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Van de voorzitter
Beste leden,
Het fietsjaar is al weer in volle hevigheid losgebarsten met de
druk bezochte Snerttocht.
Het is en wordt dit jaar een bijzonder jaar, de vereniging bestaat
immers 40 jaar.
In januari hebben we al een gezellige receptie gehouden. In de
komende maanden staan we natuurlijk ook nog stil bij ons
jubileum. Zo bieden we 40 euro korting op de deelnamekosten
van het Weekendje Weg. We hebben nog een aantal plaatsen
open, je kunt je dus nog steeds inschrijven!
Op 29 juni bieden we alle leden een lunch aan op de Markt bij ’t Stadscafé. Daaraan
voorafgaand kun je meedoen met de speciale Jubileumtocht.
Verder hebben we natuurlijk weer andere mooie, gezamenlijke tochten op het programma
staan.
Door voor iedere zondaggroep en ook op de doordeweekse dagen toerleiders aan te wijzen
hopen we dat het rijden in de verschillende groepen dit jaar (nog) beter gaat dan in de
afgelopen jaren. Het streven is om ieder lid een groep te bieden waar hij of zij zich thuis kan
voelen en een lekker rondje kan rijden.
Het bestuur heeft tijdens de algemene ledenvergadering een wijziging ondergaan. Johan den
Teuling heeft na vele jaren het bestuur vaarwel gezegd. Remco van Steenbergen is bereid
gevonden zijn plaats in te nemen. Vanaf deze plaats wil ik Johan hartelijk bedanken voor zijn
inzet en Remco veel plezier wensen als nieuw bestuurslid!

Een goed seizoen toegewenst!

Met sportieve groet,
namens het bestuur van WV Salt-Boemel,
Aart Beekman..
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Openingstocht 2014 groot succes
Zondag 9 maart was het om half tien een
drukte van belang op de markt. Vorig jaar was
vanwege het weer de snerttocht een week
uitgesteld, andere hadden het zelfs over de
sneeuw in eerdere edities. Deze editie zal de
boeken ingaan als warmste ooit, met een
temperatuur ruim boven de 10 graden.

De toerleiders zetten om 9:30 het
peloton van 80 renners in beweging
richting Rossum. Van deze 80 waren er
circa 60 boemels.
Als snelheid werd 28 kilometer per uur
aangehouden, zeker met de wind tegen
was het voor sommige behoorlijk
aanpoten.

Na Rossum zijn we over de rotonde naar Kerkdriel gereden. Onderweg kwamen we diverse
pelotons wielrenners tegen, die ook van het heerlijke weer aan het genieten waren. Na Hedel,
Ammerzoden en Well ging de wind in de rug. De snelheid op kop bleef onder de 30, zodat
iedereen kon genieten van onze Bommelerwaardse natuur!

Voor Poederoijen zijn we richting Zuilichem gereden. Na Nieuwaal we er door enkele al koers
gezet naar Zaltbommel, ze wisten denk ik niet dat we erwtensoep genoeg hadden!
Zo waren we om 10 voor 11 weer op de
markt en konden we genieten van een
lekker kop erwtensoep en een bak koffie.
Het was een heerlijk begin van het
wielerseizoen van 2014.
Gereden 50 km gemiddeld 27,2 met 80
renners.
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Receptie 40 jarig bestaan
Op 31 januari 1974 werd Salt-Boemel opgericht ‘om vooral de fietssport als trimmiddel te
gebruiken en daarnaast in de toekomst onderlinge wedstrijden te organiseren’. In de loop van
die veertig jaar is veel veranderd, leden zijn gekomen en gegaan, maar ook gebleven!
Op vrijdagavond 31 januari, precies 40 jaar na dato, is er in het Stadshuis stilgestaan bij dit
jubileum. Met een opkomst van ruim 60 genodigden ontstond er een gezellige drukte. Onze
voorzitter Aart Beekman zette de geschiedenis van de club uiteen van waar we kwamen tot
waar we nu zijn:
Oprichting precies 40 jaar geleden: De oprichters waren onder andere Martien Conrads, Chris
van Brakel en Gijs Groeneveld. Niet veel later ook Piet van Meeteren en Cock Thomassen lid.
Uit de krant van die tijd werd geciteerd: “Leden en bestuur stellen zich voor om vooral de
fietssport als trimmiddel te gebruiken, daarnaast ligt het in de bedoeling om in de toekomst
onderlinge wedstrijden te organiseren. Er werd gestart met 2 sponsoren Ubens en Conrads /
Karel Muller (Hotel Gottschalk / Het Luifeltje) later hebben ander het sponsorschap over
genomen. Ubens en Conrads was nu dus ook 40 jaar sponsor!!
In 1979 zijn de statuten aangepast: het doel van de vereniging is het bevorderen en
beoefenen van de wielersport. In die tijd werden er veel wedstrijden rond iedere kerktoren
gereden. Salt-Boemel scoorde veel prijzen onder andere een Brabants, Gelders, Nederlands,
Europees kampioen.
Het ledental fluctueerde aardig in de afgelopen 40 jaar. Na de oprichting waren er al snel 50
leden met een doorgroei naar over de 100, in 1986 waren er behoorlijk wat strubbelingen na
strubbelingen daalde het ledenaantal naar 33 en kroop in de jaren naar 1999 toe naar 73, de
jaren hierna bleef het ledenaantal jarenlang hangen tussen 65 en 85, in 2009 100e lid, in
2012 150e lid.
Enkele activiteiten van die in de afgelopen 40 jaar plaatsgevonden hebben:
1974: Clubkampioenschappen / clubdagen t/m 1999
1974: Ronde van Zaltbommel t/m 2000
1979: statuten opgsteld
1980: eerste clubblad -> over naar digitale nieuwsbrief in 2011
1991: Tijdritten t/m 2011 onder vlag Salt-Boemel
1999: Viering 25-jarig bestaan
2001: Gezinsfietsdag t/m 2012
2003: Lid van NTFU
2006: Website www.salt-boemel.nl
2008: Fietsdriedaagse
Ook in het bestuur zijn er wat wisselingen geweest in het totaal zijn er 5 voorzitters, 5
penningmeesters maar slechts 3 secretarissen geweest. Als je de verslagen van de
ledenvergaderingen er op naslaat dan komt 1 onderwerp ieder jaar weer terug en dat is de
snelheid die gereden wordt in de toergroepen.
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Boemel in beeld
Naam: Fred Kolkman
Leeftijd: 61
Woonplaats: Zaltbommel
Verliefd, verloofd, getrouwd, kids: Nog steeds, heel
lang geleden, in 1975, 2 grote meiden en 1 zoon, en 3
kleinzonen
In het dagelijks leven (werk): Politieman in de
Bommelerwaard
Hobby’s: Fietsen, tennissen, hardlopen, fitnessen en op
vakantie gaan.
Fietst sinds: 2000 op een raceefiets
Lid van Salt-Boemel sinds: 2009 / denk ik
Fiets: VanTuyl (VT 950)

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt
Mijn kinderen vonden dat ik te weinig fietste. Zij gaven mij als verjaardagscadeau een
lidmaatschap van Salt Boemel. En daarna ben ik gebleven.

Over de club wil ik het volgende kwijt….
Ik vind het een gezellige vereniging. Zeker de 09.30 uur groep. Als ik op zondagmorgen
moet werken probeer ik altijd rond 09.00 uur op de Markt te zijn met ons dienstvoertuig om
even een praatje te maken met alle groepen. Helaas vindt mijn baas het niet goed dat ik de
groepen escorteer anders reed ik zeker met zwaailichten voorop. Lijkt me nog steeds gaaf om
dat een keer te doen.

Een hoogtepunt was voor mij…
Ik heb nog geen echte hoogtepunten gehad. Lekker meefietsen geeft iedere keer een fijn
gevoel.

Mijn motivatie om te fietsen is…
Mijn gezondheid. Ik heb altijd gesport, maar na de nodige blessures baarde de omvang van
mijn lijf mij zorgen. Na een voetoperatie (dec 2012)ben ik gaan lijnen en nu, 20 kilo lichter,
voel ik mij weer als herboren en wil niet meer aankomen. En daar helpt het fietsen bij.

Een domper die ik het liefst snel vergeet was…
Mijn eerste val met de fiets, afgelopen oktober op vrijdagmorgen. Wij reden vlakbij Bokhoven
met 8 man en in een bocht kwamen we met 4 man ten val. Ik viel zo hard op mijn hoofd dat
mijn helm bij thuiskomst gescheurd bleek te zijn. Ook mijn hand was gekneusd en ik was
verder behoorlijk geschaafd. Maar dat is al weer vergeten.

Pagina 6

Leuk is het fietsseizoen 2014 geweest als….
iedereen kan zeggen dat hij een goed seizoen heeft gehad en we allemaal heel zijn gebleven.
Ik wil de pen doorgeven aan Gijs Verploeg

Technische informatieavond bij Bikecenter
VanTuyl
Woensdag 26 maart a.s. organiseert Bikecenter VanTuyl de bekende informatieavond. Tijdens
deze avond zullen een aantal bekende merkenleveranciers van bijvoorbeeld Castelli, Fizik, Zipp
en 3Action u uitleg geven over de ontwikkelingen op het gebied van kleding, helmen, voeding
en wielen/banden. Tevens zal er een workshop fietsonderhoud gehouden worden om uw fiets
in de beste conditie te houden. Tijdens de workshops kunt u gebruik maken van een hapje en
een drankje en is er voor iedere bezoeker aan het einde van de avond een leuke attentie
beschikbaar.
Om een goede planning te kunnen maken willen wij vragen u zelf aan te melden voor
deelname. Dit kan via info@vantuyl.nl
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Boemels op de baan
Op 19 januari zijn met Marc Spoek Peter Satter en
Edwin Poot naar Amsterdam gegaan om met een
clinic mee te doen van Cycloteam op de
wielerbaan te doen.
In de auto onderweg komen zien we nog een
fietser op de snelweg fietsen net of hij op de baan
reed!
Toen we aankwamen bij de indoorbaan was er nog een wedstrijd bezig, als je dichtbij staat
dan zie je pas hoe hard het er aan toe gaat. We hebben ons snel omgekleed en toen mochten
we onze fiets uitzoeken. Een baanfiets heeft geen remmen en geen versnelling maar ook
geen terugtraprem, een doortrapper dus.
Het was in het begin best lastig maar na wat
uitleg en oefeningen op een parcours op het
middenterrein ging het wel aardig. Peter had een
kon bij een stop niet snel genoeg uit de pedalen
komen en moest dit bekopen met een lichte
aanraking met de betonnen ondergrond. Na wat
oefenen op het middenterrein kregen we uitleg
hoe je op de baan en wat de regels zijn bij het
baanrennen.

In het begin is de helling van de baan voor je
gevoel behoorlijk steil. Na een aantal ronden
probeerden we steeds hoger op de baan te
komen, maar daar moest je toch behoorlijk voor
tappen.
Als laatste kregen we instructie hoe je als ploeg
kop over kop moet rijden. Eerst met een groepje
van 4 en later met een groep van 8, als slot moest
je de hele ploeg inhalen dit viel behoorlijk tegen.
Al om al een leuke ervaring rijker wat zeker nog
een keer gaan proberen in het najaar misschien
zijn er dan meer liefhebbers.
Edwin Poot
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Advertenties

Activiteten 2014
Datum
9 maart
6 april
4 mei
18 mei
24/25 mei
29 juni
13 juli
24 augustus
7 september

Naam tocht
Snerttocht
Tocht Utrechtse Heuvelrug
Tocht Brabant
Rabo Fietsdag Bommelerwaard
Weekendje Gorssel
Jubileumtocht
Pannenkoekentocht
Heidetocht
Bommelweektocht

12 oktober

Sluitingstocht

Afstand (km)
50
120
160
35
300
75
150
130
25
50 / 80
60

Starttijd
9.30 uur
8.00 uur
8.00 uur
11.00-13.00 uur
ntb
9.00 uur
8.00 uur
8.00 uur
10.00-13.00 uur
10.00-12.00 uur
9.30 uur
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Wist je al dat…
… als je een nieuw e-mail adres hebt/krijgt dit niet moet vergeten door te geven aan
bestuur@salt-boemel.nl
… het ook handig is als we je 06 nummer hebben, een beller is meestal sneller
… je deze ook door kunt geven via bestuur@salt-boemel.nl
… je dan een bevestiging krijgt dat we dit gewijzigd hebben
… we naast een website www.salt-boemel.nl ook:

een facebook pagina hebben (klik hier)
een twitter account hebben @saltboemel (klik hier)
een linkedin groep hebben (klik hier)
… Je bovenstaande niet allemaal hoeft te doen.
De belangrijke communicatie komt via de website www.salt-boemel.nl,
aangevuld met e-mail.
…. Er in het verleden een heus clublied is geweest
Wielerclub zit goed in zijn vel (Peter van Lith) – refrein:
Sommigen vinden van niet
Maar ik vind van wel
De wielerclub Salt-Boemel
Zit heel goed in zijn vel.
… De redactie nu opzoek is naar een bandopname
… De NTFU pasjes opgehaald kunnen worden bij Bikecenter VanTuyl
… De redactie ook een nieuw e-mailadres heeft redactie@salt-boemel.nl
… nieuwe lid Jan-Willem Veldhuizen
… opzegging lidmaatschap per 31-12-2014: Eric Vos
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Ledenvergadering 17 februari 2014
Op de ledenvergadering, dit jaar gehouden bij Bikecenter VanTuyl, waren ruim 30 leden
aanwezig. Op de agenda stonden een aantal vaste punten zoals de verslagen en de financiële
verantwoording.
Het grootste thema op de vergadering was het initiatief van Joop Leeuwenburg. Los van de
groep zelf zag hij dat renners niet door stroomde van de halftien groep naar via de 9:15 groep
naar de 9:00 groep. De snelheid van de huidige 9:15 groep is gemiddeld genomen gelijk aan
de 9:00 uur groep, maar vak is de afstand die gereden wordt langer en is het tempo
behoorlijk wisselend. Hierdoor zal de 9.15 groep op zondag weer het belang krijgen waar de
groep voor bedoeld is, nl. een groep voor fietsers voor wie de 9-uurgroep een maatje te groot
is maar de 9.30-uurgroep zijn ontgroeid. De leden die vorig jaar de 9.15-groep bemanden
gaan nu om 8.45 uur weg. Deze groep staat buiten het normale programma. Evengoed kan
een ieder die wil bij hen aansluiten, weet dan wel dat het hard en ver kan gaan.
Voor het rijden op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond verandert er ook wat. Per
avond zijn er een of meer ‘wegkapiteins’ aangewezen die zullen toezien of er volgens de
afspraken die gelden op die avond wordt gereden. Dat neemt niet weg dat iedere rijder zijn
eigen verantwoordelijkheid heeft en fietsers die zich niet aan de afspraken houden hierop kan
aanspreken.
Voor de donderdagavond geldt dat er een vaste route wordt gereden.
Hieronder alles op een rijtje:

Dag
Afstand Snelheid
Wegkapitein(s)
Zondag 9-uurgroep
70-100 gem. ca. 31 km/uur Johan den Teuling/Aart Beekman
Zondag 9.15-uurgroep 60-90 gem. ca. 30 km/uur Mark de Jong/Mark Jongkind
Zondag 9.30-uurgroep 50-70 gem. 27-29 km/uur Wim van den Bogaard
Dinsdag 19 uur
60
gem. 30-32 km/uur Joop Leeuwenburg/Aart Beekman
Woensdag 19 uur
60
gem. 27-29 km/uur Wim van den Bogaard
Donderdag 19 uur
60
gem. > 32 km/uur Roel Blom/Hjalmar Bakker
Naast de snelheden waren er ook nog
verkiezingen. Aart Beekman en Johan den Teurling
zijn aftredend en Aart Beekman was ook
herkiesbaar. Johan had besloten zijn activiteiten
op een lager pitje te zetten. Het bestuur heeft
Remco van Steenbergen bereid gevonden om zich
verkiesbaar te stellen. Aart en Remco zijn beide
gekozen Johan werd hartelijk bedankt voor zijn
jaren lange inzet als bestuurslid.
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Fietsdag vervangt Fietsdriedaags
Op 18 mei organiseert Salt-Boemel samen met De Roode Leeuw uit Ammerzoden, de Trillende
Spaken uit Kerkdriel en de Rabobank de Rabo Fietsdag Bommelerwaard.
De Fietsdag komt in de plaats van de Rabo Fietsdriedaagse, die de afgelopen zes jaar door de
Rabo en de drie verenigingen is georganiseerd. Door een gewijzigd sponsorbeleid van de
Rabobank is het voor verenigingen niet meer mogelijk om met het fietsen van de driedaagse
de clubkas te spekken. Omdat wij verwachten dat de animo om drie dagen te fietsen hierdoor
zal verminderen, is besloten de driedaagse terug te brengen tot één dag.
Deze 1 editie van de fietsdag vindt plaats op 18 mei 2014. In alle drie genoemde plaatsen kan
worden gestart. De route loopt langs de andere plaatsen en komt weer uit op het beginpunt.
De lengte van de route zal ongeveer 35 kilometer bedragen.
De organisatie is nog bezig met de uitwerking van de Fietsdag. Nadere informatie volgt zodra
deze bekend is.

Cursus Hoe gooi je een fiets weg
http://www.wielertips.nl/humor/de-bestewerpers-van-het-peloton/
Instructeurs:
Marcel Kittel bovenhandse worp
Peter Sagan bescheiden worp
Bradley Wiggens elegant werpen
David Millar Kogelslingeren
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Tijdritten-Cyclus stopt
Onderstaande mail werd door Nico van Lopik verstuurd aan de deelnemers en vrijwilligers van
de tijdritten:
Hierbij deel ik jullie mede, dat de tijdritten-cyclus in Zaltbommel helaas niet doorgaat. Tenzij
iemand anders de organisatie voor zijn rekening wil nemen.
Het overlijden van Peter v.d. Bosch in september vorig jaar ligt ten grondslag aan mijn besluit
om geen tijdritten meer te organiseren. Jarenlang was Peter mijn steun en toeverlaat bij de
organisatie van vele activiteiten van wielervereniging Salt-Boemel en de Stichting (Re-)Cycling.
Wij hebben dat met enorm veel plezier gedaan.
Peter stak er altijd veel tijd in. Zijn inzet, humor en orginele ideeen waren voor mij een
drijfveer om leuke dingen te organiseren. Zijn plotselinge overlijden heeft mij zeer
aangegrepen. Zodanig, dat mijn motivatie en enthousiasme om met de tijdritten door te gaan,
hierdoor grotendeels zijn verdwenen.
Ik besef dat voor een aantal vaste deelnemers het een teleurstelling zal zijn, dat de tijdritten
van de agenda zijn verdwenen. Maar ik hoop dat iedereen begrip heeft voor de situatie.
Er komt hiermee een einde aan een periode van 23 jaar, waarin ik met vele vrijwilligers de
tijdritten-cyclus in Zaltbommel heb georganiseerd. Iedereen zeer veel dank daarvoor. Een
speciaal dankwoord wil ik richten tot alle deelnemers (en dat zijn er bijzonder veel geweest in
al die jaren). Zonder deelnemers geen wedstrijden. De sfeer voor, tijdens en na de tijdritten
was altijd fantastisch. Er was een gezonde onderlinge concurrentie, waarbij ieder op zijn eigen
niveau deelnam. Soms best fanatiek maar altijd op een leuke manier. De tijden werden “handgeklokt” maar nooit was er commentaar. Die ongedwongen sfeer zal mij altijd bijblijven.
Nogmaals alle mede-organisatoren, helpers en deelnemers dank, dank, dank! Het ga jullie
goed en wie weet komen we elkaar binnenkort nog eens tegen.

Met vriendelijke groet,
Nico van Lopik.
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Jarig in…

Voorletters Tussenvoegsel
SJC
HJ
E
HJ
HT
JH
JCTG
M
MAP
J
RJA
PJH
PR
MJP
C
M
A
JTR
GJA
ER
T
HM
MC
MA
AH
SA
DM

van
van der
de
van

de

van

van
van der

van
van

van
van den

Achternaam

Jaar

VoorlettersTussenvoegselAchternaam

Jaar

Gelderen

4-3-1960

JH

Schouten

21-3-1971

Vermazen
Schoot
Lam
Jongh
Zanten
Steenbekkers

5-3-1962
5-3-1973
9-3-1962
17-3-1982
18-3-1968
18-3-1976

K
RJJM
GM
M
BLL

van
van
de

Loon
Riel
Ruiter
Schoon
Fransen

21-3-1975
22-3-1966
27-3-1972
28-3-1975
31-3-1971

Jongkind
Jong
Groen
Janse
Steenbergen
Elias
Burhenne

1-4-1964
3-4-1973
6-4-1959
7-4-1972
8-4-1977
17-4-1963
17-4-1975

GM
B
H
JWM
WN
EM

de
van
van
van der
Van der

Ruiter
Wijngaarden
Boselie
Doorn
Velden
Sluijs

18-4-1967
18-4-1973
22-4-1967
22-4-1970
23-4-1973
25-4-1969

Willigen
Spoek
Veen
Driessen
Brands-Van Doorn
Gendt
Burg
Barzilay

2-5-1958
2-5-1969
4-5-1943
5-5-1967
7-5-1970
10-5-1958
11-5-1953
11-5-1958

JG
P
HJ
GPM
M
RMGH
CP

van
van
van

Telling
Satter
Muis
Loos
Dreumel
Steenbergen
Brakel

12-5-1960
17-5-1964
17-5-1972
21-5-1964
21-5-1969
22-5-1972
26-5-1946

Straaten
Bos
Vorstenbosch
Vielvoije
Vergeer

1-6-1970
1-6-1971
3-6-1965
8-6-1978
10-6-1965

MMC
H.
PW
T

Steevens
Gameren
Hentzepeter
Brakel

11-6-1972
25-6-1975
28-6-1963
29-6-1962

van
van
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Herinnert u zich deze nognognog?
Onderstaande foto komt uit de de Facebook groep een echte Bommelaar hier staan heel veel
oude foto’s van Zaltbommel. Deze foto is van het prille begin van Salt-Boemel

Van links naar recht Jan v.d Werken Cokkie Thomassen Piet van Meeteren Gijs Groeneveld
Kees de Leng Ad Claveaux Jack Machielsen Karel Muller en dan zittend links Chris van Brakel
Toon Kooiman Martin Conrads Bas v.d Berg en Bad Kooiman. (met dank aan Joanette van
Meeteren.
Heb je ook foto’s zet ze dan op de tijdlijn van Salt-Boemel op Facebook of mail ze naar

redactie@salt-boemel.nl
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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 Annemiek, Mark en Remco

