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Van de voorzitter 

Beste leden,  

Op het moment dat ik dit schrijf is de algemene ledenvergadering net achter de rug en is de 

traditionele seizoensopening, de Snerttocht, nog een paar dagen van ons verwijderd. Op de 

goed bezochte ledenvergadering op de mooie locatie van Fitline is een aantal goede discussies 

gevoerd, vooral over het rijden in groepen. De uitkomst is dat we met z’n allen nog steeds 

achter het rijden in de drie groepen staan met de afstanden en gemiddelden zoals we dat al 

jaren doen. Er zijn wel een paar aanvullende voostellen en verbeterpunten genoemd. Ik noem 

de belangrijkste: 

- Start rustig, zodat iedereen zich eerst een beetje warm kan rijden. 

- Stel per groep een ‘achterrijder’ in, die kan ingrijpen als blijkt dat men het achterin 

moeilijk krijgt. 

- Als een aantal mensen binnen de groep een keer een lange(re) afstand wil rijden, 

communiceer dat dan goed binnen de groep. 

- Neem je eigen verantwoordelijkheid als fietser en ga niet mee met een groep die een 

maatje te groot voor je is. 

- Bij die eigen verantwoordelijkheid hoort ook het tijdig aangeven als de snelheid iets te 

hoog ligt of als je het moeilijk krijgt. 
 

 Als we rekening met elkaar houden – we zijn niet voor niets een 

vereniging – dan moet het ook dit seizoen weer lukken om op de 

zondagen en de avonden weer plezierig met elkaar te fietsen. 

Met als vanzelfsprekend uitgangspunt – en ik zeg dat hier niet 

voor het eerst - samen uit, samen thuis. Een goed seizoen 

toegewenst! 

Met sportieve groet, namens het bestuur van WV Salt-Boemel, 

Aart Beekman. 

  

Nieuwe redacteur! 

 

Naar aanleiding van de oproep tijdens de ledenvergadering  

op dinsdag 5 maart heeft Mark de Jong zich gemeld  

als derde redactuer van het digitale Kleine Verzetje. 

Wij heten Mark van harte welkom! 

Eén van de dingen die hij gaat doen, is een dagboek bijhouden van 

de weg naar de Alpe d’HuZes van begin juni. 

De eerste bijdrage is te lezen op pagina 6. 
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Spinning bij Fitline 

Sinds september vorig jaar is Fitline de vierde 

sponsor van Salt-Boemel. Om dit kracht bij te zetten 

werd er deze winter op woensdag van 20.30 tot 

21.30 uur voor de Boemels een apart spinninguur 

georganiseerd tegen een speciaal tarief. Van de 

aanvankelijk tien aanmeldingen bleven er slechts 

enkele over. Andere Boemels waren al lid van 

Fitline. De lessen stonden onder leiding van Noud 

Verstegen die de nadruk op krachttraining legde. 

 

 

Overigens kwam Fitline-eigenaar Theo Teelen voor aanvang van de 

ledenvergadering met een speciaal Boemelaanbod voor het voorjaar en de 

zomer: 13 keer spinnen in een halfjaar voor 108 euro. Let wel, dit aanbod 

geldt tot 1 april. 

 

 

ATB-clinic Van 
Tuyl 

Salt-Boemelsponsor 

Bikecenter Van Tuyl was 

initiatiefnemer van een 

ATB-clinic op zondag  

3 maart, verzorgd door 

Eddy van IJzendoorn.  

Hij is een Nederlands 

veldrijder, rijdend voor AA 

Drink. Op zijn cv prijken onder meer zilver op het wereldkampioenschap veldrijden bij de 

junioren in 2003 (achter Lars Boom), tweede in de Superprestige voor beloften in 2006 en 

winst in de GP Groenendaal in Sint-Michielsgestel (2009). Niet de minste dus die ingezet werd. 

Aan de clinic deden 19 deelnemers mee, onder wie vijf Boemels. Tijdens de clinic werd 

gewezen op het belang van de juiste bandenspanning. Alle deelnemers hadden hun banden te 

hard opgepompt. Vervolgens kwamen het dalen door zand en het dalen op een harde 

ondergrond aan bod. Om te kunnen dalen moet je eerst klimmen, dus dat waren twee vliegen 

in een klap. Als laatste ging het over bochtentechniek. 

De clinic, die duurde van half tien tot half twee, werd afgesloten met een 

behendigheidsoefening en een kleine onderlinge wedstrijd. Een erg leuke ervaring, ook voor 

de gevorderde ATB’er. 
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Ledenvergadering 

Vijfendertig Boemels waren op dinsdag 5 maart aanwezig bij de algemene ledenvergadering. 

Een paar zaken die voorbijkwamen: 

- Vanuit Bommelstein, woonlocatie voor mensen met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking in Zaltbommel, komt de vraag of er vanuit Salt-Boemel 

vrijwilligers zijn die eens in de week of in de twee weken een eindje met één of 

meerdere bewoners zouden willen fietsen. Wie wil – bij de ledenvergadering bleven 

aanmeldingen uit – kan zich voor nadere info melden bij het bestuur. 

- Uit het jaarverslag van secretaris Pieter Elias blijkt dat aan de groeispurt van vorig jaar 

een einde is gekomen. Het ledenbestand per januari 2013 staat op 148, dat is iets 

meer dan in 2012 (144) en maskeert het aantal van 15 opzeggingen. Als reden voert 

het bestuur desgevraagd aan leeftijd, amper of niet meer fietsen en een 

betalingsachterstand. 

- 98 Boemels zijn dit jaar lid van de NTFU. 

- Henk de Jongh meldt zich aan als lid van de kascommissie, Wim van den Boogaard als 

reserve.  Geert-Jan van Helden – afgelopen jaar reserve - wordt gevraagd in 2014 

samen met Henk op te trekken. 

- Mari van Weelden en Pieter Elias worden herkozen als bestuurslid. Mari roept de leden 

op zich ook buiten het fietsen verdienstelijk te maken voor de club. Hoewel hij zegt te 

begrijpen dat mensen in eerste instantie lid worden om mee te kunnen fietsen, zijn 

helpende handjes bij bijvoorbeeld de Fietsdriedaagse zeer welkom. 

- De traditionele discussie over het rijden in groepen, gemiddelde snelheden en het 

adagium ’samen uit samen thuis’ wordt afgerond met de conclusie van het bestuur om 

de huidige afspraken te handhaven. 

- Op 31 januari 2014 

bestaat Salt-Boemel 

40 jaar. Om dat te 

vieren wordt er een 

commissie in het 

leven geroepen die 

onder meer een 

receptie op touw gaat 

zetten. Mari trekt de 

kar, Edwin Poot meldt 

zich spontaan aan om 

te helpen.   
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Boemel in beeld  

Naam: Emile van der Sluijs 

Leeftijd: 43 jaar 

Woonplaats: Hurwenen 

Verliefd, verloofd, getrouwd, kids:  

Getrouwd met Linda en vader van drie zonen:  

Bas, Geert en Huub 

In het dagelijks leven (werk): 

Specialist operator op een productielijn bij  

Heineken in ’s-Hertogenbosch. 

Hobby’s: Veel fietsen. 

Fietst sinds: Dat is al lang geleden, ik was  

19 of 20 jaar oud toe ik begon met wielrennen. 

Lid van Salt-Boemel sinds: 2011 

Fiets:  Sensa Romagna 

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt… 

Een vriend van mij fietste al bij Salt-Boemel, hij vroeg begin 2011 of ik de snerttocht mee ging 

fietsen. Dit beviel zo goed dat ik dezelfde week nog lid ben geworden van de club. 

Over de club wil ik het volgende kwijt…. 

Het is een gezellige club, waar elke week mooie tochten worden gereden. De keuze voor 

verschillende groepen met verschillende snelheden is ideaal. Voor elke renner is er wel een 

groep waarin hij of zij lekker kan fietsen. 

Een hoogtepunt was voor mij… 

Elk jaar op 2e pinksterdag de Elfstedentocht fietsen in Friesland. Vorig jaar was dit heel 

speciaal omdat toen mijn vrouw voor de eerste keer de Elfstedentocht heeft mee gefietst. Dit 

jaar hoop ik voor de 17e keer deze tocht te gaan rijden. 

Mijn motivatie om te fietsen is… 

Fietsen is gewoon een mooie sport, lekker bezig zijn in de buitenlucht om gezond en fit te 

blijven. 

Een domper die ik het liefst snel vergeet was… 

Het fietsjaar 2010, ik heb in dat jaar weinig kunnen fietsen omdat ik toen ben geopereerd aan 

mijn meniscus.  

Leuk is het fietsseizoen 2013 geweest als…. 

Als ik weer lekker veel kilometers heb kunnen fietsen met de club, naar mijn werk en 

natuurlijk weer de Elfstedentocht heb gefietst in Friesland. 

Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek? 

Rob Gloudemans 
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Dagboek van een Alpe d’HuZesser 

Mark de Jong (39), tweedejaars Boemel uit Geldermalsen, bereidt zich voor  

op zijn eerste deelname aan Alpe d’HuZes van begin juni. In deze nieuwsbrief bericht hij over zijn ervaringen. 

Tja, hoe kom je zover om mee te doen aan de Alpe d’HuZes? Ik heb 

de laatste jaren in juni vaak de Alpe d’HuZes gevolgd via radio 2. 

Vorig jaar werd ik ook wel aangestoken doordat Salt-Boemellid Arno 

Guijt meereed en ik hem via de social media volgde.  

Het leek mij een mooie uitdaging om mee te doen aan Alpe d’HuZes 

en de beklimming op te dragen aan mijn opa die dertien jaar 

geleden overleed aan de gevolgen van kanker. De vechtlust die hij 

tijdens zijn ziekte toonde, wil ik ook laten zien door de Alpe d‘Huez 

vier keer te beklimmen.  

Inmiddels heb ik besloten deze vier beklimmingen aan verschillende 

mensen op te dragen en deze mensen zullen deze dag op mijn 

bagagedrager mee rijden. Kijk hiervoor op mijn deelnemerspagina:  

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/markjo/mark-de-

jong 

In oktober op mijn werk bij Arcadis zijn we met een aantal 

fietsfanaten gaan kijken of we een team op de been konden krijgen. 

Dit lukte en daarmee werd team de Blue Label geboren. 

Blue is naar de blauwe huisstijl kleur van Arcadis. Nadat we ingeloot 

waren hebben we als team diversen plannen gemaakt op het 

sponsorgeld bij elkaar te krijgen zoals het organiseren van een spinningmarathon op 28 april 

in Amersfoort, een toertocht op 2e pinksterdag 20 mei op de Veluwe en een sponsordiner in 

mei in de buurt van Geldermalsen. 

Ik wilde deze winter lekker doortrainen om een goede basis te hebben, maar eind november 

schoot mijn schouder uit de kom bij een val. Pas op oudjaarsdag 

kon ik weer op de fiets kruipen bij Blue label’s Oliebollentocht over 

de Utrechtse heuvelrug. 

Vervolgens kreeg ik in januari last van griep. Dus die goede winter 

kon ik op mijn buik schrijven. 

 

 

Inmiddels ben ik wel vol aan het trainen 

en begint Alpe d’HuZes steeds meer te leven. In februari heb ik een 

deelnemersdag gehad in Egmond aan zee, het logo achterop de 

auto geplakt en volop inspiratie opgedaan. 

 

 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/markjo/mark-de-jong/
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/markjo/mark-de-jong/
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(vervolg dagboek van een Alpe d’HuZesser) 

Op zondag 17 februari heb ik met de Boemels nog een rondje gefietst: er is nog werk aan de 

winkel om vier keer de alp op te kunnen rijden, maar het is nog geen juni en dat gaat 

goedkomen. Want Opgeven is geen optie: de pijn is maar voor even en opgeven voor altijd! 

Afgelopen dinsdag gespind. Lekker een uurtje mezelf in het zweet werken, een mooi winters 

alternatief voor buiten fietsen. Deze week ook met de afstelling van mijn fiets bezig geweest. 

Volgens Hjalmar, Peter en Michel stond mijn zadel te laag en trapte ik veel te veel naar buiten. 

De plaatjes van mijn schoenen zaten niet lekker en deze zijn nu ook beter afgesteld. 

Vrijdag ben ik in de sportschool actief geweest 

op de loopband en met de gewichten gaan 

stoeien. Spieren zitten echt op plekken waarvan 

ik dacht dat ze er niet zouden zitten. 

Daarnaast ben ik druk bezig de sponsoring rond 

te krijgen. De donaties komen op gang. Het mag 

nu wel voorjaar worden om lekker buiten te 

kunnen rijden en om op woensdag en zondag 

lekker met de Boemels op pad te kunnen gaan! 

 

 

Verlate Snerttocht 

Slechte weersvoorspellingen zorgden er voor dat de 

Snerttocht, de traditionele seizoensopening van Salt-

Boemel, met een week werd verzet. 

De nieuwe datum is zondag 17 maart.  

Vertrek om 9.30 uur vanaf de Markt. 

 

Dus haal uit het vet die tweewieler  

en zorg dat je klaarstaat! 

  

 

 

 

 



Pagina 8 
 

 

Advertenties 

 

 

 

 

 

 

 

www.combifit.nl 
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Wist je al dat… 
 

… Robert Schimmer ongetwijfeld de snelste Boemeltranfser ooit op zijn naam heeft 

geschreven? Op 31 december liet hij zich uitschrijven en een krappe maand later (30 januari) 

volgde zijn aanmelding. ,,Klopt, afgelopen augustus ben ik vader geworden van een tweede 

dochter. Aangezien ik al niet vaak mee ging fietsen kwam er nu al helemaal niets meer van. 

Dus dacht ik bij mezelf. Ik kan me beter afmelden. Nu is het zo dat ik per 1 maart een nieuwe 

baan heb in de fietsenbranche en hierbij hoort dat ik ook regelmatig zelf moet fietsen. Dan 

kan ik wel gewoon iedere keer meegaan als gastrijder, maar dat vind ik niet netjes en vandaar 

dat ik me weer heb aangemeld.’’ 

… de langere tochten van Salt-Boemel voor dit jaar zijn gepland? Zie het schema hieronder: 

 

Datum Naam tocht  
Afstand (km) Starttijd 

10 maart Snerttocht 50 09.30 uur 

7 april Tocht Utrechtse Heuvelrug 115 08.00 uur 

26 mei Tocht Rijk van Nijmegen ca. 160 08.00 uur 

11-13 juni Rabobank Fietsdriedaagse Bommelerwaard 20, 40 en 60 18.00-19.00 uur 

22 en 23 juni Tweedaagse 300 n.n.b. 

14 juli Pannenkoekentocht ca. 150 08.00 uur 

25 augustus Heidetocht 140 08.00 uur 

13 oktober Sluitingstocht 60 09.30 uur 

 

… de doordeweekse trainingen weer opgepakt worden vanaf het ingaan van de zomertijd? De 

tijd wordt verzet in de nacht van 30 op 31 maart.  

 

… de 23ste tijdrittencyclus van Zaltbommel verreden zal worden op 22 april, 13 mei, 27 mei en 

10 juni? De opzet is hetzelfde als in voorgaande jaren. Aanwezig zijn om 18.45 uur op de 

Markt voor de loting van de startvolgorde, het in ontvangst nemen van de rugnummers en de 

bekendmaking van de afstand en het parcours. 

 

 

 

 

http://www.salt-boemel.nl/?page_id=141
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Wist je al dat (vervolg)… 

… in de top-3 van 

het Scan en Go-

klassement bij de 

vrouwen twee 

Boemels zijn 

geëindigd? Plaats 

één en drie worden 

bezet door Annemiek 

Steenbekkers en 

Thea Vergeer.  

Het loont dus zeker 

om deel te nemen 

aan NTFU-tochten 

waarbij Scan & Go 

wordt gebruikt.  

… Stichting De Zes Bochten uit Ammerzoden heeft met Pinksteren (18, 19 en 20 mei) 

het derde wielerweekend op stapel staan. Een van de onderdelen is een 

toertocht op zondag van 30, 75 of 120 kilometer. Meer info via 

www.dezesbochten.nl. 

  

 

 

Jarig in… 
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Herinnert u zich deze nognognog? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Begin jaren ’90 

 

Deze foto is genomen tijdens de zogenaamde Bommelloop. Deze prestatie- en wedstrijdloop 

werd door Salt-Boemel georganiseerd van 1990 tot en met 1994. 

Eerst als onderdeel (zeg maar een soort pauzenummer) van de Ronde van Bommel 

in de binnenstad. Later werd de Bommelloop niet op de dag van de wielerronde, maar 

op woensdagavond gehouden, tijdens de Bommelweek in september. 

Voorheen werd dit loopevenement jarenlang georganiseerd door de gebroeders Schimmer. 

Toen die ermee stopten, nam Salt-Boemel de organisatie over, omdat dit evenement 

gewoon thuishoorde in die Bommelweek. 

Op de foto in het midden de toenmalige Salt-Boemelvoorzitter Gerard van de Braak. 

Rechts, in het paars, Gerrit Teunissen. Toen actief renner bij onze club. Hij was 

tijdens het hardlopen de ’voorrijder’.  De hardloper links op de foto is naar alle 

waarschijnlijkheid Michel van de Luytgaarden uit Vught. Hij won drie keer op rij de 

Bommelloop, van 1992 tot en met 1994. 

  
 (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 

http://www.salt-boemel.nl/
mailto:info@salt-boemel.nl
mailto:salt-boemel@hotmail.com

