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Van de voorzitter 

Beste leden,  

Dit voorwoord schrijf ik op de dag dat de Sluitingstocht in het 
water is gevallen. Voor de start zouden we Peter van den Bosch 
gedenken, die ons veel te jong is ontvallen. Hopelijk kunnen we 
komende zondag de tocht alsnog rijden en onze gedachten doen 
uitgaan naar Peter. Uiteraard schenken we in deze nieuwsbrief 
aandacht aan diens overlijden en wat hij allemaal voor de club 
betekend heeft. 

Zoals bekend is Bikecenter Van Tuyl overgenomen door Peter 
van den Hurk en zijn broers. Peter is al jaren lid van Salt-Boemel. 
We hopen dat Van Tuyl als een van onze sponsors onder leiding 
van de drie broers mooie jaren tegemoet gaat.  

Als je nieuwe clubkleding nodig hebt, let er dan op dat je voor 1 november deze bij Van Tuyl 
bestelt. Je hebt dan voor de Snerttocht de kleding in huis.  

Inmiddels zijn we als bestuur aan het nadenken hoe we ons 40-jarig bestaan in 2014 gaan 
vieren. We hebben zelf ideeën, maar suggesties van buiten het bestuur zijn altijd van harte 
welkom. 

Deze nieuwsbrief zal de laatste zijn onder het eindredacteurschap van Annemiek. Helaas is ze 
door verandering van haar werkzaamheden genoodzaakt haar geesteskindje los te laten. We 
hopen dat er snel iemand opstaat die de taak van haar wil overnemen. Vanaf deze plaats 
bedanken we Annemiek voor alle moeite die zij zich de laatste jaren heeft getroost om van 
Het Kleine Verzetje in digitale vorm een succes te maken. 

Hartelijke groet, namens het bestuur, 
Aart Beekman. 

 
Daar komen de vrouwen! 

Steeds meer vrouwen stappen op de racefiets.  
Ze rukken op bij toertochten, maar ondernemen  
ook steeds nadrukkelijker samen activiteiten via 

trainingsgroepen van Vrouwenwielrennen.nl.  
En dus zijn er tegenwoordig aparte fietsmodellen  

voor vrouwen, kleding voor vrouwen  
en ja ook wel heel speciaal schoeisel…    
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Peter van den Bosch  
19 juli 1948 - 24 september 2013 

Herinneringen, opgehaald door voorzitter Aart Beekman  
tijdens de uitvaart op 30 september j.l. 

’Peter was sinds 1988 lid van onze vereniging. Dit jaar dus 
precies 25 jaar. En hij was niet zomaar een lid. Als er wat 
georganiseerd werd, kon je altijd een beroep op hem doen. 
Peter zei nooit nee. Altijd was hij bereid de handen uit de 
mouwen te steken. Ja, als de term ’vrijwilliger’ nog niet had 
bestaan, was hij speciaal voor Peter bedacht. 
Zo was hij in een ver verleden betrokken bij de organisatie 
van de clubkampioenschappen. Peter vond dat het dan niet 
alleen over fietsen moest gaan. Hij verzon er allerlei 
activiteiten bij. Hij was actief bij de organisatie van de 
gezinsfietsdag en de fietsdriedaagse. Hij hielp mee met het op- en ombouwen van de Markt 
tot start- en finishplek voor deze tochten. Bij de tijdritten was hij vaak Nico tot steun. 
Als we iemand nodig hadden als chauffeur van de volgwagen, belden we eerst Peter. Zo 
begeleidde hij ons bij Snerttocht en Sluitingstocht, bij tochten naar het Gooi, de Veluwe, 
Brabant en België. Hij had er zichtbaar plezier in. En wij fietsers waren hartstikke blij dat hij 
ons in geval van pech kon bijstaan. 
Jarenlang was Peter verantwoordelijk voor de bestelling en de uitgifte van de clubkleding. Bij 
hem thuis had hij een hele stellage ingericht waar de kledingvoorraad gesorteerd op soort en 
grootte geordend lag. Als je een broek of shirt nodig had, belde je hem op of je langs kon 
komen. Dat kon vaak meteen. En als je dan over de drempel van zijn huis stapte, kon je er op 
rekenen dat je niet na vijf minuten weer buiten stond. Ja, Peter hield wel van een praatje. 
En toen we overgingen op nieuwe kleding en een nieuwe uitgifteprocedure, wist Peter de 
oude kleding die nog op voorraad lag wel te slijten aan bekenden in oorden waar namen als 
Ubens en Conrads, ’t Luifeltje en ’t Stadscafé niemand iets zeggen. Zo bracht hij nog geld in 
het laatje voor kleding die we allang hadden afgeschreven. 
Ja, de fiets, dat betekende veel voor hem. Er staat niet voor niets een fietsje op de rouwkaart. 
Wist u dat Peter ooit nog eens samen met Johan een hele grote paarse fiets heeft gebouwd? 
Die werd dan bij evenementen op de Markt neergezet, als aandachtstrekker voor de 
vereniging. Peter was daar handig in. Ook als iets van de vereniging kapot was, zoals onlangs 
nog een partytent, kon Peter het maken of er in ieder geval nog wat van maken.  
En zijn prestaties op de fiets? Jarenlang 
ging hij mee met een clubje dat de 
Fietselfstedentocht ging rijden. Minimaal 
33 keer reed hij hem uit! Ik heb me 
laten vertellen dat hij in een van die 
jaren pardoes de sloot inreed toen hij in 
botsing kwam met een clubgenoot. 
Op 13 oktober aanstaande rijden we 
onze Sluitingstocht. Misschien gaat er 
een volgwagen mee. Peter zal niet 
achter het stuur zitten, nooit meer. Wij 
nemen vandaag – veel te vroeg - 
afscheid van iemand die we niet willen 
en kunnen missen’. 
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Broers aan het roer 

Het neerzetten van de grootste en mooiste fietswinkel van Nederland. Voor veel minder doet 
Peter van den Hurk het niet bij de overname van Bikecenter Van Tuyl. Het lid van Salt-Boemel 
heeft samen met zijn broers Erik en Michael de zaak overgenomen van Gijs en Nellie Pippel. 
De officiële opening is op vrijdag 18 oktober en wordt verricht door oud-prof Aart Vierhouten. 

 

 

 

 

 

  
Peter van den Hurk (rechts) met zijn broers Erik en Michael. 

Peter was al jarenlang klant bij Van Tuyl: ”Ik kwam er regelmatig, ook gewoon even 
binnenlopen voor een bakkie koffie. Tot ik op een keer een speciaal voor mij besteld frame 
kwam halen en het me opviel dat het zo leeg was in de zaak. Toen bleek dat het al in de stille 
verkoop stond.’’ 
Het besluit om de zaak te verkopen namen de Pippels reeds eind 2012. Toen hen ter ore 
kwam dat de gebroeders Van den Hurk – Peter vooorop – interesse hadden, ging het snel. ”Ik 
had laten vallen er eens over na te denken en werd de volgende dag meteen gebeld door 
Gijs.’’ Voorwaarde was wel dat het een gezamenlijk project van de drie broers moest worden. 
Zoals ze ook gezamenlijk sinds 2001 het door hun vader opgezette Van Tol Retail in 
Bodegraven runnen. Dit bedrijf, met distributiecentra in Bodegraven, Oosterwolde en 
Heerhugowaard,  richt zich op de zelfstandige ondernemer en levert levensmiddelen aan 
onder meer supermarkten, buurtwinkels, rijdende winkels en recreatiemarkten. ”Dit kwam op 
ons pad en ik vind het schitterend’’, zegt Peter, inkoopdirecteur. ”Mijn broer Michael, die 
commercieel directeur is, fietst ook. Eric, algemeen directeur en verantwoordelijk voor de 
logistiek, staat er iets verder vanaf.” 
Een voorwaarde bij de overname was dat de 
drie monteurs mee over zouden gaan: ”Zij 
hebben de technische kennis en ze zijn het 
gezicht van Van Tuyl. We zijn nu ruim twee 
weken bezig, het geraamte staat. Nu moeten 
we van de daken schreeuwen dat we er zijn. 
Dat gaat ook gebeuren via onder andere een 
spotje op radio 100%NL. Ik zie heel veel 
kansen in dit bedrijf.’’ 
 
Zie ook de Van Tuyl-aanbieding op pagina 6. 
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Boemel in beeld  
Naam: Job Telling (53) uit Zaltbommel 
Verliefd, verloofd, getrouwd, kids: samenwonend,  
twee zonen van 19 en 17 jaar 
In het dagelijks leven: financieel directeur Heijmans Utiliteit 
Hobby’s: wielrennen, spinnen, lezen, concert- en theaterbezoek, 
klassieke muziek 
Fietst sinds: 1974. Bij Salt-Boemel sinds: 2005 
Fiets: Pinarello 2x/GER (ondanks claim zoon)/V. Tuyl (ATB) 
 
Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt… 
Ik was op dinsdagavond mijn nieuwe woonomgeving aan het 
verkennen, haalde langs de Waal bij Opijnen een clubje mannen 
in en raakte met ze in gesprek. Mijn kapper, Wim van der Wal, 
heeft me later verteld dat dit mannen van Salt-Boemel waren. Vrij 
goed herkenbaar aan de typische kleur van de wielerkleding! Hij 
haalde mij vervolgens over om ook lid te worden, nadat hij mij 
eerder al enthousiast gemaakt had voor de Bruchemse fietsclub. 
 
Over de club wil ik het volgende kwijt… 
Gewoon blijven fietsen; de dinsdagavondgroep dreigt het af te leggen tegen de groep van Wim van 
Gameren. Dat heeft ook wel te maken met de wijze van rijden. Het zou jammer zijn als de opkomst op 
dinsdagavond verder wegzakt 

Een hoogtepunt was… 
Er springt niet iets uit, ik vind de langere tochten altijd fijn. Toch wel echt iets voor mij. Met het 
klimmen der jaren ben ik steeds meer een diesel geworden. Voorgloeien is bij het model 1960 echt wel 
nodig. Een fietshoogtepunt dit jaar was dat mijn vriendin ook enthousiast is geworden en we nu steeds 
meer samen fietsen. Ook al in Frankrijk (o.a. Mont Ventoux). 
   
Mijn motivatie om te fietsen is… 
Ik fiets om te leven; ik leef niet om te fietsen. 
  
Een domper die ik het liefst snel vergeet was… 
Gelukkig alweer lang geleden.....Tijdens de jaarlijkse IJsselmeerronde – met de vermaarde 
hoofdstedelijke wielerformatie FC Trappist – zat ik in de achtervolgende groep. In gestrekte draf met 47 
in het uur op de Afsluitdijk onderweg naar de koplopers. In 3e positie rijd ik vol op een kassei die op de 
weg ligt, kon ik niet zien vanwege mijn voorgangers die niets aangaven. Ik kreeg een half peloton over 
me heen. Ben met de schepbrancard opgeraapt en per ambulance naar het ziekenhuis in Harlingen 
vervoerd. Ik lag helemaal open. Het heeft weken geduurd voordat de huid weer enigszins hersteld was. 

Leuk is het fietsseizoen 2013 geweest als… 
Het fietsseizoen 2013 zit er alweer op; het plannen maken voor 2014 is alweer gestart. Met mijn 
Amsterdamse fietsvrienden geniet ik in april altijd van een cyclisch-culinaire hoogtestage in de 
Ardennen. Al meer dan 10 jaar topsport zoals het moet zijn: heerlijk eten en drinken en toch ook flink 
rijden. Het belooft weer mooi te worden.  
 
Wie mag van jou de volgende keer in deze rubriek? Jacqueline van Vliet  
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Mee met de bostijgers 
Veel Boemels zijn in het bezit van een mountainbike en toeren 
hier in de winter mee over de weg. Nog leuker is het om met 
deze tweewieler het bos in te trekken. Er vertrekt iedere 
zondagochtend om 8.00 uur een groep van een man of tien 
vanaf de Esso in Zaltbommel naar een toertocht in de buurt 
(straal van circa 50 kilometer). 
Het mooie van atb’en is dat je bijna geen last hebt van 
tegenwind en je door de intensieve inspanning zelfs bij -15 nog 
zit te zweten op je fiets. En dat in een afwisselend landschap: 
het ene moment ploeg je door het zand, dan weer stuif je door 
een naaldbos of rijd je over de heide. 

 
Voor een overzicht van de tochten kun je kijken op 
http://www.singeltracks.nl/Activiteiten/Toertochten.aspx 

Mocht je nog niet zo’n held zijn dan is een clinic leuk om of kennis 
te maken met atb’en zie 
http://www.singeltracks.nl/Activiteiten/TrainingenClinics.aspx  

 
Voor iemand die zich goed wil voorbereiden kun je het FietsFit-
programma van de NTFU volgen http://www.fiets-fit.nl/  

 
 

Voor de duidelijkheid, we rijden de tochten zelf niet als groep. Meestal rijden degenen met 
eenzelfde snelheid en afstand bij elkaar. Bij de rustpost en zeker aan het einde zien we elkaar 
weer en kunnen de ervaringen gedeeld worden. Wil je meer informatie neem dan contact op 
met Remco van Steenbergen: remcovansteenbergen@gmail.com.  

 
 

Aanbieding 
 
 

 
Blijvend in prijs verlaagd: 

Shimano Ultegra cassette 6700 voor 54,95 
Shimano Ultegra ketting 10sp 6600 voor 22,95 

Shimano Ultegra ketting 11 sp 6800 voor 34,95 
Continental Grand Prix 4000s voor 29,95 
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Advertenties 

 

 

 

 

 
 

 

www.combifit.nl 
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Wist je al dat… 
 

… Ton Vorstenbosch en Corazon Tinkelenberg Salt-Boemels nieuwste leden zijn? De 48-jarige 
Ton (lid sinds 15 juli) komt uit Hedel. Corazon (per 10 augustus ingeschreven) woont in 
Meteren en is 42 jaar. 

… in Zaltbommel tegenwoordig regelmatig een grote Eddy Merckxbus opduikt? De oplettende 
passant heeft ’m vast al gespot aan de Steenweg. De bus hoort bij Robert Schimmer, die 

zichzelf sinds maart van dit jaar account 
manager Nederland mag noemen bij het 
bedrijf van ’De kannibaal’ dat racefietsen 
voor dames en heren op de markt 
brengt.   
Dat betekent Eddy Merckx Cycles 
vertegenwoordigen, zorgen voor een 

netwerk van verkooppunten in Nederland en beurzen bijwonen zoals afgelopen weekend 
Bikemotion. 

 

 

… het Boemelpaars onlangs ook op de 
baan te bewonderen was? Via de Bossche 
trainingsgroep van Vrouwenwielrennen.nl 
was Thea Vergeer op 4 oktober te gast bij 
de Marianne Vos Experience in Sloten 
(Amsterdam). Een dag met clinics op weg, 
veld en baan met de Rabobankploeg van 
de kersverse wereldkampioene.  
 
  

 

… snelle beslissers nog gebruik kunnen maken van 
een winteraanbieding bij onze sponsor Fitline? 6 
maanden onbeperkt sporten voor 270 euro. Of één 
keer per week een spinningles volgen (26 x in 6 
maanden) voor 200 euro.   
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Opkrabbelen  
Drie maanden zijn er verstreken sinds de onverwachte buitelbeurt in Woerden tijdens de 
Pannenkoekentocht. De belangrijkste slachtoffers, Peter Mooring en Anne Martens, zijn nog 
altijd niet compleet hersteld. Anne laat desgevraagd weten: ”Het gaat met mij al veel beter. Ik 
kan weer redelijk normaal lopen en zit ook alweer op de fiets. Nog geen racefiets maar een 
mountainbike met brede banden. Daarnaast volg ik vier uur in de week spinningles en krijg 
elke week drie uur fysiotherapie om de spieren rond mijn bekken sterker te maken.’’  

”Ik merk het heel goed als ik te veel 
heb gedaan omdat ik dan weer meteen 
pijn krijg, maar goed, we gaan vooruit. 
Volgende week terug naar de chirurg 
om foto's te maken om te kijken of de 
breuken weg zijn. Misschien mag ik dan 
ook meer drukbelasting gaan doen. Ik 
mag helaas nog geen lesgeven. Maar de 
plannen om in mei weer pelotonnetjes 
te rijden op Mallorca zijn alweer 
gemaakt met Wilco, Simon en Dirk. Ik 
heb er goede hoop op dat het allemaal 
goed gaat komen.’’ 

Ook van Peter de boodschap dat het ’steeds beter’ gaat: ”Ik zat na zeven weken weer op de 
fiets. Wel heb ik nog elke week fysiotherapie en daar heb ik veel aan. Ik heb nog veel last van 
mijn bovenrug en van mijn rechterschouder. Ook heb ik nog steeds last van uitstraling naar 
mijn linkerbeen. Maar zoals ik al zei: het gaat steeds beter. Ik ben blij dat ik weer op de fiets 
zit, al was dat in het begin wel erg spannend. Zo’n val doet toch wel veel met je, zeker als je 
ziet dat je achteraf toch veel geluk hebt gehad. 

Sluitingstocht verplaatst 

Je kon er op wachten: regen op de dag dat 
Salt-Boemel de Sluitingstocht had gepland. 
En dus werd deze verschoven naar 
komende zondag 20 oktober. Dus zorg dat 
je klaarstaat om 9.30 uur op de Markt voor 
een gezamenlijke rit van 60 kilometer.  

Voor vertrek wordt er stilgestaan bij het 
overlijden van Peter van den Bosch. 
 

Na de sluitingstocht is er koffie met gebak in ’t Stadscafé. En let op: mocht het weer wéér roet 
in het eten gooien, dan wordt de tocht opnieuw uitgesteld. Houd voor de laatste berichtgeving 
de social media in de gaten.  
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Jarig in… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heidetocht 

Veertien rijders waren 25 augustus present bij de Heidetocht. 140 kilometer met mooi weer en 
een gunstige wind. Aart had een mooie route uitgezet richting Renkum, bosrijk en af en toe 
ook stukken met heide en de nodige klimmetjes. Pauzeplaats was de Planken Wambuis, waar 
werd uitgelegd waar deze naam voor staat: Wambuis is het werktenue van een kok (zijn jas), 
maar ook – gemaakt van planken - een doodskist, refererend aan het feit dat in de omgeving 
veel hout wordt gekapt voor de productie van doodskisten. 

 
Na de pauze ging het over de Ginkelse 
heide. In de mist, maar met voldoende 
zicht op de prachtig bloeiende heide. Terug 
via de Grebbeberg naar huize Van Vuren in 
Geldermalsen. Daar waren nog wat kliekjes 
over van de Pannenkoekentocht. Bij 
terugkomst in Zaltbommel was er 141 
kilometer afgelegd in 32,7 km/uur. Dat dit 
de laatste tocht voor Peter van den Bosch 
was had niemand kunnen voorzien.  
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Herinnert u zich deze nognognog? 
 

 
 

21 augustus 1975 
 
Ditmaal geen foto van weleer, maar een krantenartikel uit het Salt-Boemelarchief, zoals dat in 
veilige handen is bij Nico van Lopik. De keuze voor dit artikel is geen toevallige, want het is 
één van de weinige plaatjes waar de Boemelbus op te zien is. Een fenomeen dat we heden 
ten dage vooral toch linken aan de naam van Peter van den Bosch, de trouwe 
Boemelbusbestuurder die ons te vroeg ontvallen is. 
De Boemelbus van destijds was compleet paars, volgens de clubkleuren. Ingezet bij allerlei 
wedstrijden waar Salt-Boemel toen nog aan deelnam. Het vehikel stierf een stille dood, want 
er zijn nog maar bitter weinig plaatjes van beschikbaar. Maar een mooie herinnering voor de 
eerste generatie(s) Boemels.  
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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 


