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Van de voorzitter
Beste leden,
Het fietsseizoen is nog geen twee weken oud of het is nu al ’legendarisch’. Met bijna 100
deelnemers aan de Snerttocht was de opening ongekend. Ook het ledental blijft maar
toenemen. Als ik dit schrijf zitten we nog slechts twee leden af van de 150. Het is nog geen
drie jaar geleden dat we het 100ste lid in konden schrijven.
Met zoveel leden worden de groepen die op de zondagen en de doordeweekse avonden
rijden ook steeds groter. We zijn en blijven allemaal gewone verkeersdeelnemers. Opletten is
dus het devies. Maar vooral rekening houden met medeweggebruikers. Zoals wandelaars en
fietsers waarschuwen dat er een peloton fietsers aan komt. En dan niet door te schreeuwen,
maar door te bellen. Bellen? Een bel hoort helemaal niet op een racefiets, hoor ik sommigen
zeggen. Mis. Wie fietst bij Salt-Boemel, is een dame of heer in het verkeer en heeft dus ook
een bel op de fiets.
Zo komen wij netjes voor de dag. Zoals het hoort.
Een goed en veilig seizoen toegewenst!
Met sportieve groet,
namens het bestuur van WV Salt-Boemel,
Aart Beekman

Kwinkslag
Komt de eerste maaibeurt alweer dichterbij?
Combineer dan het nuttige met het aangename
en plak er een paar fietskilometers aan vast!
Voor de handigerds onder ons…
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Hij gaat
Eén ding gaf Joop Leeuwenburg (65) meteen al aan
toen hij gepolst werd voor de functie van bestuurslid
bij Salt-Boemel: ’als ik het doe, dan is het voor een
periode van vier jaar’. En aan die afspraak hield hij
zich: tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering
zwaaide Joop af. Maar niet zonder een appèl te doen
op alle leden om hun betrokkenheid bij de vereniging
ook buiten het fietsen te tonen door zo nu en dan de
pet van vrijwilliger op te zetten.
,,Ik was met de vut en Aart begon als voorzitter’’,
blikt de oud-schooldirecteur terug op zijn periode als
bestuurslid. ,,Ik werd zijn rechterhand.’’ Ook de keuze
om niet als voorzitter, penningmeester of secretaris te
fungeren was een bewuste: ,,Ik kon dingen met meer
afstand oppakken. Zo heb ik de pr waargenomen en
een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld.’’
Joop, lid van Salt-Boemel sinds 1991, stond aan de wieg van de woensdagavondgroep.
,,Voordat het in de algemene ledenvergadering werd voorsteld, heb ik eerst tijdens het
fietsen de belangstelling gepolst. Loeren en ouwehoeren, dat is vooral de taak van het
bestuur: meerijden en signaleren.’’
Aangemoedigd door de positieve reacties werd de woensdagavondgroep – met vooral een
focus op de deelname van vrouwen – ingebracht bij de leden. ,,Tot mijn verbazing werd het
weggestemd. Het is dat Peter de Gast toen bijsprong en de ledenvergadering ervan wist te
overtuigen om toch ’ja’ te zeggen. Toen werd besloten het een paar maanden te proberen.
Anja Loggen ging de boel leiden en die woensdagavondgroep werd een groot succes. Iets
om trots op te zijn, al heb ik geloof ik zelf nog nooit meegereden. Eén keer misschien.’’
Andere wapenfeiten van dit inmiddels oud-bestuurslid, tevens enthousiast importeur van
Spaanse wijnen: het opzetten van de vrijdagochtendgroep, het opstellen van gedragsregels
(helm verplicht, twee aan twee rijden, enz.), het initiëren van de Waalbruggentocht en de
introductie van de rol van bloemenman. ,,Een attentie brengen als iemand gevallen is of
andersom als er een feestelijke aanleiding is. Ingegeven door een ervaring die ik zelf had,
waarbij ik een half jaar uit de running was en in die periode niemand heb gezien. Ik vind dat
je naar elkaar moet omzien. Toerfietsen is een sociaal gebeuren, we zijn geen raceclub.’’
Het verklaart ook zijn vaste stek achter in de groep. ,,Als dreigt dat mensen moeten lossen,
probeer ik ze terug te brengen. Als een rit 80 kilometer lang is en iemand moet er na 70
kilometer af, dan vind ik dat er gewacht moet worden. Daar spreek ik de anderen in de
groep ook op aan. We moeten het met z’n allen zo leuk mogelijk maken.’’
Hoewel Joop het bestuur blijft adviseren, wacht hem eindelijk de mogelijkheid om zélf aan
Salt-Boemel-activiteiten zoals de Waalbruggentocht deel te nemen: ,,In dat opzicht zal het
wel anders rijden zijn ja.’’ Op één ding na: dat vertrouwde plekje in de staart. Daar blijft-ie
te vinden.
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Hij komt
Naam: Alex d’Haens (36)
Gebooren: Hulst (Zeeuwsch Vlaanderen)
Beroep: planeconoom Projectorganisatie Stationsgebied
gemeente Utrecht
Racefiets: Concorde x-blade
Fietst per jaar: 3000-5000 kilometer
Andere hobby’s: hardlopen en voetbal (kijken)
Mooiste fietservaringen: Marmotte en Ronde van
Vlaanderen
Hallo Wielerfanaten,
Sinds kort ben ik lid van het bestuur van jullie wielervereniging Salt-Boemel, maar ik kan me
voorstellen dat niet iedereen mij kent. In 2008 zijn Eefje en ik vanuit Utrecht in Zaltbommel
komen wonen en hebben hier een dochtertje Julia (bijna 3 jaar) en een zoontje Mathies (1,5
jaar) gekregen. Sinds 2009 ben ik lid van Salt-Boemel en ik heb de eerste jaren met name
op de dinsdagen meegefietst en wanneer mogelijk ook op zondag (de zogenaamde 9.00 uur
groep). Vorig jaar is daar helaas weinig van terecht gekomen, omdat Mathies een
hersenvliesontsteking heeft gekregen toen hij 3 maanden oud was. Als gevolg hiervan heeft
hij helaas zeer veel beperkingen en heeft hij veel last van epilepsie. Desondanks blijven we
positief en hopen we dat ons kleine mannetje zich nog een beetje kan ontwikkelen en een
plezierig leven kan hebben. De thuissituatie vraagt hiermee veel aandacht, maar ontspanning
is ook zeer belangrijk! Ik hoop jullie dit seizoen weer vaker op de fiets te kunnen ontmoeten.

Ename Classic
Acht vroege vogels vertrokken 17 maart om half zes ’s ochtends
naar Zottegem, België, voor de Ename Classic 2012, de eerste van
elf toertochten in het kader van De Bank van De Post Cycling Tour
(http://sport.be.msn.com/cyclingtour/2012/nl/). Marcel van Lith en
Henk van Vuren reden apart met de Estgroep mee. De reis verliep voorspoedig en
zo kon er om half negen worden vertrokken
voor 144 kilometer koers met tien
beklimmingen. De route was duidelijk
aangegeven. Onderweg hielpen mensen bij
het oversteken en bij de drie stops was
voldoende eten en drinken. De Boemels
deden er 5,5 uur over, zonder lekke banden.
Onderweg was het genieten van de mooie
vergezichten en taaie beklimmingen.
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Volle bak bij Snerttocht
Maar liefst 95 fietsers
reden zondag 11 maart
mee in de Snerttocht.
Een lang, kleurrijk
lint door de
Bommelerwaard.

Na het vertrouwde rondje
Bommelerwaard van 50 kilometer
kon er nota bene al buiten op
het terras aan de erwtensoep
van ’t Stadscafé worden begonnen.
Een zeer geslaagde start van het
fietsseizoen 2012.
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Uit de ALV
31 Boemels waren bij de algemene
ledenvergadering op 5 maart aanwezig in het
Stadscafé. Vele onderwerpen passeerden de
revue, een paar puntjes op een rij:
-

-

-

-

-

-

-

De jubilarissen die op de feestavond in
oktober in het zonnetje gezet zouden
worden staan komende feestavond in de
spotlights.
Lof is er voor de nieuwe website van SaltBoemel. Een poultje Boemels krijgt
instructie van webmaster John van den
Oudenhoven om bijvoorbeeld ritverslagen
op de site te kunnen zetten.
Verhoudingsgewijs zijn er minder Boemels
(86 in absolute zin) lid van de
Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU):
60 procent op 31 december 2011 tegen 63 procent een jaar eerder. Overigens lag dit
aandeel in 2009 op 55 procent. Secretaris Pieter Elias meldt dat van de nieuwe leden
slechts weinigen zich bij de NTFU hebben aangesloten. Salt-Boemel betaalt een deel
van de lidmaatschapskosten van deze unie.
De club is in 2011 met 29 leden uitgebreid, onder wie acht vrouwen. Zij zijn
afkomstig uit Zaltbommel (15x), Rossum (3x), Hurwenen (2), Waardenburg (2),
Herwijnen, Empel, Est, Den Bosch, Gorinchem, Gameren en Velddriel. Vijf Boemels
zegden op in 2011.
Er is veel meer nieuwe wielerkleding afgenomen dan waar op was gerekend, ook
door de groei die de club afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Vanaf nu wordt nog
maar één keer per jaar kleding besteld. Dit zal zijn rond 1 november, zodat de
kleding met de jaarwisseling binnen is.
Sponsor Van Bruchem is afgehaakt na een wisseling van de wacht in de
bedrijfsleiding. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe geldschieter. Suggesties
zijn welkom.
Bestuurslid Mari van Weelden werpt zich op als kartrekker bij het weer nieuw leven
inblazen van de dinsdagavondgroep.
Hij roept de Boemels op zich
weer op dinsdag op de Markt
te melden en niet met andere
groepen mee te rijden. Het
uitgangspunt: er wordt niet
harder gefietst dan 35
kilometer per uur, het tempo is
constant, na een bocht of
oversteek wordt er niet te hard
versneld en fietsers spreken
elkaar aan op gedrag en
verantwoordelijkheid.

Pagina 7

Boemel in beeld
Naam: Ruben Donker (28), Zaltbommel
Verliefd, verloofd, getrouwd: verliefd op Claudia
In het dagelijks leven: storemanager bij kledingwinkel De
Garage in Zaltbommel
Hobby’s: toch wel fietsen en als ik rust films kijken en
rockconcerten
Fietst sinds: 2007
Lid van Salt-Boemel sinds: 2011
Fiets: Giant TCR Adcanced ISP SL
Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt…

Als je de zoon bent van de levende legende Ton Donker
(2x clubkampioen) zit er weinig anders op dan deze naam hoog
te houden. Ik ben opgegroeid tussen de paarse truien en
vorig jaar heb ik, samen met Robin Slosser, mezelf aangemeld
bij Salt-Boemel.
Over de club wil ik het volgende kwijt…

Het valt me op dat er alleen maar knappe mensen die goed kunnen fietsen bij Salt-Boemel zitten. Ik
vind het leuk om met mensen die dezelfde passie voor het fietsen delen tochten te rijden. Het is altijd
gezellig en altijd lachen.
Een hoogtepunt was voor mij…

Met mijn neef Roel Blom in familieverband een lekke band verwisselen in België. Zo zie je maar weer
dat fietsen echt bij ons in de familie zit. Ik hoop dat we dit jaar weer een dergelijk leuke tocht gaan
rijden.
Mijn motivatie om te fietsen is…

Allereerst omdat ik het leuk vind en omdat ik verslaafd ben aan de endorfine. Het is in mijn ogen de
mooiste sport die er is. Emotie, geluk, verdriet, pijn, plezier, bloed, zweet en tranen. Alles zit er in. Dit
jaar heb ik helemaal een goede motivatie: ik ga de Tour For Life fietsen. Een 8-daagse wielertocht
voor Artsen Zonder Grenzen die van Italië naar Nederland loopt. In totaal 1250 kilometer. We fietsen
gemiddeld 150 kilometer per dag, ook over hooggebergte als de Alpe d´Huez. Op
www.parelvanhetzuiden.nl kunnen de Boemels de vorderingen bekijken en schrijf ik een blog. Deze
site biedt ook de mogelijkheid ons een duwtje in de goede richting te geven en te doneren. Er is
namelijk 1 voorwaarde voor we mee kunnen fietsen en dat is dat we 15.000 euro verzamelen voor
Artsen Zonder Grenzen.
Een domper die ik het liefst snel vergeet was…

De Steven Rooks Classic 2010. Ik had een heel slechte dag en moest door kramp bij een steile klim
afstappen en lopen terwijl iedereen mij voorbij fietste. Die dag heb ik gezworen dit nooit meer te
doen. Tot op heden is het ook niet meer gebeurd (afkloppen).
Leuk is het fietsseizoen 2011 geweest als….

Ik de uitdaging van mijn leven, de Tour For Life, succesvol en zonder al teveel kleerscheuren uitrij.
Ook hoop ik natuurlijk dit jaar veel mooie tochten met de Boemels te rijden!
Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?

Robin Slosser
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Advertenties

www.surya.nl

www.combifit.nl

www.surya.nl
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Wist je al dat…
… Er een Boemel in de prijzen is gevallen tijdens de voorjaarscompetitie van onze ’buurman’
Wieler Toer Club Maas-Waal uit Brakel? Robin Slosser uit Zaltbommel sloeg bij de eerste de
beste gelegenheid toe. Ook de voorlaatste wedstrijd van afgelopen zaterdag werd een prooi
voor Robin.
… De mijlpaal van 150 leden nu wel heel dichtbij komt? Adriaan Groeneveld (52) uit Giessen,
Toine Veldhuijsen (35) uit Zaltbommel, Hans van den Berg (53) uit Zaltbommel en Mark de
Jong (38) uit Geldermalsen brengen met hun aanmeldingen in februari/maart het totaal
aantal Boemels op 148.
… Er nog een paar plekjes te vergeven zijn op de advertentiepagina in deze nieuwsbrief?
Secretaris Pieter Elias roept kandidaten op zich bij hem te melden: voor 50 euro per jaar
mag je een heel jaar schitteren in Het Kleine Verzetje.

Technische avond
Sponsor Van Tuyl organiseerde op 14 maart een
technische avond die door 25 leden werd bezocht.
Oud-wielrenner Robert van den Donk vertelde over
voeding. Er ontstond een aardige discussie over wat er
nu gebruikt wordt en wat er aan producten van 3Action
tegenover staat. Daarnaast was vooral de prijs een discussiepunt. Robert gaf aan dat je
goed op je voeding moet letten tijdens duurtrainingen en dat 3Action prijstechnisch
voordeliger is dan andere merken. Vooral uitproberen en gebruiken wat je het beste bevalt.
Deel twee met Chris Smeets ging over de kleding van Castelli en
Sportful. Smeets gaf uitleg over de verschillende kledingstukken.
Zogenaamde nano-technologie zorgt ervoor dat de kleding wel
zweet afvoert, maar andersom geen water doorlaat.
Als laatste volgde een uitleg over fietsonderhoud. Bij het
schoonspuiten met een hogedrukreiniger komt er water in de
lagers; dit zorgt voor extra slijtage.
Let bij het smeren op het weertype: bij nat weer geen dun,
vloeibaar smeermiddel gebruiken, want dit is zo verdwenen.
Slecht smeren betekent eerder onderdelen moeten
vervangen.
Na afloop van het laatste deel was er tijd voor een rondgang
door de winkel, het uitwisselen van ervaringen en een hapje
en een drankje. Bij vertrek kreeg iedereen een goodie bag
mee met daarin een aantal leuke herinneringen.
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Aan de Boemel
Nu de kop eraf is met de Snerttocht zijn ook de zondagse groepen weer op gang gekomen.
Elke zondagochtend vertrekken er drie groepen om snel (9.00 uur), gemiddeld (9.15 uur) of
gematigd (9.30 uur) te rijden. Daarnaast beginnen met ingang van de zomertijd (vanaf
dinsdag 27 maart) ook de avondtrainingen weer. Op dinsdag de snelle groep, op woensdag
de rustige groep en op donderdag de groep daar tussen in. Kijk voor meer info op de
website.
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
15 april
6 mei
20 mei
22-24 mei
24 juni
26 augustus
16 september
14 oktober

Naam tocht
Tocht Utrechtse heuvelrug
Tocht Zuid-Limburg
Tocht Postel
Rabobank Fietsdriedaagse
Bommelerwaard
Pannenkoekentocht (Lopikeren Alblasserwaard)
Gezinstoerfietsdag /
Waalbruggentocht
Heidetocht
Sluitingstocht

Jarig in…

Afstand (km)
120
100
160
20, 40 en 60

Starttijd
08.30 uur
07.00 uur (Esso)
08.00 uur
18.00-19.00 uur

170

08.00 uur

15-30-45-60-120

08.00-14.00 uur

150
60

08.00 uur
09.30 uur
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Herinnert u zich deze nognognog?

14 juni 1991
Een eerbetoon aan Pa van Lopik (links), van het voltallige bestuur van Salt-Boemel op
14 juni 1991. Vanwege zijn grootse inzet voor de club werd hij die dag benoemd tot Lid van
Verdienste. Die titel ging vergezeld van een zilveren speld en een schildje voor aan de muur
dat hij vol trots omhoog houdt. En voor de glunderende Ma van Lopik was er een mooie bos
bloemen.
Als decor diende de jaarlijkse feestavond: een ongebruikelijk moment zo midden in de zomer
maar dat had te maken met de prijsuitreiking van het clubkampioenschap. Daar een jaar
mee wachten vond het bestuur niet zo geschikt. De top-3 van het clubkampioenschap –
Zaltbommelaar Ton Krayo (1), Jan van der Heijden uit Enspijk (2) en Hendrik Rietstra (3) uit
Rossum – is nog altijd lid van Salt-Boemel.
Overigens was er bij het clubkampioenschap zo’n lange lijst aan competitie-elementen
bedacht dat iedereen prijs had: van de nummers één, twee en drie tot de strijdlustigste
renner, van de oudste tot de jongste en van de stijlvolste tot de best geklede en de grootste
pechvogel. Iedereen tevreden.
Op de foto v.l.n.r. Pa van Lopik, zoon Nico van Lopik (secretaris), Ma van Lopik, Henk Janse,
Gerard van de Braak (voorzitter), Gijs Groeneveld (penningmeester) en Henk van Lith.
(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: 148
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

