace deden altijd ploegen van vijf renners mee. Er moest gedurende het 
etmaal altijd iemand van iedere ploeg op het parcours rijden.  

Overdag waren er diverse wedstrijdjes, zoals een afvalrace, een tijdrit en een criterium. In 
de nachtelijke uren was de koers geneutraliseerd.  

  De ploeg van Salt-Boemel bestond uit Peter Teunissen, Gerrit Teunissen, Rob Janse, Gijs 
van Hemert en Jeroen van Zanten. Dezelfde vijf als die een jaar eerder, in 1991, deelnamen. 

In 1992 wisten zij deze 24-uursrace, na een heel spannende strijd waarbij ze lange tijd 
tweede stonden, uiteindelijk te winnen. Dat was voor het eerst sinds 15 jaar. In 1977 

wonnen de paarshemden voor het laatst met toen in de gelederen Piet van Meeteren, Henk 
Vos, Hans van der Heijden, Ad Claveaux en Peter van de Spoel.  

Op de foto hierboven van links naar rechts: Rob Janse (zittend met pet), zijn moeder Ineke 
Janse (op de rug gezien), Gijs van Hemert (zittend achter de krant), een van de supporters, 

Peter Teunissen (in Boemelshirt) en zijn vrouw Nel.  

 
(met dank aan het uitzoekwerk van Nico van Lopik) 



Pagina 12 
 

 

Service-info 

 

 
Wielervereniging Salt-Boemel 

Opgericht: 31 januari 1974 
Aangesloten bij de NTFU 

Aantal leden: 144 
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 


