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Van de voorzitter 

Beste leden,  

Op 31 januari hielden we een feestelijke receptie om ons 40-jarig 

bestaan te vieren. We hebben toen en ook op de 

ledenvergadering, beloofd dat het daar in het jubileumjaar niet 

bij zou blijven. Inmiddels hebben alle leden een uitnodiging 

ontvangen om op 29 juni gezamenlijk een toertocht te rijden.  

Daarna wacht bij ’t Stadscafé een heerlijke lunch! Ook leden die 

niet willen of kunnen fietsen kunnen aanschuiven voor de lunch. 

Een mooie gelegenheid om weer eens gezellig bij te praten. 

Over gezellig gesproken: vorige week beleefden we de tweede 

editie van het fietsweekend. We hebben met z’n zevenen van een heerlijke fietstocht en een 

leuke avond op onze prachtige overnachtingslocatie genoten. In dit Verzetje lees je een 

uitgebreid verslag van de hand van Joop  Leeuwenburg (die overigens nog wel een lesje 

aardrijkskunde / topografie kan gebruiken). Ondanks de geringe deelname organiseren we 

volgend jaar weer een weekendje. Gewoon omdat het té leuk is om te laten schieten. 

Natuurlijk hopen we wel op meer deelnemers! 

Omdat dit het laatste Verzetje voor de zomervakantie is wens ik iedereen alvast een heerlijke 

vakantie met veel fiets- en ander plezier! 

Hartelijke groet, namens het bestuur, 

Aart Beekman. 
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Weekendje weg met Salt-Boemel  
 

Zaterdag 24 mei was het dan zover. Het langverwachte weekendje naar Gorsel. Laat ik eerlijk 

zijn.... 

Jullie moeten weten dat ik sinds mijn debacle in Spanje, zwaar ziek geweest en niet kunnen 

rijden in een Marcha, bijna niet op de fiets heb gezeten. 

Al mijn bezwaren werden weggehoond en na zijn afscheid wist ik dat er geen ontkomen meer 

aan was. Morgen op tijd aanwezig bij Mark Jongkind op de Kloosterwiel voor het vertrek. De 

zoon van Paul Henzepeper was zo vriendelijk om onze bagage op de plaats van bestemming 

af te leveren.  

Pieter Elias, Henk van Vuuren, Johan den Teuling, Ralph Stigter, Mark Jongkind en Aart 

Beekman en ik werden uitgezwaaid en meewarig nagekeken door de familie Jongkind. 

De tocht was begonnen... 

Windje in de rug langs de dijk op weg naar Rossum. Vijf minuten nadat we de sluis St. Andries 

gepasseerd waren lukt het Mark om op geheel eigen wijze een prachtige acrobatische act op 

te voeren. Hij wijst Pieter op iets op zijn band en maakt vervolgens al slingerend een prachtig 

achtje op de weg. Ik kreeg angstvisioenen, Het was de tweede keer dat ik met m'n nieuwe 

fiets reed. Ik zou onherroepelijk tegen hem opgebotst zijn, ware het niet dat Mark geheel 

onbewust bekwaam zijn karretje het hoge gras instuurde en daaruit vervolgens met heel veel 

verve wonderwel ongedeerd naar boven kwam. Het duurde enkele minuten om zijn fiets te 

ontgrassen.  

Wat pips sloot hij weer aan bij de groep.  

De tocht verliep vlotjes tot aan Millingen. Het werd tijd voor de eerste stop. Tijd voor een 

bakske en een appeltaartje.  

We steken met gezellige mensen met de pont de Waal over. Op weg naar Didam en 

omgeving, we hebben dan zo'n 80 km gefietst schat ik zo. We komen in de buurt van de IJsel 

en rijden een flink stuk langs deze prachtige rivier. Aart heeft thuis veel werk gemaakt om ons 

langs prachtige weggetjes te leiden. Iedere keer weer verrassend om in dit landschap te 

rijden. Inmiddels zien we in de verte de torens van Zutphen. We komen in de buurt. Het 

wordt tijd ook. Mijn kont is al behoorlijk beurs van het nieuwe zadel en we zijn er nog niet. 

We komen in Voorst aan. In het centrum is een mooi ijstentje. In koor wordt er geroepen dat 

ze graag een ijsje willen. Het lijkt wel een schoolreisje. Henk heeft als eerste, terwijl hij zo 

bescheiden is, een flinke ijsbeker en haast zich om een plekje op de bank in te nemen naast 

een plaatselijke schoonheid. Het blijft een ouwe snoeper. Gezellige mensen daar in de 

Achterhoek. Ze vertellen mij allerlei weetjes over de stad die ik jullie zal besparen. 

Na enige tijd komen we in een plaatsje waar een plaatselijke wielerronde wordt gehouden. We 

wurmen ons door verschillende afzettingen. Bij een van deze ondingen rijdt onze acrobaat 

Mark voorop. Hij rijdt door het gras en jawel hoor een prachtige sierlijke duikeling. Meneer 

steelt voor de 2e keer de show. Ongedeerd en met een verbaasd hoofd kijkt hij ons lachend 

aan. Alsof hij zeggen wil: " Wie doet het me na?" 
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Hé, hé... Eindelijk een bewegwijzering met het opschrift Gorsel. M'n kont heeft baviaanachtige 

vormen aangenomen. Ik troost me met de gedachte dat Pieter heeft aangeboden mij 

vanavond lekker in te smeren .... Ja, ja Pieter, zo ben je aan je bijnaam gekomen. Pieterje, je 

weet wel die van de reclame.  

Voor ons doemt een prachtig groot huis op. Het Stay okay hotel. Geselecteerd door onze 

captain Aart, die van alle markten thuis is. Hij was in het verleden reeds eerder hier geweest 

met zijn vorige wielerclub. Onze fietsen konden we in de fietsschuur zetten die keurig werd 

afgesloten. 

Tijd voor een biertje. Als lammeren zoekend naar de tepel, slurpten we ons eerste biertje op. 

Heerlijk in het zonnetje op het grasveld, omgeven door rust en een prachtige natuur genoten 

we met volle teugen. Letterlijk en figuurlijk. Vrouwelijk schoon liet zich ook zien. Henk had z'n 

stoel quasi onverschillig zeer tactisch opgesteld. Geen schoonheid ontging hem. Het had 

geluk. Er viel veel te genieten. Er was is het hotel een klein feestje gaande. Niet allen zullen 

dit opgemerkt hebben, zij hielden de gele jongens met de schuimkraag in de gaten. Ik beide. 

Ik heb tenslotte ook bijna de leeftijd van Henk. 

Onze slaapzaal was voorzien van vijf bedden beneden en van twee boven. Ralph en Henk 

sliepen boven. De rest beneden. Vier in stapelbedden. Johan had een prachtig veldbed. Maar 

eerst even eten. Men had een aparte eetlocatie voor ons ingericht. Aart regelt alles! 

Heerlijk gegeten. Terug naar het zonneterras en het bier en één voor één douchen. Toen 

Pieter en ik klaar waren en terug wilden gaan naar onze maatjes maakten we kennis met onze 

directe buren. Een stel losgeslagen huisvrouwen die met z'n allen op stap waren. Elf man 

sterk. Ze waren al een tijdje aan het pimpelen en vonden het wel leuk dat er mannelijk buren 

waren. 

De dames waren op stap omdat één van hen 60 jaar was geworden. Ik moest gelijk aan Henk 

denken. De anderen waren aanzienlijk jonger, maar niet minder uitgelaten.  

We vertelden hen dat wij ook een verrassing hadden meegenomen. Een echte gigolo, die 

vanavond een showtje voor Truus zal opvoeren. Hij staat nu nog onder de douche en zijn 

naam is Johan.  

De dames zullen gegierd hebben toen ze Johan in korte broek, wandelschoenen en voorzien 

van een grote pet in zijn Saltboemeljackkie naar buiten zagen komen. De dandy uit Hurne, in 

vol ornaat.  

De avond hebben we doorgebracht op de tweede verdieping van het hotel. In de huiskamer 

stond een lekker bankstel en er was een bar aanwezig. Je snapt het al. Veel sterke verhalen 

enz, enz. De tweede helft van de Champions League gekeken. Henk hield het niet meer. Hij 

was in slaap gevallen en haakte als eerste af. Na de 2e verlenging zijn we allemaal naar de 

slaapzaal gegaan. Iedereen behoorlijk moe, dromend van deze fantastische dag. Regelmatig 

werd ik wakker doordat iemand zijn overtollig water moest lozen. Als ze wat minder zouden 

hebben gedronken zou ik een heel wat rustiger nacht gehad hebben. Maar goed, je moet wat 

voor je vrienden over hebben. 
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Zondag half acht is de eerste echt wakker. Even daarna is het een mierennest. Een ieder is op 

zijn eigen manier bezig zich voor te bereiden op de nieuwe dag. Vermakelijk om te zien dat 

ieder dat anders doet. De één begin met tandenpoetsen, de ander met het afhalen van z'n 

bed. Weer een ander gaat lekker buiten zitten. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. 

Helaas de ruimte is beperkt en de tijd dringt. Net contact gehad met de redactie van het Klein 

Verzetje. Het verslag kan nog geplaatst worden in het deze week verschijnende magazine van 

onze vereniging. Nu ik dit zo schrijf realiseer ik mij dat ik al een tijdje aan het schrijven, cq 

ouwehoeren ben. Ik zal de tweede dag in een wat compactere vorm schrijven. 

Aart weet te melden dat onze bagage om kwart over tien wordt opgehaald. Samen vertekken 

we naar de eetzaal. Een prachtige ruimte in het oude jachthuis. Ik heb me laten vertellen dat 

dit 'optrekje' geschonken is door de Noorse koning die hier regelmatig kwam jagen. Het hele 

huis hangt vol met jachttrofeeën. Mijn plaquette van de hole in one zou hier zeker niet 

misstaan.  

Het ontbijt was vorstelijk. Komt ongetwijfeld door die knakker uit Noorwegen. Lunchpakket 

klaarmaken en gaan met die banaan. Op weg naar Bommel. 

Oh, oh wat een spijt en wat een pijn in m'n kont. Pieter was door al zijn biertjes zijn afspraak 

vergeten.  

Spijt komt vaak te laat. Ook dit keer. Na vijftig km zat ik er volledig doorheen. Achteraf gezien 

was ik zo duf dat ik toen we de heuveltjes van de Veluwe namen vergeten was mijn 

versnellingen te gebruiken. Gevolg zere rug en nog zeerdere kont. Niet zeuren Joop, 

doorrijden. 

De route ging van Gorsel naar Deventer. Uiteraard gingen we weer met de pont. Alles bij 

elkaar hebben we dit zeker 5 x gedaan. Of Aart zijn vader was vroeger kapitein op een pont of 

zijn moeder had aandelen bij de Algemene Veermij Nederland. 

Van Gorsel reden we naar Deventer. Heel mooi om langs het water zo'n stad te benaderen. En 

dat op een vroege zondagochtend met een heerlijk zonnetje. Pieter had door dat ik wat 

minder was dan gisteren. Hij ging heel enthousiast op kop rijden en probeerde stiekem het 

gemiddelde op te vijzelen. Ik zag een gemeen glimlachje om z'n mondhoeken verschijnen. Hij 

kan het nog steeds niet hebben dat ik hem jaren geleden in een supersprint op de Bommelse 

brug in het bijzijn van vele getuigen verpletterend heb verslagen. Ik ben inmiddels een oude 

man Pieterje!, denk er om, daag me niet uit. Via de pont,(?) brug zijn we overgestoken naar 

de Veluwe. Hè, hè Eindelijk bekend terrein voor me. Het lijkt wel of dat het nu beter met me 

gaat. Na zo' 70 km leggen we aan voor koffie en gebak. De meesten beginnen weer wat 

babbels te krijgen en het is weer net zo gezellig als gisteravond. Alleen het bier ontbreekt. 

Bidons gevuld en op weg naar Vierhouten, Nunspeet en Elspeet. De Noord-Veluwe, een 

pareltje in Nederland. Aart heeft nog iets in petto. Lunteren. He, dat is leuk, dat is de plaats 

waar m'n vrouw vandaan komt en waar ik ook enkele jaren heb gewoond. Aart mijdt het dorp 

en leidt ons geniepig naar het middelpunt van Nederland. Naar de Goudsberg. Het klimmen 

ben ik nu wel een beetje zat Aart. Na die puist neem ik de kop. Ik weet immers de weg. Aart 

fluit me terug. Nee Joop deze kant op. Naar de Goorsteeg. Op zoek maar een volgende 

heuvel? Ja hoor, Aart is in topvorm.      
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Smekend om een extra stop werd me beloofd dat we bij Wijk bij Duurstede nog een bakkie 

gingen doen. En jawel hoor. Men hield woord. Ondanks het idiote rijden van Pieter, 35 km 

tegen de wind in op de dijk, kwamen aan bij de molen van het mooie hanzestadje.  

Gesterkt door de gedachte dat we nog maar een dertigtal kilometers hoefden te rijden gingen 

we, je raadt het al, naar de pont. Aandelen overgenomen van je moeder, Aart? 

De snelheid werd weer lekker opgevoerd, bedankt Pietertje! 

We staken een 100 km weg over. Pieter voorop, de rest volgend. Joop als laatste. Ik heb de 

rode auto niet gezien die volgens zeggen van twee dames, waar we later kennis mee zouden 

maken, piepend moest remmen om mij nog wat jaartjes hier op deze aardbol te gunnen. Niets 

vermoedend reden we verder. Even later hoorde ik een auto achter ons aankomen. In 

wielerjargon riep ik automatisch:  

"Auto achter". Keurig, alsof we dit altijd doen, maakten we ruim baan voor de auto. Tot mijn 

verbazing bleek het een politieauto te zijn. Ik was behoorlijk trots over ons handelen. De 

Nederlandse politie was er getuige van hoe dat wielrenners zich gedragen, ondanks de vaak 

negatieve berichtgevingen in de kranten. Nu zagen ze het zelf. Keurig, keurig, keurig. 

Het kan niet waar zijn, de auto stopt even later voor ons en houdt ons tegen. Zeker om ons te 

bedanken voor ons voorbeeldig gedrag. Twee charmante jonge dames stappen uit. Toevallig 

sta ik ineens vooraan en wordt dan ook als eerste toegesproken. Een compliment kan je 

tenslotte niet te veel krijgen, Pietertje! Wat kan de werkelijkheid toch hard zijn. Deze 

politiewagen reed achter de rode auto en kon ternauwernood een botsing voorkomen. Dank je 

Pieter. Je wraak had je toch al gehad? 

Ik heb al mijn charmes in de strijd moeten gooien om de dames weer te laten glimlachen. 

Mark deed ook een duit in het zakje. Hij wilde een foto voor faceboook met Joop in de boeien 

door een politieschone. Gelukkig trapte ze daar niet in. Met een waarschuwing en een 

glimlach lieten ze ons gaan. Waarschijnlijk is haar vader ook zevenenzestig. 

Wat is het heerlijk om Bommel weer te zien. En ook Sjan natuurlijk, de vrouw van Johan. Zij 

stond ons op te wachten. Lekker op het terras bij Aart nog een biertje gedronken. We hebben 

wat heimelijke plannetjes gemaakt voor volgend jaar.  

Ondanks dat het ontzettend gezellig was met elkaar en dat we dit voor geen goud hebben 

willen missen, willen we, we zijn tenslotte heel sociaal, volgend jaar de groep best uitbreiden.  

Niet? Ook goed, we hebben het fantastisch gehad. Bedankt allen!! 

Joop  
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Uitnodiging lunch ter ere van het 40 jarig bestaan 
 

Beste leden,  

Graag willen wij jullie ter ere van ons 40 jarig jubileum 

uitnodigen voor een gezamenlijke fietstocht met 

afsluitende lunch.  

We willen op 29 juni 2014 om 09.00 uur vertrekken voor 

een tocht van ongeveer 75 km. Het tempo zal dusdanig 

zijn dat we rond 12.00 uur bij het Stadscafé aankomen.  

Na een toost met Prosecco gaan we met zijn allen lunchen. 

Kan je niet mee fietsen maar wil je wel komen 

lunchen dan kan dat uiteraard ook.  

 Wel willen we jullie vragen je op te geven zodat we 

enigszins zicht hebben met hoeveel leden we gaan 

lunchen, opgeven voor 19 juni bij pieter.elias@upcmail.nl.  

  

 Tot 29 juni! 

 

 Bestuur WV Salt-Boemel 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gmDvCS8zjuzNtM&tbnid=tAjIi3Jx5ejqGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cvs-congres.nl/cvs/page/117/40_jaar_cvs&ei=GxiGU97fJ8OKOOLagdAK&psig=AFQjCNED9JygAiTvC8ts-3lHhCEiDF9Nyw&ust=1401383210037385
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=70j1mrwUv6wYaM&tbnid=GftUEFgZcrdmRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paperdreams.nl/Party-Trofee%C3%ABn-40-jaar&ei=PhiGU6amO4PoOr7xgIgO&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNG6j_ueP1HBcwiZYF60OOeV7YNiUA&ust=1401383350750529
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Boemel in beeld  

 

Naam: Gijs Verploegh 

Leeftijd: 62 

Woonplaats: Zaltbommel 

Verliefd, verloofd, getrouwd, kids: getrouwd, 1 dochter, in 

volle verwachting van het eerste kleinkind 

 

In het dagelijks leven (werk): vervroegd pensioen, was 

magazijn medewerker  

 

Hobby’s: Wielrennen, wandelen met de hond, tuinieren, 

huishouden 

Fietst sinds: vanaf 1980 

Lid van Salt-Boemel sinds: 2008 

Fiets: Scott 

 

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt 

Via Hans van Bruggen, ga maar eens een keer mee, dat was goed bevallen en toen ben ik lid 

geworden. 

Over de club wil ik het volgende kwijt…. 

Leuke club, alleen dat gezeur over de gemiddeldes. Leuk fietsen en een mooie route is 

belangrijker, dat gemiddelde komt later pas. 

Een hoogtepunt was voor mij… 

Limburgsmooiste en de JanJansenclassic zijn iedere keer weer een hoogtepunt. 

Mijn motivatie om te fietsen is… 

Lekker gezond en je blijft er fit van. Ik vind het leuk om te doen. 

Een domper die ik het liefst snel vergeet was… 

Dat Boudewijn van Steenbergen mij naar huis moest duwen vanaf Kaatsheuvel, omdat het 

niet meer ging. 

Leuk is het fietsseizoen 2014 geweest als…. 

Elke vrijdag gezellig met de koffiegroep en gewoon door blijven fietsen. 

 

Ik wil de pen graag doorgeven aan: Gijs van der Leij 
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Deelname ZesZes  
 
Ongeveer twee maanden geleden ontstond het idee van de 845 groep om weer iets ludieks te 
doen.Geert-Jan kwam op het idee om aan de zeszes mee te gaan doen. 
  
Mij leek het ook een goed idee om deze uitdaging aan te gaan, en na enig overleg met de 845 
leden kwamen we tot de conclusie dat we dit 
plan gingen uitvoeren.  
  
De 360 km zou gereden worden door mijzelf en 
Geert-Jan en wij zouden ondersteund worden 
door de 845 leden die ons uit de wind gingen 
houden. 
  
Zelf vond ik het een leuk idee om via facebook, 
twitter en op mijn werk sponsors te zoeken, ik 
had al snel 1000 euro bij elkaar gesprokkeld. Op 
de voorwaarde dat ik de volledige 360 km uit zou 
rijden. 
  
Deze dag zouden we in een tenue rijden van Van Tuyl die ons daarin sponsorde. 
  
Een schema was al vrij snel gemaakt wie er op welke tijd ons uit de wind zou houden. 
  
Zaterdag 10 mei was het eindelijk zo ver, de vooruitzichten wat betreft het weer waren erg 
slecht. Maar opgeven of afzeggen was geen optie, wat het weer ook ging doen wij zouden 
gaan starten. Via via hadden we gehoord dat Wim vd Boogaard ook de zeszes zou rijden, dus 
spraken we af dat we hem ook uit de wind gingen houden. 
  

's Morgens om zeven uur stonden we aan de start, Geert-
Jan, Wim en ik, uiteraard ondersteund door Hjalmar Bakker 
en Ernest Kloeg die samen ons de eerste 120 km uit de 
wind zouden houden. Er was nog 1 Saltboemel lid aanwezig 
wel te verstaan Johan den Teuling. De eerste ronde was het 
nog droog en was het mooi om te zien dat lange lint op de 
dijk bij Heerewaarden. Aan het eind van de eerste ronde 
vielen de eerste druppels en begon het steeds harder te 
waaien. De tweede ronde begonnen we in de regen 
weliswaar niet hard maar genoeg om nat te worden. Na 
twee ronden 120 km met een gemiddelde van 32,6!. De 

derde ronde was in de stromende regen onze helper Mark Jongkind hield ons geweldig uit de 
wind en dat viel op sommige stukken niet mee. De wind blies ontzettend hard. Na drie ronden 
waren we toe aan de pauze.  
 
Lekker een bord spaghetti erin en de volgende helpers van 845 waren inmiddels gearriveerd, 
Remco van Steenbergen, Arno Guijt, Peter Satter en Leon zonder facebook (!) Gelukkig was 
inmiddels het zachte regenen voorbij en viel het met bakken uit de lucht. De vierde ronde was 
voor de meesten van ons het zwaarst, maar dankzij de geweldige steun van de helpers en de 
mensen langs de weg kwamen we deze ronde ook door. De vijfde ronde was inmiddels Peter 
Mooring gearriveerd en samen met Arno Guijt zouden zij ons de laatste twee ronden 
ondersteunen. De vijfde ronde begon het inmiddels op te klaren en werd het halverwege 
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droog, zelfs de zon begon voorzichtig te schijnen. Bij 
het begin van de zesde ronde werd het wel duidelijk dat 
er maar weinig mensen waren die de volledige 360 km 
uit zouden rijden. We begonnen de laatste tocht met 11 
mensen die vanaf het eerste uur aanwezig waren 
geweest. Er ontstond een samenhorigheidsgevoel 
tussen deze mensen. Wij waren (Wim, Geert-Jan en 
ik)nog steeds in de race. Het gevoel wat overheerste 
toen we de finish overreden om half negen in de avond 
is met geen pen te beschrijven. We hadden deze barre 
tocht volbracht 360 km fietsen in bizarre 
weersomstandigheden. 
  
Deze tocht heb ik in totaal 1200 euro opgehaald voor KWF. Met recht ben ik daar trots op. 
Mijn dank gaat ook uit naar alle helpers van de 845 groep want zonder jullie hadden we het 
zeker niet gered. Top gedaan mannen wederom een dik compliment voor jullie. Op naar de 
volgende uitdaging!! 
  
 
Groeten Roel Blom 
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 Advertenties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toertips 

22 juni trap ALS de wereld uit Moergestel 32-110 
http://www.facebook.com/ALSfietstochttilburgenomstreken 

13 juli Kersentocht Tiel 35 -110 km www.batauwers.nl  

30 augustus Diekrich – Vakenswaard 260 km www.diekirch-valkenswaard.nl 

31 augustus  Toertocht Haarsteeg 25 – 75 km www.willyvdberk.nl 

 

http://www.facebook.com/ALSfietstochttilburgenomstreken
http://www.batauwers.nl/
http://www.diekirch-valkenswaard.nl/
http://www.willyvdberk.nl/
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Step je rot 
Tweede Pinksterdag 9 juni stroomt Friesland weer 

vol met fietsliefhebbers. 15.000 deelnemers die 

tussen 5.00 en 8.00 uur ’s ochtends in groepen 

van 600 worden weggestuurd voor 235 kilometer 

Fietselfstedentocht. Met daartussen ieder jaar  

– hoe kan het ook anders – ook Boemelpaars.  

Rob Janse (42) was meermalen present in  

het hoge noorden en reed één jaar zowel  

de Fietselfstedentocht als Stepelfstedentocht.  

In één weekend wel te verstaan. 

’Oud-voorzitter van Salt-Boemel Henk van Lith 

was de ’boosdoener’. Mijn vader ging al jaren met 

een stel anderen naar Friesland. Ik ben vanaf mijn 

dertiende meegegaan’, vertelt Janse, woonachtig 

in Kerkdriel en lid van Salt-Boemel sinds 1986. 

’Toen ik vijftien was heb ik over mijn leeftijd 

gelogen en voor het eerst meegefietst.’ 

Inmiddels staat de teller op dertien deelnames. ’Er hangt een geweldige sfeer rond die tocht. 

Met zijn allen op de camping, duizenden deelnemers, heel veel toeschouwers.’ Zo stonden ze 

in 1996 (’met een slok bier op’) toe te kijken hoe in de nacht van zaterdag op zondag de 

steppers aan hun Elfstedentocht bezig waren en werd in het wildeweg het idee geboren om 

daaraan deel te nemen. Henk is vervolgens op zoek gegaan naar sponsoren en ik ben gaan 

kijken naar de inschrijving.’ 

In 1997 stond Janse aan de start van zijn eerste Stepelfstedentocht. 

’Een snelheid van een kilometer of 15, 16 per uur moet je wel af 

kunnen leggen. In de nachtelijke uurtjes haalde ik 18 tot 20 

kilometer per uur. Om met de besten mee te kunnen is een snelheid 

van boven de 20 kilometer per uur wel nodig.’ Die eerste keer 

eindigde Janse als 105e, op tien minuten van de winnaar.  

Zijn tweede deelname aan de Stepelfstedentocht volgde in 1999. Bij 

die editie werd hij 120ste op twintig minuten van de winnaar. ’In dat 

jaar heb ik steppen en fietsen gecombineerd. En jazeker voelde ik 

het steppen nog in de benen. 

De eerste lus had ik totaal geen 

gevoel van macht, maar in de 

tweede lus ging het beter.’ 

De derde stepeditie was vorig 

jaar. ’Een martelgang.’ Maar 

toch, de mooie herinneringen 

overheersen. ’Je komt met 

zoveel mensen in contact, het is 

gewoon een prachtige ervaring.’ 



Pagina 13 
 

 

Wist je al dat… 

 
… In Rossum weer een wielerwedstrijd verreden 

werd  

… Hier ook Boemels aan mee deden 

… Deze naast de prijzen viste 

… Er een leuke film is van de A groep 

https://www.youtube.com/watch?v=Ook5hQC9PWQ  

… Iedere zaterdagmiddag in Brakel ook gekoerst 

kan worden 

… Veilig kan op het baantje 

… Hier ook Boemels meerijden 

… Dat er ook kinderen van Boemels meerijden in 

verschillende koersen 

… Koen van Lith, Sil Bakker en Lisa van Heel hier voorbeelden van zijn. 

… Kinderen van leden die actief wielrennen/mountainbiken kleding kunnen krijgen van Salt-

Boemel. Dit betreft de verkeerd bestelde kleding in de hele kleine maten (XXS, XS en S). Meld 

je hiervoor even bij bestuur@salt-boemel.nl 

   

… nieuwe leden: Dennis van Heusden, Niels van den Berg, Harrie Smedts 

https://www.youtube.com/watch?v=Ook5hQC9PWQ
mailto:bestuur@salt-boemel.nl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455624387915001&set=a.154840834660026.48718.100004023315624&type=1&relevant_count=1


Pagina 14 
 

 

Toertocht Utrechtse Heuvelrug  

De weersvoorspellingen waren gunstig voor een mooie ochtend fietsen door de Betuwe naar 
de Utrechtse Heuvelrug. Zodoende vertrokken op 6 april met in totaal met 40 renners. Door 
het vroege voorjaar werd de Bloesemtocht en de Heuvelrugtocht gecombineerd. 

Naar Rhenen werd gereden via Est, Kapel Avezaarth, Zoelen, Ommeren en Lienden. De 
meeste waren inmiddels wel opgewarmd, de Koerheuvel was de eerste beklimming, door de 
werkzaamheden op de Grebbeberg moesten we deze 
rechts laten liggen. Met een maximale stijging van 7% 
altijd een goede om te kijken of het klimmen een beetje 
gaat. Na de Koerheuvel kwam de Defensieweg. NA de 
defensieweg zijn we met een mooie noordelijke lus naar 
de Noord helling van de Amerongense berg gegaan. 
Nadat deze genomen was begon het een klein beetje 
harder te regenen. Op naar de koffie in Doorn. Maar voor 
de koffie moest ook nog de klim langs het Bosbad in 
Leersum en de Ruiterberg gedaan worden. 

Behoorlijk doorweekt kwamen we aan bij Cafe De 
Notabelen voor een bak koffie en een stukje appeltaart. 
Vanwege de regen niet te lang gewacht en snel 
vertrokken we weer richting de pont van Wijk bij 
Duurstede. Gelukkig hoefde we niet al te lang te wachten 
en snel stonden we aan de overkant. 

De route naar Zaltbommel ging binnendoor naar Erichem waar we de eerste lekke band 
hadden van Peter Satter. Vervolgens vlak voor Geldermalsen een lekke band van een 
gastrijder uit Est en later in Geldermalsen een lekke band van Peter Mooring. 
Een paar kilometer voor Erichem was er ook nog een kleine valpartij vanwege het gladde 
wegdek door de regen in combinatie met wat modder op de weg. Gelukkig met beperkte 
schade. 

Het was een mooi uitgezette tocht met verrassende plaatjes door de bloesem. Totaal gereden 
118 kilometer met 28,6 gemiddeld, 40 renners, 3 lekke banden en een kleine valpartij. Thuis 
kon iedereen aan de poets! 

    

http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2014/04/heuvelrug2.jpg
http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2014/04/heuvelrug3.jpg
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Koning van de mooie paadjes 
 

Veranderingen op zijn werk dwongen Johan 

den Teuling (58) eerder dit jaar af te 

zwaaien als bestuurslid van Salt-Boemel. Het 

woord is aan de koning van de mooie 

paadjes. 

’Jan-Willem Vos heeft mij in 1993 bij Salt-

Boemel geïntroduceerd. Ik schaatste in de 

wintermaanden – en nu nog trouwens - en 

hij was onze schaatstrainer. De rol van 

bestuurslid volgde op het moment dat het 

wedstrijdfietsen in de binnenstad van 

Zaltbommel ten einde liep en er gedacht 

werd aan een alternatief op toergebied. Ik 

had in Rossum bij Juijn al wat gedaan rond een gezinsfietsdag en uiteindelijk is ook Salt-

Boemel verder gegaan met een GezinsTourFietsDag. Waar ik destijds de energie vandaan heb 

gehaald, ik weet het nu nog niet. Platen zagen voor posters en die overal neerzetten, samen 

met Nico van Lopik, de route uitpijlen, maar ook met Peter van den Bosch de grote fiets 

bouwen die gebruikt is bij de braderie in Zaltbommel. Het idee was dat mensen schijfjes 

komkommers op de wielen moesten gooien en daarbij een prijsje konden winnen. Sommigen 

gaven geld zonder te gooien; vonden ze zonde van de komkommer. Mooi om te doen 

allemaal, maar wel een gigantisch werk. Ik heb er heel wat snipperdagen voor opgenomen. 

Wat het fietsen betreft ben ik iemand die graag andere routes ontdekt. Ik vind het mooi om 

mensen te brengen naar plaatsen waar ze nog niet geweest zijn. Door mijn werk – ik breng 

veevoer naar boeren in het hele land – ken ik bijvoorbeeld Brabant op mijn duimpje. Het is 

een uitdaging om wegen in te slaan die ik nog niet ken. Je komt allicht ergens uit en ja soms 

op een zandpaadje of hobbelweg. Te rijden en maar zien waar je uitkomt, dat is het mooiste. 

Ik heb een fietscomputer vol tochten, 

maar ik heb er nog nooit eentje 

nagereden. Bij de Tocht Brabant op 4 mei 

had ik de route globaal in mijn hoofd 

zitten. Er stond 160 kilometer voor; bij 

terugkomst zaten we op 158 kilometer. 

Ik zie veel onderweg. Laatst reden we in 

Waardenburg bij de molen, kwam er een 

vos voorbij. Of tijdens het weekendje weg 

een paar reeën. Vind ik mooi, de natuur. 

Ook in de vrachtwagen, als de zon opkomt en het mistig is. Maar of anderen daar ook oog 

voor hebben… Je hoeft niet naar een ver buitenland om mooie dingen te zien. Het mooiste 

tochtje zelf vind ik rondom Den Bosch, maar ook de Alblasserwaard en bij Culemborg en 

Schoonrewoerd.  

Van een zwart gat na het stoppen als bestuurslid is geen sprake. Door mijn werk niet, maar 

ook omdat ik met de tuin, de moestuin en het regelen van hout voor de houtkachel genoeg 

dingen om handen heb. Ik verveel me geen moment!’ 
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Brabanttocht 
 

Zondag 4 mei om 8 uur op de markt stonden er 23 renners klaar, met een temperatuur van 1-

4 graden was het behoorlijk fris. Het doel van de tocht was een ronde door Brabant. 

Vertrokken richting Den Bosch waar op het fietspad naar Hedel een onfortuinlijke renner (niet 

Boemel) ten val kwam omdat zijn achterwiel niet goed zat. Gelukkig nam hij niemand mee. 

Wel had hij een mail gestuurd naar het bestuur en hiermee hij de Boemels bedankt voor de 

hulp en zijn excuus voor het ongemak. 

Na deze korte stop werd de route voort gezet 

naar Den Bosch om via de Empelse dijk een 

toeristische route te maken over de 

woonboulevard. Via Den Dungen gingen we 

richting Boxtel. 

Na Boxtel via Oirschot naar Wintelre waar we 

over het parcours reden van de 

wielerwedstrijd waar de zoon van Hjamar en 

de dochter van Twan later op de dag hun 

rondjes zouden rijden. Toen door naar Vessem 

en Lage Mierde naar café In den Bockereijder te gaan, om zodoende na 80 kilometer een 

welverdiende bak koffie met appeltaart te nutigen. 

Na de koffie werd de route voortgezet richting Esbeek, Hilvarenbeek, om door de bossen 

richting Goirle te rijden. Na Goirle linksom Tilburg naar Sprang-Capelle om zo via Waalwijk en 

de Eilandsedijk weer naar Bommel te rijden. 

Het was een mooie route met verrassende stukken erin. Klik hier als je de route na wilt kijken. 

Johan bedankt voor de route, we hebben genoten. 

 

  

http://www.endomondo.com/workouts/334354436/2848393
http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2014/05/brabant2.jpg
mailto:redactie@salt-boemel.nl
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Salt-Boemel goes LBL2014 
 
Afgelopen zaterdag (26-04-'14) vertrokken 6 Boemels (Ernest, Edwin, Marc Spoek, Mark 
Jongkind, Guido en Arno) en een gastrijder (Wout Elzinga) om 05.45 naar Luik om deel te 
nemen aan de middenafstand (167km) van de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. 
 
Bij aankomst in Luik moesten we al snel parkeren nabij de snelweg. Ten opzichte van vorig 
jaar een flinke achteruitgang. Al snel bleek waarom: het was erg druk. Met een deelnemers 
aantal van ruim 8000 man en vrouw duurde het even voordat we konden vertrekken. 
Om 08.15 vertrok ons groepje door Luik richting Beaufays. Via Aywaille belandde we na 48km 
in Ferrières, waar de eerste bevoorrading was. Ernest kwam een bekende tegen en reed met 
hem naar de eerste klim. Volgens de routekaart was dat de L'Ancienne Barrière (226m 
omhoog over 4800m) op 54km. Dat was een lekkere warming-up. Iedereen reed in eigen 
tempo deze klim omhoog. Bovenop werd keurig op elkaar gewacht en gezamenlijk gingen we 
naar Stavelot voor de volgende bevoorrading.  Ernest stond daar op ons te wachten en gelijk 
konden we aan de bak: Côte de la Haute Levée. Nadat de bocht linksaf was genomen keken 
we uit op een lange omhoog lopende weg. Het begin met kasseien, na het stoplicht gelukkig 
asfalt, met een flinke hellingspercentage. Daarna vlakte het wat af en al pratend kwamen 
Ernest en Arno na 3500m klimmen aan op de top. Nadat de groep weer compleet was gingen 
we naar Francorchamps.   
Na 85 km kwam de eerste beproeving, de beruchte Col du Rosier. Hierbij was een tijdmeeting 
dus Ernest en Wout gingen wat rapper naar boven. Onderweg moest Wout toch een gaatje bij 
Ernest laten en samen met Arno reed hij 
naar de top. Boven was het weer 
verzamelen en op naar de bevoorrading. 
Hier moest het nodige naar binnen 
worden genomen want het was de 
laatste etenspost tot het einde. Met de 
Côte de la Redoute als startklim.  
Ernest wilde niet te veel afkoelen en 
vertrok alvast. Nadat de rest genoeg had 
gegeten (en gehamsterd) werd de 
Redoute beklommen. Geweldig gezicht 
als de campers al langs de kant staan en 
de mensen je al naar boven schreeuwen.  
 
Via Sprimont werd de Côte des Forges 
beklommen. Deze klim werd op de 
heenweg in de afdaling genomen. Schijnbaar geldt de klim op de heenweg niet als beklimming 
(was toch een behoorlijke klim). Na 142 km stuitte  we in Esneux op een oude bekende. Côte 
de la Roche aux Faucons, voor sommige bekend uit Geants des Ardennes 2012 (hier op de top 
verkochte enkele boemels hun fietsen). Een relatieve korte klim (1500m lengte) maar 
behoudens het “vlakke” tussenstuk louter klimmen met 14-16%.  
Via Boncelles en Sclessin reden we naar de officiële laatste klim. Raar dat je alleen omhoog 
moet klimmen om bij de start van de klim te komen. Een voor een reden we door het 
doorgaande verkeer heen in dit smalle straatje. Edwin had wat last van kramp in de benen en 
koos ervoor om steil met een staande start te beginnen. Na de tijdregistratie was het op naar 
Luik. 
Ons verdiende loon na de finish: een mooi T-shirt, medaille, Vlaamse friet en Belgisch bier. 
Wat een beloning na een geweldig leuke en gezellige tocht . 
De route: http://www.endomondo.com/workouts/330033445/834736 
167km met 24.00 gem Arno Guijt  
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Jarig in… 
 

 

  

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats Dag Maand Jaar

Marco van Straaten HAAFTEN 1 juni 1970
Martin van den Bos ZALTBOMMEL 1 juni 1971

Ton Vorstenbosch HEDEL 3 juni 1965
Stan Vielvoije ZALTBOMMEL 8 juni 1978
Thea Vergeer ROSSUM 10 juni 1965

Marco Steevens ZALTBOMMEL 11 juni 1972
Hein van Gameren ZALTBOMMEL 25 juni 1975
Paul Hentzepeter ZALTBOMMEL 28 juni 1963

Teunis van Brakel ZALTBOMMEL 29 juni 1962

Antje Loggen HAAFTEN 1 juli 1963
Bert van Dalen ZALTBOMMEL 17 juli 1967

Adriaan Groeneveld GIESSEN 21 juli 1959
Jan Vernooy ZALTBOMMEL 21 juli 1950
Piet van Meeteren ZALTBOMMEL 22 juli 1953

Larren van Meeteren ZALTBOMMEL 24 juli 1978
Niels van den Berg ZALTBOMMEL 24 juli 1979
Toine Velthuijsen ZALTBOMMEL 26 juli 1976
Piet van Eck ZALTBOMMEL 31 juli 1957

Gerard van Putten HAAFTEN 2 augustus 1959
Gerrit Sijtsema ZALTBOMMEL 2 augustus 1951

Eric Sterrenburg TILBURG 7 augustus 1974
Hans van den Berg ZALTBOMMEL 10 augustus 1958
Cock Tomassen ZALTBOMMEL 14 augustus 1941

Peter Mooring HAAFTEN 15 augustus 1969

Gerrit Groeneveld ZALTBOMMEL 20 augustus 1958

Peter Van den Hurk LEERDAM 20 augustus 1966

Harrie Smedts ZALTBOMMEL 22 augustus 1952

Wim van der Wal ZALTBOMMEL 23 augustus 1961

Sven van den Berg ZALTBOMMEL 24 augustus 1973

Arno Guijt ZALTBOMMEL 25 augustus 1970

Dennis van Heusden ZALTBOMMEL 25 augustus 1998

Henk Plessius ZALTBOMMEL 29 augustus 1952

Eric Zieltjes WELL GLD 31 augustus 1969
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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 

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

