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Van de voorzitter 

Beste leden, 

Nog een paar ritjes en het fietsseizoen 2012 zit er weer op. De Sluitingstocht op 14 oktober 
is de laatste officiële tocht. We kunnen daarom nu al voorzichtig de balans opmaken. 
Teleurstellend was dat de Waalbruggentocht en de Gezinstoerfietsdag voor de tweede keer 
in drie jaar tijd in het water vielen. Met alle inspanningen die bestuur en vrijwilligers zich 
hebben getroost was dit erg zuur. Het bestuur beraadt zich nog of we deze tochten volgend 
jaar weer organiseren.  
Hoewel het ledental niet meer met die grote stappen toenam zoals de voorgaande jaren, 
konden we wel ons 150ste lid inschrijven. Op dit moment hebben we al een aantal 
opzeggingen binnen voor volgend jaar, maar daar staat ook weer een aantal nieuwe leden 
tegenover.  
De deelname aan de georganiseerde tochten op zondag viel tegen. Vooral de Heidetocht in 
september moest het, ondanks mooi weer en een mooie route, met maar 13 deelnemers 
doen. Uiteraard is dan de vraag: wat is de oorzaak? Heb je een idee, laat het ons weten. 
De deelname aan de trainingsavonden op de dinsdag en de donderdag vielen ook tegen. De 
woensdagavond blijft nog steeds de meeste fietsers trekken. Ook hier weer de vraag: hoe 
komt dat? Mogelijk is de (te hoge) snelheid op de dinsdag en donderdag een oorzaak. Het 
bestuur is van plan om hier nog eens goed naar te kijken.         
Met de komst van de nieuwe sponsor Fitline in plaats van de weggevallen Van Bruchem 
waren we zeer content. De naam van Fitline zal op de nieuwe broeken te zien zijn. Let op: 
Als je nieuwe kleding wilt, bestel deze dan voor 1 november bij Van Tuyl, dan fiets je direct 
vanaf het begin van 2013 in de nieuwe outfit!  

Hartelijke groet,  
Aart 

 

Iets met nuttig en aangenaam 
Een strakblauwe lucht, geen zuchtje 

wind te bekennen, kortom: niets 
staat een heerlijke toertje in de weg. 

Behalve dan dat ene puntje op je 
actielijst: de boodschappen. Hoeft op 
zich geen ramp te zijn, want wie het 
nuttige met het aangename weet te 

verenigen, kan er een pittig 
trainingsritje aan hebben.  

Zie ze maar eens vooruit te trappen, 
al die kratten bier… 
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Heidetocht 

  

Elf mannen en één vrouw waren 
zondagmorgen 16 september 
paraat om mee te rijden in de 
Heidetocht. Met 145 kilometer de 
laatste grote (eigen) toertocht van 
dit seizoen. 

Na de Bommelse brug werd alleen Jan nog opgepikt om daarna koers te zetten naar de 
heidevelden. Johan had zich geblesseerd bij het dansen (!) en droeg de rol van wegkapitein 
over aan Aart, waarna hij zelf achter het stuur van de volgwagen kroop. Via een zo kort 
mogelijke route  (via Kerk-Avezaath en Echteld) werd in 37 kilometer naar Rhenen gereden. 
Na de beklimming van de Grebbeberg-west, de Wageningseberg-zuid en de Geertjesweg-
west ging het richting Oosterbeek.  

Hoewel de heide al bijna was uitgebloeid, was het 
genieten van de mooie omgeving. Op de loungebanken 
van Planken Wambuis wachtte koffie met een stuk 
appelgebak of Tsjechische honing-notentaart. 
Op de terugweg stond de wind op de kop. Na de tweede 
beklimming van de Grebbeberg was bij Lienden voor Mark 
Jongkind de koek op. Ondanks de hem toegestopte 
etenswaren kon hij het tempo niet meer volgen en stapte 
bij Johan in de bus.  

Via Erichem en Geldermalsen  
ging het terug naar 
Zaltbommel. Een geslaagde 
tocht, met in totaal 482 
hoogtemeters. Jammer dat 
de overige leden deze tocht 
lieten liggen.   

 
De route nakijken? Kijk hier: 
http://connect.garmin.com/activity/223592691  
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Boemel in beeld  
Naam: Iris van Dalen 
Leeftijd: 14 jaar 
Woonplaats: Zaltbommel 
Verliefd, verloofd, getrouwd: vrijgezel 
In het dagelijks leven: scholier 
Hobby’s: kunstschaatsen en wielrennen 
Fietst sinds: 2009 
Lid van Salt-Boemel sinds: 2011 
Fiets: Focus 
 
Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent 
geraakt… 
Dankzij mijn vader. Hij is al langere tijd lid van Salt-
Boemel en nadat ik een paar keer mee was geweest, 
ben ik lid geworden. 

Over de club wil ik het volgende kwijt… 
Ik vind het gezellig om mee te fietsen, vooral op de woensdagavond. Het zou leuk zijn als er 
meer jeugd mee zou fietsen. Dan zouden we ons eigen rondje kunnen rijden. 
 
Een hoogtepunt was voor mij… 
Mijn eerste wedstrijd: de 1/8 triatlon twee jaar geleden en mijn eerste wedstrijd vorig jaar. 
 
Mijn motivatie om te fietsen is… 
Fietsen vind ik een mooie sport en mijn grote voorbeeld Marianne Vos is voor mij een goede 
inspiratiebron. 
 
Een domper die ik het liefst snel vergeet was… 
De valpartij van vorig jaar tijdens een wedstrijd in Helmond. 
 

Leuk is het fietsseizoen 2012 geweest omdat…. 
ik weer verder vooruit ben gegaan en bij de nieuwelingen mee kan gaan rijden. 
 

Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?  
Gerald van Riel mag de volgende keer iets over zichzelf schrijven 
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De val die zo moest zijn 
Sabine Graafmans (43) maakte op 20 juni van dit jaar – nota bene vlak voor haar verjaardag 
- een lelijke smak tijdens de woensdagavondtraining. Ze had schaafwonden en een pijnlijke 
schouder en is uiteindelijk door een passerende automobilist naar huis gebracht. Hoewel ze 
weer voorzichtigjes op de fiets zit, is er van een volledig herstel nog altijd geen sprake. ’’Mijn 
linker schouderspier was doorgescheurd en nog altijd heb ik daar pijn van bij bewegingen. Er 
op liggen gaat niet en ik snurk vaak behoorlijk op m'n rug! Daarnaast heb ik nog een pijnlijke 
bult op mijn linkerdij die nog niet helemaal weggetrokken is. Een extra zadeltasje erbij!’’ 
Een flinke pas op de plaats, zo omschrijft Sabine hetgeen haar is overkomen. ’’Vooral omdat 
dit samenviel met veranderde privéomstandigheden. Ik denk toch ook daardoor gevallen te 
zijn: niet alert genoeg. Ik was in gesprek met iemand. Het moest zo zijn. Ik kom er nog goed 
vanaf als ik naar mijn helm kijk die van binnen een scheur had. Mijn fiets mankeerde niets 
op wat schaafplekken en een vermist shifterkapje na.’’ 
De eerstejaars Boemel uit Zaltbommel is blij weer gewoon te functioneren. ’’Pech kan vanuit 
het kleinste hoekje komen, dat geldt voor iedereen. Op een racefiets ben je gewoon extra 
kwetsbaar. Alleen heel vervelend als het jezelf overkomt.’’ 

 
 

Nat, natter, natst 
Er rust geen zegen op de Gezinstoerfietsdag annex Waalbruggentocht van Salt-Boemel. De 
datum van dit jaar, zondag 26 augustus, mondde uit in de natste dag van de maand. Voor 
de zoveelste keer geen zonnige dag met een lekker zwoel windje. Was het weer in 2011 in 
de ochtend nog redelijk en begon het in de middag te spetteren, dit keer kwam de regen 
met bakken uit de lucht. Slechts zeven wielrenners begonnen aan de Waalbruggentocht, 
maar hielden het na zestig kilometer voor gezien. Ook bij de ’gewone’ fietsers was er met 
dertig deelnemers weinig animo.  
 
Desondanks hulde aan deze dappere 
rijders, die met hun aanwezigheid het 
goede doel van de dag, de Hussein 
Foundation steunden.  
(http://www.husseinfoundation.com)  
Met dank aan hen en de sponsors kon 
voorzitter Aart Beekman namens Salt-
Boemel aan het eind van de middag een 
cheque van 500 euro uitreiken. Dank aan 
iedereen die zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen. 
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Advertenties 

 

 

 

 

 
 

 

www.combifit.nl 
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Wist je al dat… 
 
… Mark Jongkind (48, foto) en Berry van Wijngaarden (39), beiden 
afkomstig uit Zaltbommel en Henk de Jongh uit Tuil (30), het totaal 
aantal Boemels op 159 hebben gebracht? Overigens is voor sommige 
andere leden al duidelijk dat ze per 31 december niet langer lid zullen 
zijn: Richard van Arkel, Ino Stehman, Anke Zijlstra, Robert Schimmer, 
John Berendsen en Eric van Lent.   

… drie Boemels op 11 augustus hebben 
deelgenomen aan de pelotonstocht Tour de 
Rotterdam? Eric Zieltjes (Well), Thea Vergeer 
(Rossum) en Annemiek Steenbekkers (Rossum) 
reden samen met honderden anderen vanuit 
Rotterdam richting Zeeland. 155 kilometer met start 
en finish bij het Feyenoordstadion en dankzij een 
groep voorrijders een strak tempo van gemiddeld 
rond de 27 kilometer per uur. En…motorbegeleiding. 
Een aanrader voor wie zich voor één keer een echte 

prof wil wanen en de hele dag door rood licht wil rijden 

… je de wintermaanden bij onze nieuwe sponsor Fitnessclub Fitline kunt overbruggen? 
Speciaal voor leden van Salt-Boemel en hun gezinsleden zijn er twee aanbiedingen bedacht: 
1. Zes maanden onbeperkt sporten tegen een abonnementsprijs van 270 euro.  
2. Een knipkaart voor 26 bezoeken (één keer per week) voor een prijs van 210 euro.  
Deze kaart is zes maanden geldig. Wie zich voor maandag 22 oktober via onze secretaris 
Pieter Elias (pieter.elias@upcmail.nl) aanmeldt, betaalt geen 25 euro inschrijfgeld. Bij 
voldoende animo wordt er op woensdagavond van 20.30-21.30 uur een speciaal spinninguur 
voor Salt-Boemel ingeruimd. 

… je nog tot 1 november nieuwe kleding kunt bestellen? Vanwege de    
wisseling van sponsor (Fitnessclub Fitline volgt Afvalstoffenhandel Van 
Bruchem op) is er een nieuwe koersbroek in de maak. Deze is, zoals 
eerder al door secretaris Pieter Elias per mail aan alle leden gemeld, van 
een verbeterde kwaliteit. De broek schijnt minder door dan het huidige 
exemplaar en is voorzien van de naam Fitline. Wie na 1 november 
bestelt, heeft de nieuwe kleding niet meer voor het volgende         

         fietsseizoen in huis. 

… de Stichting (Re-)Cycling, die sinds het stopzetten van het papieren Kleine Verzetje, de 
opbrengsten van oud papier ophalen beheert, heeft weer een aantal projecten gesponsord. 
Zoals een bijdrage aan de Hoessein Foundation en de Cycle for Hope: een 
marathonfietstocht waarbij teams van vier personen in 48 uur non-stop 1200 kilometer door 
Nederland afleggen. De opbrengst gaat naar verschillende hulpverleningsprojecten die 
weinig of geen overheidssubsidie ontvangen. Te denken valt aan opvangtehuizen voor 
mishandelde vrouwen. 
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Dam tot Dam Fietsclassic 
 

De vaste deelnemers van de kwart over 
negengroep, aangevuld met een aantal andere 
belangstellenden, besloten na de Ename 
Classic, de Twan Poels Classic en de Géants 
des Ardennes nog een vierde gezamenlijke 
tocht te rijden: de Dam tot Dam Fietsclassic op 
zondag 23 september. 
De negenkoppige groep vertrok om 6.30 uur 
richting Amsterdam en kon om 8.15 uur de 
startknop van de fietscomputer indrukken.  
 

Aan het evenement namen 6000 fietsers deel. Hiervan reden er 2000 de 145 kilometer. 
Vanaf de Dam ging het richting de IJ-tunnel die deze ochtend alleen open was voor fietsers 
en later voor de lopers.  
Bij windstil weer leidde de route naar de 
eerste pauzeplaats Zaandam. Daarna door 
via Oost Knollendam naar de meest 
noordelijke plaats op de route Schoorldam. 
Tegen de aangetrokken wind (zuid-oost 3-
4) reden de Boemels naar Obdam.  
Omdat de wind toenam en er de eerste 80 
kilometer flink was doorgereden, werd het 
tempo iets getemperd, zodat iedereen bij 
kon blijven. Voordeel van dit alles was dat 
Hans Kuiper, die de tocht alleen reed en 
door zijn clubgenoten bij Schoorldam werd 
gepasseerd, weer aan kon sluiten. De route, die vol dammetjes en bruggetjes zat, vervolgde 
langs Schardam, het IJsselmeer, Edam, Volendam en Uitdam. Op het einde in Amsterdam 
was het erg druk met fietsers en ander verkeer. Op de Dam wachtte een eervolle vermelding 
en een complimentje voor de Boemelkleding. 
 

Niet vergeten! 
De afsluiting van het fietsseizoen 2012:  

Zondag 14 oktober  
9.30 uur 

Markt, Zaltbommel 

Sluitingstocht (60 kilometer) 
Zorg dat je er bij bent! 
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Klauteren in de Ardennen 
 

Zeven Boemels vertrokken op vrijdag 17 augustus 
richting Luik voor de toertocht Géants des 
Ardennes (Reuzen van de Ardennen). Het ging om 
Marc Spoek, Edwin Poot, Roel Blom, Peter 
Mooring, Arno Guijt, Ernest Kloeg en Remco van 
Steenbergen.  
Op de ‘wedstrijddag’ ging de wekker om half zes 
en twee uur later bij Country Hall Liège klikten de 
schoenen voor het eerst in de pedalen. Op de 
planning 14 cols met als pittigste de Les Forges in 
Chevron (22%).  
Als een haas ging Roel er op de eerste col (Côte 
du Cortil) op zijn dubbel vandoor, halverwege 
bijgehaald door Arno. Ernest en Peter klommen 

ook rap. Edwin had flink getraind in Italië en liet Remco en Marc achter zich. Op de Côte de 
Fraipont werden de benen voor het eerst getest (maximaal 12%). Voor de eerste pauze 
volgde nog enig klimwerk.   
Na het eten ging de Boemeltrein weer verder, onder andere langs de grotten van Han, op 
naar La Vecquée (bekend van Luik-Bastenaken-Luik). La Vecquée is 6,2 kilometer lang en 
heeft een maximum stijgingspercentage van 17 procent. Arno was wederom als eerste 
boven, gevolgd door Ernest, Roel en Peter. Edwin, Remco en Marc reden nog steeds gestaag 
naar boven. De gezamenlijke afdaling ging hard, menigeen kwam met een snelheid van 
boven de 70 kilometer per uur naar beneden.  
Bij de tweede stop moest Remco even een boodschap achterlaten en kon zijn weg met een 
kilo minder vervolgen. Na de bevoorrading volgde met Les Forges (Chevron) de zwaarste 
kilometer van deze toertocht. Deze col heeft een start van 22% en gaat met 14% nog 0,7 
kilometer verder. Met de colletjes nam ook de vermoeidheid toe. Gelukkig was de volgende 
bevoorrading niet ver weg meer.  
Roel en Ernest waren deze keer de eersten 
die aankwamen. Deze bevoorradingspost 
was helaas al aardig leeggeroofd door de 
hongerige en vooral dorstige toerrijders (de 
temperatuur was inmiddels al opgelopen 
naar 34 graden). 
Het slotakkoord was de beklimming van de 
Côte de la Roche aux Faucons. Met 1500 
meter en gemiddeld 9,9 procent 
stijgingspercentage (maximaal 16 procent) 
een hele vervelende om mee te eindigen. 
Ernest had zich tussen 60-100 kilometer 
gespaard en wist zonder noemenswaardige 
problemen boven te komen. Arno moest onderweg een extra stop maken en voor Roel was 
deze te moeilijk; hij kon zijn dubbel niet meer rond krijgen. Peter wist met pijn en moeite 
deze klim te nemen. Edwin, Remco en Marc hadden nog net genoeg power over om boven 
te komen. Nadat iedereen uitgevloekt was werd er naar Country Hall teruggefietst.   
Gegevens tocht: 148 kilometer, 2390 hoogtemeters, maximale stijgingspercentage  
22 procent, maximumtemperatuur 41 graden (!), maximumsnelheid 77,4 kilometer per uur. 
  
Bekijk ook videobeelden op http://www.youtube.com/watch?v=caC5SMn8A6g&feature=youtu.be&a   
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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. De doordeweekse avondtrainingen zijn per 11 
september stopgezet vanwege de invallende duisternis. Deze worden volgend jaar weer 
opgepakt bij het ingaan van de zomertijd (31 maart). Er rest nog één gezamenlijke Salt-
Boemeltocht dit seizoen en dat is de Sluitingstocht op 14 oktober. Houd als het gaat om 
slechte weersvoorspellingen de site van Salt-Boemel in de gaten.  

Datum Naam tocht  Afstand (km) Starttijd
14 oktober Sluitingstocht 60 09.30 uur

 

Jarig in… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteren! 
 Zaterdag 17 november  

Feestavond Salt-Boemel 
Hou ’m vrij! (uitnodiging volgt) 
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Herinnert u zich deze nognognog? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1989 
 
Jawel, een heuse Salt-Boemel rondemiss. Daterend uit de tijd dat de club nog volop deelnam 
aan wedstrijden. Het meisje op de foto is Monique van der Heijden. Zij woonde destijds nog 
bij haar ouders in Genderen en was 18 jaar toen ze de rood-wit-blauwe sjerp omgehangen 
kreeg. Vader Gerrit was lid van Salt-Boemel en maakte deel uit van de wedstrijdploeg van 
Salt-Boemel. 
De gelegenheid waarbij Van der Heijden de bloemen uitdeelde, was tijdens het Open 
Kampioenschap van de Bommelerwaard dat op 30 april 1989 werd gehouden op het 
parcours aan de Gisbert Schairtweg. Ook kwam ze in actie tijdens de Ronde van Zaltbommel 
in de binnenstad op 3 september 1989. 
Het zoeken van een rondemiss behoorde toentertijd tot het takenpakket van de secretaris en 
dat was Nico van Lopik: ,,Het moest ieder jaar iemand anders zijn. Ik keek eerst of ik 
iemand kon vinden in mijn vrienden- en kennissenkring. En als ik daar niemand bereid vond 
om de winnaars te huldigen, zette ik een oproep in de krant (Brabants Dagblad, De Toren). 
Uit degenen die daar op reageerden, koos ik dan de meest geschikte kandidate.’’ 
Nico hoefde niet lang te zoeken in 1989. ,,Monique ging vaak mee naar de wedstrijden 
kijken om haar pa aan te moedigen en ik was daar natuurlijk ook altijd bij. Ik wist haar over 
te halen om in dat jaar onze Ronde-Miss te worden. Een schat van een meid! 
  
(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: 159 
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. 


