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Van de voorzitter
Beste leden,
Terwijl ik dit voorwoord schrijf (13 juli, red.) kijk ik recht tegen
de machtige Dolomietentoppen aan.
Wat kan het leven toch simpel zijn: een tentje, luchtbed,
slaapzak, een paar wandelschoenen en natuurlijk de fiets (en
wifi!). Vandaag twee bekende Dolomietenpassen beklommen, de
Giau en de Falzarego, machtige doorgangen in een nog
machtiger gebergte. Ik rijd gedachteloos langs het roze en paars
van orchidee en salie en als ik een haarspeldbocht bedwing
staan links een ree en haar jong in de berm, wegspringend als ik
ze passeer. De Pannenkoekentocht en alle andere ritten zijn voor
mij op dit moment heel ver weg...
Groeten uit Noord-Italië,
Namens het bestuur,
Aart Beekman.

Fietsen is gezond
Kijk maar:

Pagina 3

Pech vóór de pannenkoeken
En wéér ging het mis bij een groepstocht van Salt-Boemel dit seizoen. Na de onfortuinlijke
buiteling van Claudia van Heel tijdens de tocht naar de Utrechtse Heuvelrug in april (gebroken
sleutelbeen), gingen er op 14 juli twee rijders hard onderuit.
De aanleiding: een iets te enthousiaste
Jack Russell die op een mooi paadje
tussen Woerden en Linschoten eerst
van de weg af liep en toen toch besloot
rechtsomkeert te maken. De schrik die
die move veroorzaakte, leidde tot een
valpartij van vijf personen. Van hen
kwamen Peter Mooring en gastrenster
Anne Martens – samen met haar Jeroen
te gast op uitnodiging van Wilco van
Leerdam – er het slechtst vanaf.
Peter kwam met zijn hoofd tegen een
boom terecht, Anne kreeg een
achteropkomende renner vol op zich.
Een domper op wat een mooie tocht beloofde te worden. Lekker weer, weinig wind en dus
was er een mooie groep (27 man, onder wie 4 gastrenners) op komen dagen voor de door
Johan den Teuling uitgezette fraaie route naar Beesd, Schoonrewoerd, Hei- en Boeicop,
Vianen, IJsselstein, Harmelen en Woerden. Na 65 kilometer ging het dus mis en nadat beide
pechvogels per ambulance naar het ziekenhuis waren afgevoerd, werd besloten linea recta
naar Geldermalsen te tuffen. Naar de pannenkoeken en verkoelende drankjes bij Henk van
Vuren. En alhoewel het prima smaakte, was iedereen toch nog zwaar onder de indruk van de
valpartij.
Terug in Zaltbommel stond er 125
kilometer op de teller en een gemiddelde
van 29,5 kilometer per uur. Toen in de
avonduren als eerste duidelijk werd dat
Peter niks gebroken had, maar zijn
schouder gekneusd, leidde dat tot een
lichte zucht van opluchting. Want zo liet
het zich vlak na de valpartij niet aanzien.
Het bericht dat Anne op twee plaatsen
haar bekken gebroken heeft, was
vervolgens alsnog een klap. Beide hebben
overigens een berichtje achtergelaten op
het gastenboek van Salt-Boemel.
Daar ook een reactie van de eigenaresse
van de hond, die oprecht ontdaan was
door hetgeen haar viervoeter heeft aangericht.
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Dagboek van een Alpe d’HuZesser (slot)
Mark de Jong (40), tweedejaars Boemel uit Geldermalsen, nam deel aan Alpe d’HuZes.

Ja, Alpe d’HuZes is achter de rug. In de eerste week van
juni zijn we op zaterdagavond met het Blue Labelteam
vertrokken naar Frankrijk. Toen we op zondagmorgen door
de Alpen reden, overheerste een gevoel van ’Yes! We zijn
er, de toppen nog volop in de sneeuw’. Wat is het daar
toch mooi en wat zijn de bergen imposant. Onderweg veel
mede Alpe d’HuZessers gezien. Dat gaf meteen al een
mooie sfeer.
Nadat we alles op de camping op orde hadden, gingen de
fietskleren aan en op naar de alp. En ja, dan rijd je na acht
maanden voorbereiding ineens echt die berg op. Wat was
dat vreselijk kicken, maar wat is het eerste stuk steil. We hebben deze dag de alp voor de
helft beklommen temidden van veel andere deelnemers. De fiets die ik vrijdag had opgehaald
kreeg zo meteen een vuurdoop.
De eerste keer klimmen tot bovenaan volgde maandag. Dat ging lekker. In een kleine twee
uur naar boven gereden. Onderweg kwam ik nog enkele bekenden tegen. Wat is het mooi om
voor de eerste keer de top te bereiken.
Bij terugkomst op de camping waren Dorien en de kinderen
en mijn ouders ook aangekomen. Mooi dat ze er bij waren.
Op woensdag hebben vijf teamleden hun Alpe d’HuZes
gefietst en zijn wij bij de start gaan kijken. Later boven op
de berg sfeer proeven en aanmoedigen. Daarna op de
camping mijn fiets en spullen klaargemaakt voor mijn eigen
rit op donderdag.
Die dag begon al vroeg: om 3.45 uur opgestapt en naar
Bourg gereden. Prachtig gezicht die stroom fietsers in het
donker. Vervolgens opgesteld in de startrij en langzaam in
het donker door het dorp. Langs de weg al veel publiek dat
klapt. Tot bij de alp, met al die brandende kaarsjes in de
bochten.
Bij de eerste klim nog even stil gestaan in bocht 13. De bocht van Peter Winnen waar mijn
opa fan van was. In die bocht hadden we een kaarsje aangestoken voor onze dierbaren die er
niet meer zijn. En dan kom je boven, het publiek schreeuwt je het laatste stukje het dorp in
en dan op naar de finish. Wat voelt dat goed om de
finish te passeren. In gedachten heb ik toen even
stilgestaan bij degenen die er niet meer zijn. Daar
fietsten we toch voor en dichter bij de hemel kom je
niet! In totaal ben ik deze dag drie keer naar boven
gereden. Even balen dat die vierde keer er niet meer in
zat, maar ik ben nu supertrots. Een prachtervaring met
alle emoties van dien en een heel mooie prestatie.
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Boemel in beeld
Naam: Hjalmar Bakker (32) uit Gameren
Verliefd, verloofd, getrouwd, kids: getrouwd en
één zoon (Sil) van 8 jaar (kopman in wording).
In het dagelijks leven (werk): probeer ik
beglazingsmaterialen aan de man te brengen.
Hobby’s: wielrennen en kleiduiven schieten
Fietst sinds: 2007
Lid van Salt-Boemel sinds: 2011
Fiets: ProRace Moros

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt…
Na de start van mijn fietscarrière bij de oranjebrigade van de Bruchemse Stampers heb ik toch
maar besloten naar mijn Zaltbommelse ’roots’ terug te keren. De motivatie daarbij was onder
meer dat jullie lekker op zondagmorgen een toertje maken. Dat is in Bruchem
onbespreekbaar…

Over de club wil ik het volgende kwijt…
Salt-Boemel is natuurlijk een grote club met een behoorlijk aantal zeer actief fietsende leden.
De onderlinge verhoudingen zijn over het algemeen erg goed en dat maakt dat het fietsen
buiten de sportieve bezigheid ook gewoon erg gezellig is!

Een hoogtepunt was…
Iedere keer als ik met onze Sil ga fietsen is dat een
hoogtepunt. Supergaaf om dat te kunnen doen met
je eigen zoontje!

Mijn motivatie om te fietsen is…
Gezond bezig zijn, je zinnen kunnen verzetten en een
beetje competitief bezig zijn. 

Een domper die ik het liefst snel vergeet was…
De start van Luik-Bastenaken-Luik eerder dit jaar. Helaas krijg ik geen mogelijkheid om dit te
vergeten, want ik word er zo nu en dan nog wel eens aan herinnerd door wat ’fietsvrienden’.
Al hebben ze na een recente barbecue beloofd het er vanaf nu niet meer over te hebben…

Leuk is het fietsseizoen 2013 geweest als…
Ik bij de Géants des Ardennes komende augustus niet geduwd hoeft te worden.
Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek? Job Telling
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Moedig Weekendje weg
Acht moedige mannen durfden het aan om zich zeer bijtijds aan te melden voor het
Weekendje weg naar Heemskerk op 22 en 23 juni. Want ja, toen het eenmaal zover was,
dreigde veel regen en konden ze niet meer terug. Tas pakken en op naar de Carpoolplaats
voor 150 kilometer naar Heemskerk, Noord-Holland. En een dag later eenzelfde afstand weer
terug. Een verslag van Johan den Teuling.

Iedereen was op tijd behalve Pieter. Die was een paar minuten later. De tassen gingen in de
auto van Hjalmar en werden door zijn vrouw en zoontje naar Heemskerk gebracht (maar eerst
even shoppen in Haarlem). Vol goede moed vertrokken we, hopende dat het lang droog zou
blijven.
Als je een waterrijk gebied inrijdt, krijg je te maken met bruggen en die kunnen open. De
eerste was bij Vianen, een draaibrug over het Merwedekanaal. Veel pleziervaart en het duurde
wel lang, maar ieder zijn hobby. Van Nieuwegein ging het naar IJsselstein en door naar
Montfoort en Harmelen. Op dat stuk begon het te regenen. Tijd voor de regenjassen en die
zijn tot Heemskerk niet meer uitgegaan. Behalve dan tijdens de stop in Breukelen, waar we
koffie met appelgebak tot ons namen. Die stop kwam na een tweede openstaande brug en
werd door Hjalmar gebruikt om zijn band te plakken.
Langs de Vecht was het prachtig
fietsen. Jammer dat de regen er
met bakken uit de hemel kwam.
Voordeel was wel dat door de
hoge temperaturen van de
voorbije dagen (tot 35 graden) het
opspattende water gewoon warm
was.
Tot aan Driemond toe was het
voor mij bekend terrein. Daar
zitten verschillende klanten en het
is dan wel weer mooi om daar ook
eens te fietsen.
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In Nigtevecht stond brug drie open. Voorbij Driemond hadden we te maken met een
afgesloten fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De goedwerkende Garmin van Remco
bood uitkomst en hielp ons weer op de goede route. Na de oversteek van het IJ brug vier die
net voor onze neus openging.
Nou ja, mooie gelegenheid om foto’s te maken en te genieten van de zeilboten die er
onderdoor gingen. In de buurt van Broek op Waterland wilde het navigatiesysteem ons naar
links hebben, maar daar lag een kanaal. Doorgereden tot Ilpendam en daar met een klein
pontje overgestoken. Vervolgens terug in de tijd op de Zaanse Schans.
Op onze bestemming, een kasteel waar we
overnachtten, wachtte de vrouw van Hjalmar met
onze spullen. Fietsen in een afgesloten ruimte
gestald, gedoucht en rond half zeven ’s avonds
een dinetbuffet. We gingen om 23.00 uur naar
bed. Het raam bleef open vanwege de lucht van
de natte kleding. Nadeel daarvan was dat er herrie
te horen was van de Veldhovense brandweer die
een feestje had.
De volgende dag stonden we om half acht op.
Goed ontbijten, lunchpakket maken en om half tien op de fiets. In de tussentijd was het droog
geworden en dat zou het ook blijven de rest van de dag. Alleen hadden we wel te maken met
een sterke wind. Hjalmar, Remco en Gerald wisten er wel raad mee op het heuveltje bij
Bloemendaal. Ik moest lossen, maar er werd keurig gewacht.
Het duurde lang voordat we in Reeuwijk aan de koffie met appelgebak konden. Twee lekke
banden en twee veerpontjes zorgden voor vertraging. Bij Streefkerk met de pont over en dan
kom je weer dichter bij huis. Daar met veel wind in de rug en dat was gunstig want de
kilometer gingen tellen. Alhoewel het voor mij overal op de route redelijk bekend terrein was,
was ik toch blij de Bommelse toren weer te zien. De spullen waren ondertussen opgehaald en
teruggebracht door Michel de Ruiter.
Rond half vijf zaten we bij Remco aan een heerlijk flesje bier en konden we terugkijken op
een geslaagd weekend.

Niet vergeten!
De laatste lange Boemeltocht volgt op 25 augustus: de Heidetocht.
Vertrekken om acht uur ’s ochtends op de Markt voor een ronde van 140 kilometer.
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Advertenties

www.combifit.nl
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Wist je al dat…
… Barendrechter Milan Broer de
tijdrittencyclus gewonnen heeft? Hij
hield Geert Platenburg (Den Bosch) en
Joop Kosters (Zaltbommel) op gepaste
afstand. Kosters won overigens wel het
klassement bij de 50-plussers. Er deden
in totaal 52 verschillende renners mee
aan de serie die uit vier tijdritten
bestond. Wie aan alle vier meedeed, en
dat waren er tien, kwam uit op een
totaal van 65,2 kilometer strijd tegen de
klok.
… op zaterdag 31 augustus voor de 35ste keer de internationale toertocht DiekirchValkenswaard verreden wordt? Een tocht van 255 kilometer die begint in Luxemburg en
eindigt in Brabant en die verschillende Boemels inmiddels al op hun palmares hebben staan.
Kijk voor meer informatie op www.diekirch-valkenswaard.nl.
… het misschien wel tijd wordt voor Salt-Boemel om het instellen
van een pechprijs serieus te overwegen?
… Peter Mooring met twee rake klappen in drie seizoenen een goede
kans maakt deze pechprijs in de wacht te slepen?
… er meteen ook nagedacht moet worden over hoe te voorkomen
dat de pechprijs niet steeds bij één iemand terecht komt? Juist,
omdat Peter bij voorbaat al zeer nadrukkelijk naar prolongatie
hengelt.
… de hoop uiteraard en oprecht is dat Peter vanaf nu van verdere
valpartijen verschoond blijft.

… zich begin juli een nieuwe Boemel heeft gemeld? De naam is Johan
van Tuijl (42) uit Gameren (foto links). Hij fietst al een tijdje mee en
was ook present bij de Pannenkoekentocht.

… het bestuur van Salt-Boemel desgevraagd laat weten geen nieuws
te melden te hebben. Wel laat zij weten zeer teleurgesteld te zijn
over de opkomst van Salt-Boemelleden bij de Fietsdriedaagse.
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O ja, ook nog meegemaakt
Rabo Fietsedriedaagse Bommelerwaard
Door de samenwerking van drie Bommelerwaardse fietsverenigingen - De Trillende Spaken,
Salt-Boemel en De Roode Leeuw - en de Rabobank Bommelerwaard kon er van 11 tot en met
13 juni weer opgestapt worden voor de Rabo Fietsdriedaagse Bommelerwaard.
Het was de zesde editie en er was keuze uit
drie afstanden: 20, 40 of (voor de wielrenners)
60 kilometer. Met als opstapplaats Kerkdriel,
Zaltbommel of Ammerzoden.
Elke dag was de organisatie in handen van één
van de drie verenigingen. Zij konden voor elk
fietsend lid sponsorgeld opstrijken.
In totaal hebben 1400 mensen meegefietst,
maar namens Salt-Boemel helaas niet meer
dan vier deelnemers.
Fijn was wel dat er meer mensen waren om te helpen op de stempelpost en voor het uitzetten
van de routes.

Naar Nijmegen
Na de Snerttocht en de Utrechtse Heuvelrug was op
2 juni de tocht naar het Rijk van Nijmegen de derde
grote tocht van het jaar. Onderlangs de Maas via
Rosmalen, Heesch, Schaijk, Grave, Haps, Beugen en
Gennep richting de heuveltjes bij Nijmegen. Even
gekrioeld inclusief Holleweg en toen neergestreken
op een terras bij Tivoli. Daarna terug bovenlangs de
Maas via onder meer Heumen, Ravenstein, Alphen
en Heerewaarden.
Na afloop stond er 165 kilometer op de teller, een
gemiddelde van 29,6 kilometer per uur en 463
hoogtemeters.
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Het is wit en…
Het is wit en het zweeft over het fietspad…? Juist, de ligfiets van Salt-Boemels 150ste lid
Henri van der Wal. Pardon, Henri’s velomobiel. Zo behoor je dit gestroomlijnde voertuig te
noemen.

Deze is voorzien van een vernuftige montagemogelijkheid voor de mountainbike. Henri: ’’Het
is begonnen met de wens om mijn mountainbike mee te kunnen nemen naar bijvoorbeeld een
toertocht. Dat bleek best simpel te realiseren: busje erin lamineren, snelsluiting erop en je
kunt zo je fiets met de voorvork vastzetten.’’ Maar om nou te zeggen dat deze combi
dagelijkse praktijk is… ,,Nee, je zet je fiets niet zomaar ergens neer op een plek waar veel
nieuwsgierige fietsers bij elkaar zijn. Ik fiets dus wel zo rond. Deze keer kwam het toevallig zo
uit dat ik de mountainbike van een klant thuis kon brengen.’’
Uiteraard aardig om te weten hoe hard hij er mee kan rijden: ’’Er zijn mensen die harder
rijden dan Lance Armstrong in zijn snelste tijd. Mijn kruissnelheid ligt in de zomer rond de 40
kilometer per uur en in de winter begin 30. Eén van de belangrijkste dingen is de
rolweerstand, de banden en de spanning ervan dus.’’ Toch is pieken met deze witte tornado
niet het eerste doel: ’’Ik red het niet als amateurtje, ook niet met verboden middelen, dan
maar een verboden fiets. Deze fietsen zijn namelijk uitgesloten van alle UCI-wedstrijden en de
meeste toertochten. Maar als er iets is waar ik een hekel aan heb, is het regen! En daar is
deze fiets perfect voor. Ik heb er ook nog een dakje op, zodat ik echt droog blijf.’’

Tweede leven
Toe een paar nieuwe wielen? Maak van de oude een
pannenrek, heeft je vrouw er ook nog wat aan ;-)
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Jarig in…

Hier had jouw ritverslag
kunnen staan!
Deel je ervaringen met de Boemels
en mail naar salt-boemel@hotmail.com
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Herinnert u zich deze nognognog?

2 september 2001
Op deze foto zijn te zien, van links naar rechts: Johan den Teuling, Teunis van Brakel, op de
achtergrond vermoedelijk Henk Vink (toen nog geen lid, maar werd dat later wel), Piet van
Meeteren, Wim van Tuijl en Peter Baselaar.
De foto is genomen op zondag 2 september 2001 voor ’t Luifeltje met als aanleiding de
allereerste GezinsToerFietsDag. Na 27 jaar een wielerronde in de binnenstad van Zaltbommel
te hebben georganiseerd, gooide Salt-Boemel het over een heel andere boeg: fietsen voor het
hele gezin.
Er waren mooie routes over verschillende afstanden uitgezet, stempelposten waar je aan oudHollandse spelletjes kon deelnemen, een springkussen op de Markt en live-muziek in de
Waterstraat met een geweldig optreden van Nico & Friends.
Het was die septemberdag geen stralend weer - er viel af en toe wat motregen – maar er
deden toch ongeveer 120 mensen mee. Voor de ’echte’ wielrenners was een tocht van 120
kilometer uitgezet. Daar deden deze mannen aan mee. In totaal met z’n twintigen ongeveer.
(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
Hoofdkleur clubkleding: paars
Postadres: Molenwal 7a
5301 AW, Zaltbommel
Website: www.salt-boemel.nl
E-mail: bestuur@salt-boemel.nl
Twitter: @SaltBoemel

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, Mark en Remco

