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Van de voorzitter 

 

Beste leden,  

Met deze laatste nieuwsbrief van 2014 besluiten we ons 

jubileumjaar. Begin van het jaar zijn we begonnen met de 

feestelijke borrel in het Stadshuis. In juni genoten we van een 

feestlunch bij ’t Stadscafé. Ondertussen fietsten we ook nog een 

beetje. De nieuwe Bommelweektocht was een succes, en de 

overige fietstochten vielen ook in de smaak. Lekker gezond 

samen op weg, dat blijft ons devies. 

Omdat de borrel in januari zo in de smaak viel, willen we dat 

begin 2015 herhalen. De uitnodiging wordt in december bij alle 

leden thuisbezorgd. Zorg er dus voor dat wij de juiste 

adresgegevens van je hebben! Tijdens deze nieuwjaarsborrel zullen we het programma voor 

volgend jaar presenteren. 

Het bestuur en de redactie van de nieuwsbrief wensen alle leden prettige feestdagen en tot 

ziens op de nieuwjaarsborrel! 

 

Hartelijke groet, namens het bestuur, 

Aart Beekman. 
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Sluitingstocht 
 

Op 12 oktober was de traditionele sluitingstocht Op de Markt in Bommel verzamelden zich 

ruim 40 Boemels. Er werd een rondje van ruim 60 km door de Bommelerwaard gereden. 

 

Na afloop gezellig op het terras van het Stadscafé waar voor alle deelnemers koffie met gebak 

werd geserveerd. Het fietsseizoen werd druk geëvalueerd en plannen voor 2015 zijn alweer 

gesmeed. 
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Boemel in beeld  
 

Naam: Gijs van der Leij  

Leeftijd: 55 

Woonplaats: Zaltbommel 

Verliefd, verloofd, getrouwd, kids: getrouwd al 35 jaar 

met Renee, 2 zonen en 2 dochters en 1 kleinzoon.  

 

In het dagelijks leven (werk): Directeur 

Temptationplants BV 

Hobby’s: Fietsen en mijn Bauvier en Pommeranian 

(honden) 

Fietst sinds: 2006 

Lid van Salt-Boemel sinds: 2010 

Fiets: Bianchi Pink 

 

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt 

Als Gastrijder. 

Over de club wil ik het volgende kwijt…. 

Een leuke fietsvereniging en fietsvrienden. 

Een hoogtepunt was voor mij… 

Gisteravond bij mijn vrouw 

Mijn motivatie om te fietsen is… 

Omdat ik gestopt was met voetballen en fietsen is een goed alternatief om aan sport te doen 

en je blijft er nog lekker fit bij. 

Een domper die ik het liefst snel vergeet was… 

Mijn valpartij in 2010 en dat Andries van Veen verongelukt is. But he is always in my mind. So 

long mate. 

Leuk is het fietsseizoen 2014 geweest als…. 

Iedereen Fit blijft en gezond. 

 

Ik wil de pen graag doorgeven aan: Guido from Belgium 
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Think BIG, act BIG!  
 

BIG staat voor ‘Brevet International du Grimpeur’. Het is een bedenksel van de Waalse Belg 

Daniel Gobert, die ook verantwoordelijk is voor de Encyclopedie Cotacol, het boekwerk met de 

1000 bijzonder(st)e beklimmingen in België. 

De lijst van de 1.000 ‘BIGs’ is een elitaire lijst gekozen door regionale bergfietsers die de 

mooiste bergen en passen hebben geselecteerd in geheel Europa.  Heb je minimaal 1 top uit 

deze lijst met je fiets bedwongen, dan kun je al lid worden van de ‘internationale grote B.I.G 

familie van de beste fietsklimmers in Europa’ (citaat website, zie www.challenge-big.eu). 

Wat staat er zoal op die lijst? Natuurlijk ontbreken de Mont Ventoux, de Stelvio en de 

Grossglockner niet. Maar wat dacht je van de Oude Holleweg en de Cauberg? Niet te 

vergelijken natuurlijk met de Alpe d’Huez, maar wel op de lijst! Het gaat de samenstellers niet 

om de 1000 zwaarste. 950 van de BIGs worden eerlijk verdeeld over Europa. Nederland kent 

naast de twee eerder genoemde beklimmingen er nog 8. Ook bergen en bergjes in Wit-

Rusland, Cyprus, Macedonië en IJsland ontbreken niet in de lijst. De overige 50 worden 

verdeeld over de 5 andere continenten. Je mag zelf de beklimmingen kiezen, als het 

gemiddelde hoogteverschil van die 10 per continent maar 500 meter of meer is. 

Inmiddels zijn er 5069 bergfietsers lid van de BIG-familie. Al die leden zijn op de website mooi 

gerangschikt in volgorde van het aantal claims (de bedwongen bergen uit de lijst). De 

nummers 1 en 2 zijn al klaar: zij hebben alle 1000 gehad. 

Beste Nederlander is Wim van Els op plaats 6 met 767 claims. De bekende bergfietser Richard 

van Ameijden staat achtste met 669 bedwongen bergen. 

Ikzelf sta met 253 claims en de 96e plaats nog net in de top 100. 

Een van mijn laatste ‘overwinningen’ was nummer 480 in de lijst, de Puerto de las Palomas. 

De volgende in de serie over ‘De onbekende col’!  

Aart 

Meer info http://www.challenge-big.eu/ 
 

  

http://www.challenge-big.eu/
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Chris Verstegen  
Donderdag 6 november bereikte ons het bericht dat Salt-Boemellid 

Chris Verstegen was overleden. We wisten dat hij ongeneeslijk ziek 

was, maar het einde kwam ook voor ons eerder dan gedacht. 

 In juni nam hij nog deel aan de Jubileumtocht. Hij wist toen al dat 

als de behandelingen die hij moest ondergaan niet aan zouden 

slaan hij niet lang meer te leven zou hebben. Toch stapte hij op de 

fiets om zijn conditie te versterken. ‘Die kan ik nog hard nodig 

hebben de komende tijd’, vertelde hij. 

 Naast lid van onze vereniging was Chris een echt voetbaldier. Dit 

jaar was hij assistent-trainer van het eerste elftal van N.I.V.O.-

Sparta. Daar kwam de klap ook hard aan. 

 

Chris is dinsdag 11 november gecremeerd. Hij is slechts vijftig jaar oud geworden. 

 Wij wensen zijn familie alle sterkte toe. 

  

Andries van der Veen  
Langs deze weg danken wij de leden van de vereniging voor de 

steun en medeleven die wij hebben mogen ontvangen na het 

overlijden van Andries op 12 juli. Een vereniging waar hij graag 

onderdeel van uitmaakte, tot op de laatste seconde van zijn 

leven. Dank voor het vele fietsplezier wat jullie hem gaven. 

Wij waren verrast door het groot aantal van jullie die bij de 

afscheidsbijeenkomst in Vlijmen was. 

Erg indrukwekkend.  

Ontroerd waren we door de geste om de Pannenkoekentocht om te dopen tot de Andries van 

der Veen Memorial. Andries zou dit waarschijnlijk te veel eer vinden, maar wij waarderen dit 

zeer. 

 

Nogmaals hartelijk dank en wij wensen jullie nog vele gezonde fietskilometers toe. 

  

Greetje, Machteld en Duco van der Veen  



Pagina 7 
 

 

 Advertenties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 8 
 

 

Wist je al dat… 
 
… Volgend jaar de Tour de France van start gaat in Utrecht 

… Er diverse tochten en activiteiten daar in het teken staan van de tour 

… de website http://www.tourdefranceutrecht.com/home in de gaten houden voor meer info 

… op zondag om half tien (bij droog weer) er nog steeds gefietst wordt 

… de mensen die op de ATB weg willen om 8:00 uur verzamelen bij de ESSO 

Nieuwe leden:  

Bas de Rooij 

 

Opzegging: 

Roel Blom 

Peter Mooring 

Geert Jan van Helden 

Ernest  Kloeg 

Annemiek  Steenbekkers 

Hjalmar  Bakker 

Gerrit Groeneveld 

Michel  de Ruiter  

Henk Plessius 

Sven van de Berg 

 

 

  

http://www.tourdefranceutrecht.com/home
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De onbekende Col 
 

Deze keer is de Puerto de las Palomas aan de beurt. Deze pas ligt in de buurt van Ronda in 

het Spaanse Andalusië. 

In oktober van dit jaar besloot ik mijn fietsseizoen te beëindigen met een fietsreisje naar 

Andalusië. Ger de Heus runt sinds een aantal jaren een bedrijfje dat ‘Andalusië Fietsreizen’ 

heet. Pleisterplaats is het mooie Ronda. In voor- en najaar kun je daar terecht voor het maken 

van mooie toertjes. Een van die ritjes voert over de Puerto de las Palomas, de pas van de 

duiven letterlijk vertaald. De Ronde van Spanje is hier al meerdere malen gepasseerd.  

 

NB: Beginpunt van mijn beklimming ligt net na het 1 km-punt. 

 

Op mijn gehuurde Trek rijd ik op een zonnige ochtend Ronda uit, richting Montecorto.  Vanaf 

het stuwmeer, waar je nog redelijk vlak fietst, gaat de weg naar de pas linksaf en direct een 

stuk steiler omhoog. Rechts ligt het witte dorpje Zahara. De klim gaat rechtdoor, ik kies ervoor 

om even rond te kijken. De weg rechtsaf naar het centrum is steiler dan de weg naar de pas. 

Vanaf een pleintje kijk je richting stuwmeer en de witte plaatsjes daarachter. Prachtig! 

Een kleine afdaling over een hobbelweggetje brengt me weer op de hoofdweg naar de pas. 

De hele weg naar de top is er bijna geen boom die je het uitzicht belemmert en heb je 

daarom voortdurend zicht op het stuwmeer. Na een stukje vals plat begint de klim pas echt 

met mooie haarspelden. Niet echt steil, maar wel met de allure van een echte col. Hier is het 

zoeken naar een goed ritme. Heb je dat eenmaal gevonden dan fiets je zo in dit prachtige 

decor naar de top. 
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Het bordje bovenop meldt dat ik op 1357 meter zit. Mijn hoogtemeter en de informatie op 

internet zeggen anders: Ik ben in een kleine 13 kilometer ruim 800 meter gestegen naar een 

hoogte van 1183 meter.  

Dit was een van mijn laatste beklimmingen dit jaar, maar ontegenzeggelijk de mooiste! 

Aart.  
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Foto’s ATB toertocht Vlijmen 

mailto:redactie@salt-boemel.nl
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Jarig in… 

 

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats Dag Maand Jaar

Nico Bakker HAAFTEN 1 december 1968
Aart Beekman ZALTBOMMEL 3 december 1959
Hans Kuiper ZALTBOMMEL 4 december 1949
Johan van Tuijl GAMEREN 5 december 1970

Corazon Tinkelenberg METEREN 6 december 1970

Robert Schimmer ZALTBOMMEL 7 december 1970

Andre Ton GELDERMALSEN 8 december 1965
Joop Leeuwenburg ZALTBOMMEL 9 december 1946

Bauke Zwart ZALTBOMMEL 9 december 1959

Henri van der Wal ZALTBOMMEL 15 december 1968

Richard Schimmer ZALTBOMMEL 17 december 1970

Martien Conrads ZALTBOMMEL 18 december 1940
Jan-Willem Vos OPIJNEN 18 december 1963

Hans van der Heijden ZALTBOMMEL 19 december 1951
Rob Roding ZALTBOMMEL 19 december 1958
Leon Haasakker HEDEL 22 december 1993
Peter Baselaar ZALTBOMMEL 25 december 1955

Jan-Willem Veldhuizen ZALTBOMMEL 30 december 1967
Marcel van Lith EST 30 december 1969

Nico van Lopik ZALTBOMMEL 4 januari 1960

Wim Broekmeulen HOENZADRIEL 8 januari 1948
Rob van der Velden ZALTBOMMEL 8 januari 1965

Henk van Vuren GELDERMALSEN 9 januari 1943
Mari van Weelden ZALTBOMMEL 9 januari 1966
Gijs van der Leij ZALTBOMMEL 10 januari 1959

Ralph Stigter ZALTBOMMEL 13 januari 1975

Niels Wouterse ZALTBOMMEL 13 januari 1976

Rob Gloudemans ZALTBOMMEL 20 januari 1967

Alex 'd Haens ZALTBOMMEL 23 januari 1976

John van den Oudenhoven VELDDRIEL 24 januari 1969

Edwin Poot GAMEREN 31 januari 1967

Evert Hol METEREN 1 februari 1957

Hendrik Rietstra ROSSUM GLD 3 februari 1959

Johan den Teuling HURWENEN 6 februari 1956

Ad van der Kolk ZALTBOMMEL 10 februari 1961

Twan van Heel ZALTBOMMEL 11 februari 1969

Jacco Nijhoff NEERIJNEN 12 februari 1984

Ruben Donker ZALTBOMMEL 14 februari 1984

Marcel Verweij GELDERMALSEN 16 februari 1968

Henk van Lith ZALTBOMMEL 20 februari 1950

Wilco van Leerdam BRUCHEM 25 februari 1959

Tim Kok ZALTBOMMEL 28 februari 1990
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Geniet je ook altijd zo van een activiteit zoals toertochten 

en uitjes. De meeste van ons wel. Je kunt er nog meer 

van genieten als je mee helpt met het organiseren. Voor 

de activiteiten van dit jaar zoeken we: 

 

 

 

Voor diverse activiteiten, bijvoorbeeld uitpijlen van een 

tocht, tijdens de tocht de pijlen controleren en natuurlijk 

weer ophalen. Bedenken tocht, voorrijden tocht.  

Vrijwilliger zijn is niet saai en je kunt zaken inbrengen om 

de activiteiten te verbeteren. Ja het kost iets tijd maar 

zonder hulp helaas minder activiteiten. 

Meer handen maken werk leuker! 

Hoe: 

Stuur een mailtje naar bestuur@salt-boemel.nl dan 

benaderen we je wanneer we mensen zoeken.  

  

mailto:bestuur@salt-boemel.nl
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Prettige feestdagen 
 

 
 

En een voorspoedig 2015 
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Service-info 

Bestuur 

 

 

Aart Beekman (voorzitter) 

Pieter Elias (secretaris) 

Alex d’Haens (penningmeester) 

Remco van Steenbergen  

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 redactie@salt-boemel.nl  

of schiet één van ons gerust een keer aan! 

Groetjes van Remco en Aart 

http://www.salt-boemel.nl/
mailto:bestuur@salt-boemel.nl

