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Van de voorzitter
Beste leden,
Het wordt al bijna gewoon, de digitale nieuwsbrief. We zouden bijna vergeten dat we pas
een jaar geleden de overstap hebben gemaakt van papier naar pdf. Een jaar waarin de
redactie ons steeds een aantrekkelijk ’Klein Verzetje’ heeft weten voor te schotelen. Hulde!
Ook in dit nummer weer veel nieuws. Graag wijs ik op de komende fietsdriedaagse. Dit
evenement is al niet meer weg te denken uit de Bommelerwaard. Dit jaar organiseren we de
vijfde editie. Leuk is dat de fietsdriedaagse in Ammerzoden, samen met een aantal andere
evenementen aaneengesmeed is tot een fietsweek. Van die evenementen noem ik hier ’De
Zes Bochten’, daarnaast een toertocht, en last but not least de ’Avondetappe’ met Mart
Smeets, waar onder anderen ook uw voorzitter aan zal schuiven. De precieze data vindt u
verderop in deze nieuwsbrief.
Een maand geleden mochten we ons 150e lid begroeten. De teller heeft sindsdien niet
stilgestaan. Op het moment van schrijven hebben we er 155. Hierbij heten we alle nieuwe
leden natuurlijk van harte welkom. Om de feestvreugde te vergroten zullen we de ’oude’
leden niet vergeten. Binnenkort leest u hier meer over op onze site!
Met sportieve groet,
namens het bestuur van WV Salt-Boemel,
Aart Beekman

Overstekend wild
We worden er onderweg regelmatig via verkeersborden op
gewezen: overstekend wild. Maar zeg nou zelf: hoe vaak
komen deze waarschuwingen uit? Dat er toch een kern van
waarheid in zit, valt hieronder te zien. Je zult het maar
meemaken, maar ja, dat beest komt wél van rechts…
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En de appelboer, hij fietste voort
Een tikkeltje aarzelend kwam het er wel uit, het ja-woord van Henk
van Vuren op het interviewverzoek. Zin zat, maar er moest
eigenlijk ook gefietst worden. Compromis dan: ietsje later op de
avond. Uiteindelijk valt de regen met bakken uit de hemel en gaan
Henk en zijn vrouw er in alle gastvrijheid eens lekker voor zitten.
Met zijn 69 jaar is Henk het op vier na oudste lid van Salt-Boemel.
Hij trapt jaarlijks zo’n 13.000 tot 14.000 kilometer weg. Hoe hij
ruim acht jaar geleden Boemel werd, weet de kilometervreter uit
Geldermalsen niet meer, wel hoe hij twintig jaar geleden aan de
fiets verslingerd raakte. ,,Ik was gestopt met roken, vond alles
lekker en was dus zo tien kilo aangekomen. Da’s niet fijn. Dus heb
ik me bij een wielerclub in Tiel gemeld’’, vertelt de voormalig fruitverkoper, die eerst klanten
– particulieren, bakkers, kloosters – langsging en later een standplaats had op markten in de
omgeving van Oirschot en Best. ,,Ze noemden me de appelboer uit Geldermalsen. Negen
jaar geleden ben ik gestopt en daar heb ik geen spijt van.’’
Bij de Tielse toerclub had Henk – vader van een zoon en opa van twee kleinkinderen - het
gauw gezien. ,,Op vijftig kilometer fietsen werd er drie keer ergens aangelegd. Dat ik een
keer na een valpartij in Ommeren alleen achter ben gelaten, heeft er ook geen goed aan
gedaan.’’ Neemt niet weg dat hij volledig gegrepen was door het fietsvirus. ,,Het beviel
goed. Ik ben inmiddels vijf fietsen verder en zweer bij een Pinarello.’’
Hoewel hij met zorg zijn wielertenues uitzoekt, koestert Henk ook het Boemelpaars: ,,Ik vind
ook dat je als lid daar in moet fietsen. Doe je op voetbal toch ook niet, in je eigen kleding
een wedstrijd spelen? Eerlijk gezegd vind ik het ook niet kunnen dat mensen meerijden met
een clubtocht en plots afhaken voor de koffie met appelgebak. Terwijl daar door de
organisatie en de gastheer wel op is gerekend.’’
De basis voor zijn seizoen legt de oorspronkelijk uit Veen afkomstige fietsfanaat tijdens het
overwinteren in Spanje. Tegen de tijd dat de tweewieler in Nederland uit de schuur komt,
heeft hij al vierduizend kilometer op de teller staan. ,,Moet denk ik ook wel. Als ik dat niet
had, weet ik niet of ik het bij kan benen.’’ Ook verderop in het jaar stapt Henk regelmatig
buiten de landsgrenzen op zijn tweewieler: maandje Frankrijk, september een kleine week
naar de Dolomieten en sowieso jaarlijks de tocht Diekirch-Valkenswaard (245 kilometer) en
Luik-Bastenaken-Luik (235 kilometer). ,,Ik klim graag. Ben niet explosief: dan gaan mijn
benen zeer doen. Ik vind het ook mooi om met
mannen van mijn leeftijd te fietsen, kunnen we
tenminste over de oorlog praten’’, zegt-ie met
pretlichtjes in de ogen. ,,Het mooiste
fietsgebied ligt in Frankrijk, tussen Saint-Tropez
en Cannes. De huizen zijn er geweldig mooi, er
is weinig verkeer en je kijkt prachtig op de
roodbruine rotsen van het Esterelgebergte.
Ach, als je geld in je kontzak hebt, maakt het
niet uit waar je rijdt. Het is overal mooi.’’
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Van de Utrechtse Heuvelrug…
Een mooie groep van een man of 35 nam
op 15 april deel aan de eerste
gezamenlijke tocht van boven de honderd
kilometer naar de Utrechtse Heuvelrug.
Remco van Steenbergen (lek vlak voor de
pont naar Wijk bij Duurstede) en Edwin
Poot (zocht het zachte zand eventjes op)
konden zich weer bij de groep vervoegen.
Dat gold niet voor Hans Kuiper die met
kramp geparkeerd stond op de Koerheuvel
en wiens waarschuwing niet werd
opgepikt. Omdat hij de pauzeplaats niet kende, is
Hans in zijn eentje naar huis gereden.
Anders dan gepland, besloot een groep renners de
koffie met appelgebak in Rhenen links te laten liggen
en door te fietsen. Waardoor de bestelling – op
zondagochtend nog bijgesteld door onze trouwe
chauffeur van de begeleidingsbus Peter van den
Bosch (foto) – niet meer klopte en er voor niks gebak
was ontdooid.
Uiteindelijk na 117 kilometer en met een gemiddelde
van 28,1 weer terug op de Markt.

… via Zuid-Limburg…
Ondanks de weinig florissante weersvooruitzichten waagden
vier Boemels en twee gastrijders – vier van hen nemen
volgende maand deel aan Alpe d’HuZes - het er zondag 6 mei
op en vertrokken richting Zuid-Limburg. De juist in die regio
voorspelde regen begon te vallen op het moment dat de
groep in Meersen startte. Onder leiding
van Mari van Weelden werd koers gezet
richting België, waarna in Vijlen de koffie
met Limburgse vlaai en de kachel
werden opgezocht.
De alsmaar toenemende regen deed de
groep besluiten de route in te korten.
Zodoende kwam het totaal op 79
kilometer en 928 hoogtemeters. Daarna was het tijd om de remblokken te vervangen.

… naar Postel
De eerstvolgende gezamenlijke tocht dient zich alweer rap aan: op 20 mei wordt koers gezet
naar Postel. Vorig jaar ging deze tocht vanwege de slechte weersvoorspellingen niet door.
Het vertrek op 20 mei is om 8.00 uur op de Markt in Zaltbommel. Afstand: 160 kilometer.
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Boemel in beeld
Naam: Robin Slosser (28), Zaltbommel
Verliefd, verloofd, getrouwd: verliefd op
Danique
In het dagelijks leven: theatertechnicus bij
de Verkadefabriek in Den Bosch
Hobby’s: fietsen, theater en muziek
Fietst sinds: 2009
Lid van Salt-Boemel sinds: juli 2011
Fiets: Koga Kimera Road
Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt…

Toen dat verschrikkelijke geel uit de clubkleding was verdwenen
(anders waren die 150 leden al veel eerder bereikt) en na af en toe een keer aanpikken met
een Boemelgroep die ik tegenkwam, wist ik dat ik het goed kon bijhouden en heb ik me
samen met Ruben Donker aangemeld.
Over de club wil ik het volgende kwijt…

Kijk NIET op de buienradar als je met Salt-Boemel mee wilt en kom gewoon naar de Markt!
Een hoogtepunt was voor mij…

Hét hoogtepunt is misschien wel dat ik me heb aangemeld bij Salt-boemel, daardoor ben ik
nog meer gaan fietsen en beter geworden. Maar een paar echte hoogtepunten van het
afgelopen jaar zijn voor mij met de Boemels de toertocht Géants des Ardennes, mijn 27ste
tijd in een veld van 3000 deelnemers op de La Redoute tijdens de StevenRooksClassic en de
twee overwinningen en het eindklassement bij de amateurs B van de voorjaarscompetitie bij
WTC Maas-Waal.
Mijn motivatie om te fietsen is…

Fietsen heeft voor mij twee kanten, lekker toeren door de mooie omgeving waar wij wonen
(zeker de zondagtochten van de 9-uurgroep zijn altijd leuk). En aan de andere kant het
kunnen meten met andere renners en naar mijn mogelijkheden het beste eruit te halen.
Toeren blijft leuk maar het spel geeft voor mij het fietsen nog meer een doel.
Een domper die ik het liefst snel vergeet was…

Ik wil hier Ruben Donker nog even voor bedanken! Toen hij mij terug kon duwen vanaf
Rhenen. O ja en vallen met snelheden boven de 40 kilometer per uur wil ik ook niet meer.
Leuk is het fietsseizoen 2012 geweest als….

Als het weer dit jaar een beetje mee zit (dat poetsen van mijn fiets word ik echt beu!) en
een hoop kilometers heb kunnen maken, zodat ik la Marmotte veilig kan uitrijden. En ook
zou ik graag mee hebben gedaan aan een KNWU-wedstrijd.
Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?

Kan er niet omheen! Danique Speklé
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Advertenties

www.combifit.nl
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Wist je al dat…
… Salt-Boemel de magische grens van 150 leden
ruimschoots is gepasseerd? Die mijlpaal werd bereikt
toen Henri van der Wal (foto) zich begin april aanmeldde.
Een maand later staat de teller alweer op 155.

149 Peter Satter (47, Zaltbommel)

150 Henri van der Wal (43, Zaltbommel)

151 Eric Zieltjes (42, Well)

152 Klaas Bonsema (63, Rossum)

153 Gerrit de Ruiter (45, Haaften)

154 Marco van Straaten (41, Haaften)

155 Stan Vielvoije (33, Zaltbommel)
… Robin Slosser de voorjaarscompetitie van Maas-Waal eind maart definitief naar zich
toegetrokken heeft? De derde plaats in de slotrit was voldoende om Gerrit van Os uit
Kaatsheuvel voor te blijven.
… in huize Velthuijsen – het domicile van de nieuwe Boemel Toine en zijn vrouw Cecile – op
8 april dochter Emily is geboren? Ze is het zusje van Stijn en Ruben.
… de eerste twee ritten van de tijdrittencyclus
inmiddels zijn verreden? Zowel op 23 april
(Waaldijk bij Brakel) als op 7 mei (Kerkwijk)
won Corné Verhoeks uit Zuilichem. De eerste
keer legde hij de 10,9 kilometer af in 14.44
minuten ofwel met een snelheid van 44,4
kilometer per uur. De tweede rit over 20
kilometer ging met een gangetje van 43,3
kilometer per uur. Van de twee deelnemende
dames op 23 april was Salt-Boemellid Danique Speklé de snelste. Zij finishte in 18.47
minuten met een gemiddelde van 34,8 kilometer per uur. Op 7 mei had ze 34,33 minuten
nodig en kwam tot een gemiddelde van 34,7 kilometer per uur.
… een aantal Boemels op 29 april heeft deelgenomen aan
de Twan Poels Klimclassic vanuit Ottersum? De route van
140 kilometer, meetellend voor het kleine klimmersbrevet
’Brevet de Cyclistes’, voerde over de heuvels van
Groesbeek, Beek-Ubbergen, Berg en Dal, Kranenburg,
Kleve, Louisendorf, Kalkar en het Reichswald. Al met al
goed voor zo’n 1000 hoogtemeters.
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Fietsdriedaagse Bommelerwaard

De Rabo Fietsdriedaagse Bommelerwaard beleeft van 22 tot en met 24 mei het eerste
lustrum. Deelnemers kunnen vanuit verschillende startplaatsen (Kerkdriel, Ammerzoden of
Zaltbommel) drie avonden een afstand van 20 of 40 kilometer fietsen. De fietsverenigingen
De Trillende Spaken (Kerkdriel), De Roode Leeuw (Ammerzoden) en Salt-Boemel draaien per
toerbeurt zorg voor de organisatie.
Als er vijf leden meedoen, ontvangt de vereniging 75 euro. Voor iedere deelnemer extra doet
de Rabobank daar nog eens vijf euro bij. Daarom een oproep aan alle Boemels om mee te
doen. Geef je op via bestuur@salt-boemel.nl. Voor meer informatie over de Fietsdriedaagse
kijk op www.fiets3d.nl.

Wielerweekend Ammerzoden
Een heus wielerweekend in Ammerzoden met Pinksteren op zaterdag 26, zondag 27 en
maandag 28 mei. De terugkeer op de wielerkalender van Wielerronde De Zes Bochten - na
15 jaar afwezigheid - is vorig jaar zo goed uitgepakt, dat het aantal activiteiten is uitgebreid.
Het wielerweekend begint op 26 mei met een
hometrainerwedstrijd in Alles Cafe De Straat
(20.00 uur). Een dag later, op zondag, staat een
toertocht gepland van 30, 75 of 120 kilometer
(starten tussen 8.00 en 10.00 uur). Het sluitstuk
vormt op maandag een serie wedstrijden voor
regiorenners, het Open Kampioenschap van de
Bommelerwaard, de Toercategorie en een dikke
bandenrace voor de jeugd.
Speciaal om het wielerweekend van De Zes Bochten te
openen presenteert Mart Smeets een speciale live-editie
van De Avondetappe. Deze editie is alleen live in de hal
van de handboogvereniging te zien en komt dus niet op
televisie. Toegangskaarten zijn te koop voor 7,50 euro.
Kijk voor meer informatie op www.dezesbochten.nl

Pagina 9

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 op gang gekomen.
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
20 mei
22-24 mei
24 juni
26 augustus
16 september
14 oktober

Naam tocht
Tocht Postel
Rabobank Fietsdriedaagse
Bommelerwaard
Pannenkoekentocht (Lopikeren Alblasserwaard)
Gezinstoerfietsdag /
Waalbruggentocht
Heidetocht
Sluitingstocht

Jarig in…

Afstand (km)
160
20, 40 en 60

Starttijd
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?

30 april 1984
Boemelpaars op het erepodium en wel bij het Open Kampioenschap van de Bommelerwaard
dat werd verreden op 30 april 1984. De organisatie was in handen van Salt-Boemel en had
een rondje uitgezet met start en finish op de Gisbert Schairtweg. Verder liep het parcours
over de Maarten van Rossemsingel en de P.M. Winkstraat.
Er werd in twee categorieën gereden: 35+ en 35-. Op de foto staan de beste drie bij de
renners boven 35 jaar: winnaar Arie de Ruiter uit Haaften (toen nog lid van Salt-Boemel en
inmiddels overleden, op plaats twee (links) een renner met de naam Neijzing uit Assendelft
en als derde Wout van Putten. Wout was goede maatjes met plaatsgenoot Arie de Ruiter.
In de categorie 35- was er trouwens ook succes voor Salt-Boemel, want daar won Henk Vos,
die nog altijd lid is van onze club. Tweede werd daar Arie van Soest uit Ochten en derde Leo
van Dinther uit Berghem.
(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: 155
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

