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Van de voorzitter 

Beste leden, 

Begin deze maand heeft een aantal leden van onze club een steentje bijgedragen aan het 
succes van Alpe d’HuZes. Volgens mijn telling zijn er zeker zes leden die één of meerdere 
keren de Alpe hebben beklommen. Vanaf deze positie mijn hartelijke felicitaties! Deelnemen 
aan zo’n evenement zul je niet gauw vergeten lijkt me. 

Voordat de zomervakantie aanbreekt, rijden we aanstaande zondag nog de 
Pannenkoekentocht. Gedurende de zomer rijden we gewoon door op de vaste fietsdagen. 
Het zal wel minder druk zijn, maar ook in kleine groepjes is het lekker fietsen onder de Salt-
Boemelvlag. 

Rest mij iedereen alvast een goede vakantie te wensen met veel fietsplezier! 

Hartelijke groet, 

Aart 

 

 

Pannenkoek! 

Niet vergeten! 

Zondag 24 juni 

De Salt-Boemel Pannenkoekentocht 

Met Start op de Markt (8.00 uur) 

Een route door de Lopiker- en Alblasserwaard 

Met koffie en appeltaart in Kinderdijk 

En als toetje na een kilometer of 160/170 
overheerlijke pannenkoeken in de tuin van  
Henk van Vuren in Geldermalsen 
 

Ben je van plan mee te rijden, geef je dan op bij Johan den Teuling. Dit om te weten 
hoeveel pannenkoeken er gebakken moeten worden. Vrijwilligers om te bakken zijn welkom! 
Ook hiervoor graag melden bij Johan. 
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Alpe d’HuZes  
Verschillende Boemels meldden zich in de 
eerste week van juni in Frankrijk aan de 
voet van de Alpe d’Huez. Niet om deze 
kuitenbijter zomaar te bedwingen, maar om 
het goede met het aangename te verenigen 
en in het kader van Alpe d’HuZes geld in te 
zamelen voor het KWF.  
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Boemelpaars door de jaren heen 
Het Boemelpaars kende in de loop der jaren verschillende verschijningsvormen, met als 

hedendaags sluitstuk het nieuwe tenue van 2011. Een paletje paarshemden op een rij. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Het allereerste shirt van Salt-Boemel in oprichtingsjaar 1974 kende een opvallend wit vlak op 

de voorzijde. Aanvankelijk gevuld met de naam Hotel Gottschalk, later met Café Bar 't 

Luifeltje. Beide werden gerund door Karel Muller. Op de achterkant de naam van Juweliers 

Ubens & Conrads. Die sponsor ondersteunt de club tot op de dag van vandaag. 

De 'witte plaat' verdween begin jaren '80. Een paar jaar later was het tijd voor een ander 

ontwerp: lichtpaars met witte boordjes. Dat laatste bleek echter erg besmettelijk, zodat men 

besefte: dat moeten we niet meer doen. Dus het volgende shirt dat in de jaren '90 ten 

tonele verscheen had weer zwarte boordjes. Daarna weer een paar donkerpaarse tricots, die 

overigens van steeds dunnere en beter ademde stof gemaakt waren. Eind jaren '90, begin 

2000 werd het gladde, semi-donkere Boemelshirt geintroduceerd. Met het geel-paarse tenue 

dook rond 2006 een nieuwe, niet te missen kleur op in het Boemelpeloton, het geel van de 

nieuwe sponsor ’t Stadscafé. Het huidige tricot combineert paars met zwart en wit. Ja ook 

aan de boordjes, dat dan toch (weer) wel.     (met dank aan Nico van Lopik) 
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Boemel in beeld  
Naam: Danique Speklé (18), Zaltbommel 
Verliefd, verloofd, getrouwd: verliefd op Robin 
In het dagelijks leven: scholier. En ik schep ijsjes als 
bijbaantje. 
Hobby’s: fietsen natuurlijk 
Fietst sinds: 13 maart 2011 
Lid van Salt-Boemel sinds: juli 2011 
Fiets: Sensa Romagna 
 
Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt… 
Na maanden spinningles van Richard van Arkel te hebben 
gehad, vroeg hij mij in de Snerttocht mee te rijden. Hier heb 
ik natuurlijk ja op gezegd en sindsdien heb ik toch aardig wat kilometertjes gefietst met Salt-
Boemel. 

Over de club wil ik het volgende kwijt… 
Een heel gezellige fietsclub die vaak toch weer mooie routes rijdt, maar blijf wel gewoon 
altijd met tweeën op kop rijden. Hoe hard het ook waait en hoe hard er ook gereden wordt: 
heel vaak zitten de mensen die niet goed zitten dan vaak vol in de wind achter in de groep. 
Vaak is het gemiddelde nog hoger als er met 2 op kop wordt gereden dan met 1 (er wordt 
constanter gereden). 

Een hoogtepunt was voor mij… 
Vorig jaar was dit het weekendje in de Ardennen voor de toertocht Géants des Ardennes. Dit 
was echt een heel leuk, sportief en gezellig weekend. Dit jaar is tot nu toe mijn hoogtepunt 
dat ik met de tijdrittencyclus mijn eerste prijsjes heb gewonnen (ook al stellen deze niet 
zoveel voor qua prestatie haha).  

Mijn motivatie om te fietsen is… 
Om gewoon fit en in conditie te blijven en om ooit nog een keer een mooie prestatie neer te 
kunnen zetten. En natuurlijk vind ik fietsen met groepjes erg gezellig! 

Een domper die ik het liefst snel vergeet was… 
Dat ik vorig jaar toen ik een keer alleen ging fietsen ben 
gevallen. Ik ging niet hard, maar het deed wel zoveel pijn dat ik 
nauwelijks kon staan. En daar zit je dan in de berm 100 
kilometer van huis... 

Leuk is het fietsseizoen 2012 geweest als…. 
Als ik de cyclo La Marmotte kan uitrijden en het liefst ook nog 
zonder rugklachten.  

Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?  
Iris van Dalen 
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Advertenties 

 

 

 

 

 
 

 

www.combifit.nl 
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Wist je al dat… 

… de weergoden de gezamenlijke rit naar Postel net als vorig jaar bepaald niet gezind 
waren? Ging de editie 2011 vanwege de slechte weersvoorspellingen helemaal niet door, 
ditmaal (op 20 mei) volgde ondanks een kans op regen het sein groen.  
Twintig man zette koers richting het 
zuiden en kwam inderdaad in de regen 
terecht. Maar uiteindelijk kon er toch 
teruggekeken worden op een 
geslaagde tocht met smakelijke stop in 
Postel. Kijk voor een uitgebreid verslag 
op Salt-Boemel.nl. 

… Onze club inmiddels op 156 leden 
zit? Leon Michiels (44) uit 
Waardenburg heeft zich op 21 mei 
aangemeld. 

 
… Michel de Ruiter op 14 mei vader is geworden van dochter Sanne? Moeder Kim en de 
kleine meid maken het goed. En pa? Die probeert tussen de babybedrijven door zo z’n 
rondjes te maken. 

… Er op tweede pinksterdag een Boemel op het 
hoogste ereschavot is beland? Robin Slosser won in 
Ammerzoden de tweede editie van De Zes 
Bochten. Hij ontsnapte in de B-categorie op 
tweederde van de wedstrijd uit de kopgroep en 
had op de meet een ruime voorsprong. 

 

 

 

 
… de Fietsdriedaagse op 22, 23 en 24 mei 

opnieuw een succes genoemd mag worden? 
Salt-Boemel nam de organisatie van rit twee  

op woensdag voor haar rekening.   
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De Avondetappe 
Onze voorzitter was eind mei in Ammerzoden te gast 
bij de mobiele variant van De Avondetappe met Mart 
Smeets. De redactie van Het Kleine Verzetje vroeg 
Aart die ervaring te beschrijven.  

Een avondje Ammerzoden  

Het was me het avondje wel, daar in Ammerzoden. 
Ik was uitgenodigd door de Rabobank om daar een 
soort ‘Avondetappe’ te verzorgen, met gasten van 
diverse pluimage. Omdat ik altijd met de trein reis, 
was ik opgehaald van station Den Bosch. In een 
zomerse temperatuur kwam ik in Ammerzoden aan. Hoewel ik ooit een bezoekje gehad aan 
het kasteel, had ik thuis nog even in de atlas gekeken waar dat dorp nou precies lag.  
De locatie die men had uitgekozen was een grote hal. Het was binnen gelukkig wel wat 
koeler. Omdat ik dacht dat het publiek uit bankmensen zou bestaan had ik mijn mooie grijze 
pak aangetrokken. Het publiek bleek veel boerser te zijn. Ik voelde me meteen een tikkeltje 
overdressed. Zelfs de regionale Rabobank-directeur was enkel in hemdsmouwen. 
Terwijl de een na de andere bezoeker door de in de hal geposteerde plastic stoelen zakte, 
onderhield ik me met mijn gasten. Zij waren deels bekenden van me. Het was goed om Erik 
Dekker en Arnold Stam weer te zien, mannen voor wie ik veel bewondering koester. Ik kon 
met Erik lekker weer al zijn etappeoverwinningen in de Tour naar boven halen, met Arnold 
deden we de Elfstedentochten nog eens dunnetjes over.  
Met de mensen die iets over voeding en materiaal konden vertellen had ik veel minder. Ilse, 
de vrouw van Erik, kon me maar matig overtuigen hoe voeding kon bijdragen aan een goede 
prestatie. Gijs leek me wel een aardige man, en Johan bouwde fietsen voor gehandicapten. 
Chapeau! 
De mannen van de regionale fietsverenigingen ondervroeg ik over hun passies. Bergop 
fietsen deden ze alle drie graag. Mari kon aardig klimmen, Mark ging dat bewijzen met 
deelname aan Alpe d’Huzes en Aart was in het najaar in Tibet geweest. Ik adviseerde de 
laatste om als nieuwe uitdaging eens op Antarctica te gaan fietsen. Geintje. Ik geloof dat zij 
met hun clubs de afgelopen dagen een of ander fietsevenement hadden georganiseerd, 
maar daar heb ik ze maar niet op ondervraagd. Niet interessant voor het publiek, leek me.  
Aan het eind van de avond gaf ik het publiek de gelegenheid vragen te stellen. Hierbij kon ik 
mooi de kans grijpen mijn mening over allerlei zaken (doping!) te ventileren. Ik ben immers 
de ‘eminence grise’ van de wielersport! (Hoewel ik me alleen beroepsmatig voor wielrennen 
interesseer. Geef mij maar honkbal of basketball!)  
Uitgeput maakte ik een eind aan de avond. Goed, het was wat uitgelopen, maar voor de 
vorstelijke vergoeding die ik mocht ontvangen kon dat wel. De warmte had nu weer vat op 
mij gekregen. Hevig zwetend stapte ik de deur uit, om alvorens weer naar het station te 
worden gebracht, nog even een woordje voor de camera te spreken. Pffff! 

Hartelijke groet uit Haarlem, 
Mart 
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Tijdrittencyclus 
De editie 2012 van de tijdrittencyclus is een 
prooi geworden voor Milan Broer (16) uit 
Barendrecht. Hij won de laatste rit op de 
Bommelse brug (18,8 km, 40,3 km/uur 
gemiddeld) en sleepte daarmee de ROAM 
Special Cycles Wisseltrofee in de wacht. Deze 
stond het afgelopen jaar op de schouw bij Mark 
Teeuw. Broer bleef Dirk Keijnemans – winnaar 
van de derde tijdrit (11,9 km/45,5 km/uur 
gemiddeld) - en David Ruijs voor.  

Er hebben in totaal 28 renners aan één of 
meerdere ritten deelgenomen. Slechts tien van 
hen reden alle vier de ritten en telden mee voor 
het eindklassement. Op plaats negen 
tweedejaars Boemel Danique Speklé. Met haar 
honderd procent deelname won ze het 
damesklassement voor Miranda Danse. 

Het was de eerste keer dat de tijdrittencyclus onder de vlag van de Stichting (Re-)Cycling 
werd verreden. Nieuw was dat er niet om punten gereden werd, maar dat de tijden van de 
ritten werden opgeteld. ,,Dat bracht meer spanning in het klassement’’, aldus mede-
organisator Nico van Lopik. ,,Vijf seconden achterstand is immers makkelijker goed te maken 
dan vijf punten achterstand.’’ 

 
Meer verzet was er tegen de verandering dat het parcours 
pas vlak van tevoren bekend werd gemaakt. ,,Vorig jaar 
stond de ene helft op de Markt, terwijl de andere helft al 
op het parcours was. Dat is zeer onoverzichtelijk voor de 
organisatie. Bovendien komen er ook wel eens "nieuwe" 
renners bij’’, stelt Van Lopik. ,,Renners die niet eerder in 
Bommel hebben gefietst en dus de parcoursen niet 
kennen. Zij moeten dezelfde kansen hebben als de 
andere renners.’’ 
Eindwinnaar Milan Broer en zijn aanhang brachten bij 
wijze van bedankje voor de organisatie een doos 
chocolade mee: ,,Wij rijden heel veel competities en 
tijdritten, maar die van jullie staat absoluut op nummer 
1.  De hele sfeer is zo leuk en ontspannen en 
ongedwongen en de parcoursen zijn zo gevarieerd. 
Hartstikke goed!" 
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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
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? 

1980  
  

Deze foto duikt op in één van de plakboeken die de Salt-Boemelhistorie vertellen. Genomen 
in 1980 voor café-bar ’t Luifeltje, vier jaar na de oprichting van onze club.  
Eerst maar even de namen: 
Voorste rij van links naar rechts Henk van Lith (toenmalig voorzitter), Willem-Jan Tomassen, 
Ad Claveaux, Piet van Meeteren (toenmalig bestuurslid), Toon van de Ven, Willem van 
Gameren, Broer van Hees en Stefan Ermstrang. 
Achterste rij van links naar rechts Chris van Brakel (toenmalig bestuurslid), Gijs van de Maas, 
Karel Muller (toenmalig sponsor), Nico van Lopik, Pedro van Hees, Karel Versigny, Henk 
Thijssen, Wim van Rooijen.   
Vier van hen – Piet van Meeteren, Henk van Lith, Chris van Brakel en Nico van Lopik – staan 
nog altijd op de ledenlijst van Salt-Boemel. De meesten namen destijds deel aan 
wedstrijden. Henk Thijssen had de status van kopman. Een klein gedrongen kereltje met 
enorme race-kuiten dat een sterke eindsprint in huis had. Hij kwam uit Bladel en won in 
1980 achttien wedstrijden voor Salt-Boemel. Een jaar later was hij in maar liefst 31 
wedstrijden de snelste, waaronder het Nederlands Kampioenschap voor niet-licentiehouders.  
Een andere goede renner was Karel Versigny uit Brakel, die in 1978 en 1979 diverse 
wedstrijden op zijn naam schreef. Hij kon heel goed alleen rijden en won dan ook vaak met 
een fraaie solo. Karel overleed in 1982 na een kort ziekbed aan longkanker. 
Sponsor Karel Muller was kroegbaas van ’t Luifeltje. Hij overleed een jaar of tien geleden. 
 

(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: 156 
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 


