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Van de voorzitter
Beste leden,
In de bestuursvergadering van afgelopen maandag heeft het
bestuur een paar belangrijke zaken de revue laten passeren. Zo
willen wij het fietsen op de dinsdag-, woensdag- en
donderdagavonden aantrekkelijk blijven houden door iedereen
op het hart te drukken zich ook aan de voorgestelde snelheden
te houden. Vanaf juni zullen we de dinsdag- en donderdagvond
omruilen, dat houdt in dat we op dinsdag een ‘gematigd’ tempo
van gemiddeld 30-32 km/uur aanhouden en op donderdag een
gemiddelde dat daarboven mag zitten. De woensdag blijft de
avond voor leden die in een rustig tempo willen fietsen (beneden
30 km/uur).
Op deze plaats willen we ook nadrukkelijk vragen om deel te nemen aan de fietsdriedaagse op
11, 12 en 13 juni. Als organiserende vereniging worden we door de Rabobank enerzijds
beloond voor het werk dat we hier in stoppen, anderzijds kunnen we door met zoveel mogelijk
leden deel te nemen ook nog geld verdienen! Meld je aan via bestuur@salt-boemel.nl. Je
hoeft niet iedere avond deel te kunnen nemen. Kan je bijvoorbeeld alleen op dinsdag, dan kan
je je startkaart overdragen aan iemand die alleen op woensdag kan. We starten op dinsdag en
donderdag om 18.30 uur en op woensdag om 19 uur vanaf de Markt. Kan of wil je niet fietsen
maar wel meehelpen bij het uitpijlen van de routes of het opbouwen van de tenten etc. op de
Markt, meld je dan ook via het genoemde e-mailadres.
Zoals al is gecommuniceerd is de kleding die je eind vorig jaar hebt besteld bij Van Tuyl
binnengekomen. Je kunt je pakketje daar afhalen. Om de vragen die we nu nog regelmatig
over de kleding krijgen te beantwoorden, zullen we binnenkort een ‘kledingreglement’ op de
website plaatsen.
Met sportieve groet, namens het bestuur van WV Salt-Boemel,
Aart Beekman.

Witte rook
Hij was er rap, de witte rook, die de komst
van paus Franciscus aankondigde. Op 13
maart, de tweede dag van het conclaaf, in
de vijfde stemronde, waren de kardinalen
eruit. Dus tijd om de kachel aan te steken.
Gek toch dat het niemand is opgevallen dat
de rookpluim een wel heel bijzonderde
verschijningsvorm had. Zou het een fietsert
zijn, die nieuwe paus?
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Naar de Utrechtse heuvels
Een grote groep renners was zondag 7 april paraat voor de
eerste grote Boemelrit van 2013: naar de Utrechtse Heuvelrug.
Degenen die aansloten in Waardenburg en Geldermalsen
meegerekend kwam het totaal op 39 deelnemers, onder wie
zes gasten.
Echt warm was het niet met -2 graden bij vertrek.
Met gepaste snelheid werd er koers gezet naar de pont bij Wijk
bij Duurstede. Het fietsen was niet echt makkelijk: bevroren
b(r)illen en armen en buik onder de witte vorst. Na de pont
volgde de eerste helling: de Ruiterberg. Voor velen was dit de
eerste klim van het seizoen. Daarna de Darthuizerberg.
Daarmee was de eerste test geweest en toen de groep weer
compleet was, ging het op naar de Amerongse berg.
Op weg naar de Defensieweg, vlak voor Leersum, gebeurde
iets waar je als fietser altijd bang voor bent: een valpartij. Bij een versmalling van het fietspad
raakte een van de renners de stoeprand en in totaal zes mensen vielen op de weg en in de
berm.
Claudia van Heel bracht het er het slechtst vanaf.
Zij brak haar sleutelbeen en werd met de ambulance
naar Tiel gebracht. Haar fiets en die van Twan van
Heel bleven achter bij een bekende. Ontdaan werd
na drie kwartier de tocht vervolgd, via de
Defensieweg naar de appeltaart in Rhenen. Daar
wachtte voor de liefhebbers eerst nog de
Koerheuvel. In een mooi tempo ging het terug naar
Zaltbommel. Daar stond 117 kilometer op
de teller en een gemiddelde snelheid van
28,2 kilometer per uur. Bekijk de route hier.
Reactie van Claudia:
Hoi clubgenoten,
Zoals de meesten van jullie wel zullen weten was 7 april 2013 een pechdag voor mij. De tocht naar de
Utrechtse Heuvelrug verliep niet geheel zoals ik van tevoren gedacht had. Tot en met de klimmetjes
ging het allemaal prima maar op weg naar de koffie ging het door een kleine onoplettendheid van
mezelf mis. Ik reed tegen een zogenaamde betonnen varkensrug die in de berm lag ter hoogte van een
versmalling van het fietspad. Mari en Paul kwamen daardoor ook ten val, maar brachten het er beter
vanaf dan ik. Alsnog: sorry jongens!
Ikzelf werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Ede waar er foto’s gemaakt zijn van mijn heup en
schouder. Heup was in orde maar sleutelbeen gebroken. Met de arm in een mitella kon ik aan het eind
van de middag naar huis. Broer gebeld om Twan en mij op te halen en ’s avonds voor Twan nog een
ritje naar Elst om de fietsen op te halen.
Inmiddels, ruim 5 weken later, ben ik weer lekker aan het fietsen en vorige week zelfs alweer met de
woensdagavondgroep mee geweest. Iedereen bedankt voor het medeleven via telefoon, sms, email en
FB …vergeet ik nog iets? Ja, voor de bezoekjes aan huis en voor de bloemen!
Tot ziens en allemaal een veilige mooie fietszomer. Laat dit een incident zijn.
Claudia
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Vip voor één dag
Dankzij winst in het Scan & Go-klassement van de
Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) mochten twee
Boemels - Annemiek Steenbekkers en Thea Vergeer zich vip voor één dag noemen. Een verslag.

Het betekende vroeg uit de veren en ons
om acht uur bij de meet melden. Daar
troffen we de chauffeur van onze volgwagen
Rik Reinerink. Oud-prof bij onder meer de
BankGiroLoterijploeg. Hij bracht ons naar
Maastricht waar we een ontbijtbuffet voorgeschoteld kregen, ons vervolgens naar de
teampresentatie begaven en de renners konden zien vertrekken. Tot zover het rustige
gedeelte. Eenmaal in de volgwagen - volgestouwd met zeven mensen - begon een
dollemansrit van uren. Kris kras door Zuid-Limburg ging het steeds in volle vaart, tot 120
kilometer per uur aan toe, vol gas door bochten, door tunneltjes en over hellingen. Om op tijd
weer op een mooi punt te zijn of om de colonne gesloten te houden en tussentijds oversteken
te voorkomen. Dan weer afsteken om de renners opnieuw voorbij te zien komen, dan weer
wringen temidden van de andere volgwagens en motoren om zo dicht mogelijk bij de
kopgroep te komen. Dat laatste was vooral indrukwekkend, van dichtbij aankijken tegen
klimmende konten, terwijl die de Cauberg oprijden waar het publiek al rijen dik staat (foto
boven). Echt een wonder dat er geen zijspiegel
gesneuveld is of een andere beschadiging is
opgetreden. Hoe spectaculair en speciaal ook, we
waren blij de laatste 40 kilometer veilig vanaf het
vipterras bij de finish te kunnen volgen (foto
links). Om daarna voldaan op zoek te gaan naar
wat te eten, maar wat bleek: om half vijf waren
alle eetpunten in de viptent alweer leeggehaald.
Nota bene tijdens de finale van de Amstel Gold
Race. Rare gasten die vips, blij dat we weer
onszelf kunnen zijn...

Weekendje weg
Het weekendje weg op 22 en 23 juni heeft acht aanmeldingen opgeleverd. De route voert
naar Heemskerk in Noord-Holland: 150 kilometer heen, ter plekke overnachten en de
volgende dag weer 150 kilometer terug.
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Boemel in beeld
Naam: Rob Gloudemans
Leeftijd: 46 jaar
Woonplaats: Zaltbommel
Verliefd, verloofd, getrouwd, kids: getrouwd, twee
kinderen
In het dagelijks leven (werk): vestigingsmanager
Hobby’s: muziek (drummen), fietsen
Fietst sinds: een jaar of 4 (weer)
Lid van Salt-Boemel sinds: 2 jaar
Fiets: Trek

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt…
Ik kende de club al van wat andere renners, uiteindelijk ben ik ook lid geworden.

Over de club wil ik het volgende kwijt…
Salt-Boemel is een enorm actieve club, met waanzinnig veel leden en dat zegt genoeg!
Jammer vind ik het dat ik eigenlijk te weinig tijd heb of misschien maak om met de club mee
te fietsen. Moet ik toch eens gaan veranderen.

Een hoogtepunt was…
Ik heb inmiddels al wel een paar mooie en zware tochten gemaakt, maar voor mij zal dit jaar
hopelijk een hoogtepunt gaan worden - letterlijk en figuurlijk – dat ik voor het eerst in het
hooggebergte ga trappen. Dit vanwege de actie Alpe d’HuZes. Een heel bijzonder evenement,
in alle opzichten.

Mijn motivatie om te fietsen is…
Lekker m’n kop en benen leegfietsen, genieten van de omgeving en ook steeds weer een
nieuwe, sportieve uitdaging vinden om ook op die manier m’n grenzen te kunnen verleggen.

Een domper die ik het liefst snel vergeet was…
Geen idee, waarschijnlijk toch vergeten…

Leuk is het fietsseizoen 2013 geweest als…
Voor mij de actie Alpe d’HuZes is geslaagd!

Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek?
Hjalmar Bakker
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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.

Alpe d’HuZes komt steeds dichterbij. Nu ik dit aan het schrijven
ben, duurt het nog precies een maand. De voorbereiding verliep
niet geheel vlekkeloos. Na de Joop Zoetenmelk Classic heb ik een
spier bij mijn knie overbelast; verkeerde montage van de
schoenplaatjes en de afstelling van de fiets. Dus dat kostte weer
vier weken van de voorbereiding. Alleen heb ik deze keer niet
stilgezeten, kleine afstanden doorgefietst en met behulp van
fysiotherapie is de knie weer hersteld.
Begin april heb ik een Alpe d’HuZes trainingsdag gehad in Limburg.
Een mooie dag, lekker geklommen en de knie hield het redelijk.
Alleen die Keutenberg… wat een puist! Maar ook die pak ik nog een
keer!
Met het team van Barto van Soelen, de Betuwe
Doordouwers, 125 kilometer gefietst naar de
Utrechtse Heuvelrug. Dat was de eerste keer
pijnvrij rijden qua knie. En daarna lekker met de
Boemels aan het trainen op woensdagavond en
zondagmorgen 9.30 uur. Vorig jaar moest ik er
vaak al snel af en nu rijd ik af en toe op kop.
Dus de progressie zit erin. Zou het voldoende
zijn om vier keer de Alp te bedwingen? Ik voel
me goed en de benen voelen steeds beter. Ik
heb sinds oktober ruim 2000 kilometer gereden.
Hoe meer 6 juni in de buurt komt, hoe harder het begint te kriebelen. Ik heb er zin in! Rond
Hemelvaartsdag nog lekker in Limburg fietsen met Arno Guijt en Barto van Soelen.
Voor 6 juni hebben we ook nog wat leuke acties op stapel
staan. Op tweede pinksterdag houden we op de Posbank
een toertocht van circa 120 kilometer. Dus laat de Boemels
goed vertegenwoordigd zijn. En we verkopen mooie Blue
Label fietskleding. Met deze actie steun je meteen ook de
strijd tegen kanker.

Bekijk de actiepagina van Mark de Jong hier.
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Advertenties

www.combifit.nl
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Wist je al dat…
… de tocht naar het Rijk van Nijmegen voor de deur staat?
Zie het toerschema dat ook op de site van Salt-Boemel te vinden is.
Datum

Naam tocht

26 mei

Tocht Rijk van Nijmegen

11-13 juni

Rabobank Fietsdriedaagse Bommelerwaard

22 en 23 juni

Tweedaagse

14 juli

Pannenkoekentocht

25 augustus

Heidetocht

13 oktober

Sluitingstocht

Afstand
(km)

Starttijd

ca. 160

08.00 uur

20, 40 en 60

18.00-19.00 uur

300

n.n.b.

ca. 150

08.00 uur

140

08.00 uur

60

09.30 uur

… penningmeester van Salt-Boemel Alex d’Haens voor de derde keer vader is geworden? Na
een dochter een een zoon is het gezin half april uitgebreid met dochter Bente.
… Salt-Boemel op zoek is naar mensen die willen
helpen bij de Rabobank Fietsdriedaagse
Bommelerwaard op 11, 12 en 13 juni? Met name voor
de woensdag als de route uitgepijld moet worden.
Hiervoor is een auto van de Rabobank beschikbaar.
Daarnaast zijn er helpende handen nodig voor het
afzetten van de Markt (vanaf 17.15 uur) en na afloop
ook weer weghalen van de afzetting. Dus help je club
en neem contact op met Johan den Teuling! Wie toch
liever fietst, wordt aangemoedigd om aan de
fietsdriedaagse deel te nemen. Daarmee valt geld te
verdienen voor de club. Meer info, kijk hier.
… er weer plannen zijn om met een aantal Boemels deel te nemen aan de 150 kilometer lange
toertocht Les Géants des Ardennes? Deze is dit jaar niet op een zaterdag, maar op zondag
18 augustus. De bedoeling is om minimaal één dag van tevoren af te reizen. Meer info en
aanmelden bij Edwin Poot.
... zich sinds begin april vijf nieuwe leden hebben gemeld? Dit zijn Hans van Doorn
(43, Rossum), Hugo Muis (41, Meteren), Walter Voormanns (41, Zaltbommel), Michel van
Dreumel (43, Zaltbommel) en Ralph Stigter (38, Zaltbommel).
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Langs de lichtjes

Slechts 21 minuten duurde het voordat de Lichtjestocht in Esbeek op 23 maart was
volgeboekt. Onder de 1430 gelukkigen vijf Boemels met zes gastrijders. Zij verschenen aan
het vertrek uitgerust met hoofdlampen (besteld door Edwin Poot die helaas zelfs niet mee kon
rijden) en in allerijl gekochte stuurlampen. Bij de eerste kuil na 500 meter mountainbiken
vloog de eerste stuurlamp al door de lucht en brak een spaak. Die werd omgebogen en
maakte de rest van de tocht een schavend geluid. Wel zo handig om in het donker te weten
waar iedereen reed.
Het enthousiasme van de vele toeschouwers was ongelofelijk. Mensen stonden te joelen en te
klapper(tand)en langs het parcours. Ook de tocht zelf was spektaculair. Zo was een complete
woonwijk versierd als Moulin Rouge, reden de deelnemers dwars door een houtzagerij,
boerderij en een manege en werden ze tot slot door een meterhoge schuimkraag gestuurd.
Kijk voor een impressie hier.

Race tegen de klok
De 23ste editie van de tijrittencyclus, sinds enkele jaren
georganiseerd door de Stichting (Re-) Cycling, is inmiddels
halverwege. De eerste rit op 22 april ging van Neerijnen over de
dijk naar Varik: 11,7 kilometer met een zuidwestenwind kracht
drie, dus weinig last van tegenwind. Milan Broer was de snelste
met een tijd van 14.52 minuten en een gemiddelde snelheid van
47,2 kilometer per uur. De twee deelnemende Boemels eindigden
als 28ste (Michel de Ruiter, FOTO), 18.34 minuten, 37,8 km/uur)
en 31ste (Remco van Steenbergen, 19.03 minuten, 36,9 km/uur).
Rit 2, Kerkwijk/Delwijnen over 20 kilometer, was 13 mei en ook
die werd door Milan Broer gewonnen (27.41 minuten, 43,3
km/uur). De laatste twee tijdritten zijn op 27 mei en 10 juni.
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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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Luik-Bastenaken-Luik
Ernest Kloeg, Arno Guijt, Hjalmar Bakker, Rob Gloudemans, Roel Blom, Peter Mooring, Remco
van Steenbergen en Marc Spoek vertrokken op 20 april iets na half zes bij de Esso in
Zaltbommel om de toertocht Luik-Bastenaken-Luik te gaan rijden. Ruben Donker zou ook
meegaan – op naam van Edwin Poot die verstek moest laten gaan – maar die meldde zich pas
toen de groep al bij het Provinciehuis in Den Bosch was. Dus toch maar weer terug naar
Zaltbommel en Ruben oppikken.
Aankomst in Luik om half acht en een halfuur later op
weg naar het startpunt, dat 14 kilometer verderop lag.
Na een paar speldenprikjes volgde met de l’Ancienne
Barrière in Stoumont de eerste ‘berg’ van naam. Deze
klim van ongeveer vijf kilometer moest door de grote
mannen natuurlijk zo snel mogelijk bedwongen
worden. Ruben, Roel, Ernest en Peter vlogen rap naar
boven, Hjalmar ging mee en Remco volgde gedwee.
Arno bleef Marc net voor.
Na een rondje via Stavelot wachtte de 4500 meter lange Col du Rosier. Een breekpunt voor
Hjalmar. Hij had zoveel gegeven dat hij de trappers niet meer rond kreeg. Peter bleef bij hem
en de rest ging in eigen tempo naar boven. Ruben (17.31 minuten), Ernest (17.45) en Roel
(18.09) waren wederom snel boven. Daarna kwamen Remco (19.37), Arno (22.41) en Marc
(23.28).
Hjalmar besloot bij de eerstvolgende bevoorradingspost de strijd te staken. De rest ging door
naar Spa, naar de Col du Aquisard (3 km - 5,1% - max 10%), de Mont Theux (2,9 km - 5,3%
- max 11%) en de stop na 115 kilometer in Remouchamps. Bufferen voor de killer van de dag:
de Côte de la Redoute (1,65 kilometer - 9,7% - max 20%). Ruben, Ernest en Roel stampten
naar boven en Arno bleef er dit keer bij. Vrijwel even snel kwamen ze op het platte vlak aan.
Na het bochtje kwam de rest van de Redoute in zicht en daar brak het
groepje. Arno’s snelheidsmeter stopte met meten omdat hij langzamer
dan drie kilometer per uur naar boven ging. Zelfs het voorwiel kwam
regelmatig los van het asfalt. Bovenaan werd op iedereen gewacht en
kon iedereen nog lachen.
Op weg naar de finish in Luik moesten nog de Côte de Colonster (2,9
km - 5,9% - max 9,5%), de Côte de Saint-Nicolas (1,4 km - 7,6% max 13%) en de Rue Walthère Jamar (1,5 km - 6,1% - max 15%)
bedwongen worden. Daarna de beloning: Belgische frieten met een
bruin biertje (of cola). Een mooie tocht met veel pieken en dalen!
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Herinnert u zich deze nognognog?

7 juli 1984
Deze foto is genomen in Haaften en wel op 7 juli 1984. In het voorprogramma van de
amateurs en dames werd er toen een recreanten-wedstrijd georganiseerd. Onder die
categorie werd Salt-Boemel destijds geschaard. Maar echt recreatief kon je het niet noemen,
want er werd wel degelijk snoeihard gereden.
Het werd een compleet paars podium. Deze koers werd gewonnen door Jan van Boggelen
(rechts op de foto). Tweede werd Peter van Hemert (links) en derde Wout van Putten. Alledrie
uit Haaften en alledrie dus rijdend voor Salt-Boemel.
De club had in die jaren een ijzersterke wedstrijdploeg, die wekelijks wel ergens in Brabant of
Gelderland aan de start stond. Er werden tientallen wedstrijden gewonnen.
De helft van die wedstrijdploeg bestond uit Haaftense renners. Vooral Wout van Putten (vader
van Gerard), Arie de Ruiter (inmiddels overleden), Jan van Boggelen en Peter van Hemert
zorgden voor nogal wat eremetaal.
(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

