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Sinds het laatst verschenen Kleine Verzetje is er een hoop 

gebeurd. Wat ons allen erg heeft aangegrepen is het fatale 

fietsongeluk van Andries van der Veen. Door zo’n drama realiseer 

je je weer hoe kwetsbaar je bent als fietser. Indrukwekkend was 

de herdenkingstocht en de aanwezigheid van velen bij de 

uitvaart.  

Gevierd werd er ook. Eind juni hadden we onze feestlunch ter 

ere van het 40-jarig bestaan. Andries was er toen nog bij. 

Afgelopen zondag zag de eerste Bommelweektocht het licht. Mede door het prachtige weer 

werd dat een groot succes, met ongeveer 170 fietsers onderweg! 

Vreugde en verdriet, we hebben er allemaal mee te maken. Helaas moet ik op deze plaats 

meedelen dat het bestuur, op hetzelfde tijdstip als het verschijnen van dit Kleine Verzetje, een 

drietal leden per mail een brief heeft gestuurd waarin we vragen of zij niet meer deel willen 

nemen aan de fietsactiviteiten van de vereniging. Herhaaldelijk hebben zij namelijk blijk 

gegeven zich niet te willen conformeren aan de gedragsregels die we als vereniging hanteren. 

Het gaat dan met name om de snelheid, waardoor andere leden zich niet meer thuis voelen in 

de groep. Omdat dit schade toebrengt aan de vereniging heeft het bestuur gemeend deze 

stap te moeten zetten. Uiteraard zijn zij weer welkom als zij beloven zich aan de regels te 

houden.   

Gelukkig zijn dit uitzonderingen. Ik ben ervan overtuigd dat het samen fietsen, waarbij we oog 

hebben voor elkaar, het smeermiddel is waar de vereniging op draait! 

Tot slot: Nog een maand en dan is het seizoen weer voorbij. De Sluitingstocht zal het laatste 

evenement van het jaar zijn. Omdat we al genoeg ‘gevierd’ hebben zal er dit jaar geen 

feestavond zijn. In plaats daarvan hopen we je begin januari te mogen begroeten voor een 

feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst. We houden je op de hoogte! 

  

Hartelijke groet, namens het bestuur, 

Aart Beekman. 

   

  

Beste leden, 

 Van de voorzitter 
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Jubileumrit ter ere van het 40 jarig bestaan  
 

Op 29 juni was de jubileumrit met hierna een lekkere lunch. De voorspellingen waren goed, zo 

stonden er ‘s-ochtends om negen uur 48 renners klaar. En ALLEMAAL in het paars!! 

  

Exact om negen uur werd er gestart. De eerste lekke band volgde al snel voor Walter 

Voormans op de Bommelse Brug notabene. De tweede lekke band voor Gerard van Putten 

was na 8 kilometer en na 14 kilometer hebben we nog een keer gestopt omdat er een rare 

hobbel in zijn band zat. Iedereen hoopte dat deze trend snel doorbroken werd!! Maar goed we 

waren inmiddels in Enspijk! Via mooie wegen waar vele nog nooit geweest waren gingen via 

landgoed Mariënwaard naar Beusichem. 

  

Er waren links en recht inmiddels al wat donkere 

wolken boven de groep ontstaan en net voor de dijk in 

Beusichem kwam er een krachtig naar beneden. Toch 

maar even schuilen achter heggetjes en onder een 

afdakje. Iedereen baalde behoorlijk, maar ja als je nat 

bent dan kun je niet natter worden natuurlijk. Na een 

vijftal minuten werd de tocht weer hervat over de dijk 

naar Ravenswaaij. Vervolgens via Asch naar Buren, 

Erichem. Inmiddels was het droog sterker nog , daar 

had het niet eens geregend. Vervolgens naar 

Zennewijnen. Helaas begon het hier weer te regen. Nu 

geen stop maar er werd door gefietst. Degene met 

een regenjas hadden hem toch nog aan. Bij Neerijnen 

werd het weer droog en zo konden we over een droog 

wegdek doorrijden naar Zaltbommel. 
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Onder aan de brug werd de groep even staande gehouden dat de lunch een half uurtje 

opgeschoven werd zodat iedereen 

eerst thuis kon gaan douchen! 

Om half een waren de deelnemers weer fris en fruitig op de markt, waar iedereen de lunch 

zich goed liet smaken. 

  

De lunch was goed verzorgd en het was super gezellig, misschien wel voor herhaling vatbaar! 

  

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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Andries van der Veen 
 

Vrijdag 11 juli is na een triest fietsongeluk ons 

lid Andries van der Veen overleden aan de 

gevolgen van gebroken ruggenwervel(s). 

Andries maakte deel uit van de zg. koffiegroep 

die vanochtend om 09.30 vanuit Zaltbommel 

vertrok voor een rondje van 80 km. Andries 

was de beste fietsmaat van Joop Leeuwenburg. 

Omdat Andries en Joop eerder in Zaltbommel 

terug moesten zijn reden ze vanuit Gorinchem 

met zijn tweeën terug. In Rijswijk heeft Andries 

moeten uitwijken voor een kat en kwam tegen 

een betonnen paaltje terecht. Deze val werd 

Andries noodlottig. 

Zondag 13 juli stond de Pannekoekentocht gepland als, deze is als eer betoon omgedoopt in 

de Adries van der Veen Memorial, meer hierover verder op in de nieuwsbrief. 

Op 17 juli is Andries gecremeerd in het crematorium in Vlijmen, mede op verzoek van de 

familie waren er 18 Boemels aanwezig om Andries te begeleiden. 

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van het verlies. 
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Boemel in beeld  
Het stukje van Gijs van der Leij is nog niet binnen vandaar Gijs 

Verploegh nog een keer 

Naam: Gijs Verploegh 

Leeftijd: 62 

Woonplaats: Zaltbommel 

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

klein zoon.  

 

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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Andries van der Veen Memorial  
Vrijdag 11 juli was een zwarte dag voor onze verening. Lid Andries van der Veen is door een 
noodlottig ongeval overleden aan zijn verwondingen. De mededeling dat dit gebeurt was 
bracht grote ontsteltenis bij 
zijn directe fietsvrienden, 
maar zeker ook bij de 
overige leden. Mede om 
deze reden is de 
pannekoekentocht die 
gepland stond op 13 juni 
doorgegaan in een gewijzigd 
programma, zie de 
medeldeling. Vanaf heden 
heet de Pannekoekentocht  
dan ook de Andries van der 
Veen Memorial.  
  
Om negen uur stonden er 55 
Boemels op de markt en ca 
15 renners van de Trillende 
Spaken uit Kerkdriel, om de rit naar Rijswijk te maken. In een rustig tempo werd er gefietst 
zodat er gepraat kon worden over al het geen gebeurt was. Nartuurlijk heb je risico’s als je 
fietst, daar denk je normaal gesproken niet over na, maar dan dit, was een veel gehoorde 
opmerking. 
  
In Rijswijk is bij de plaats van het ongeval was, is door Joop nog een korte toespraak 
gehouden. Hierna werd door de renners een minuut stilte gehouden. 
  
Na de minuut stilte is er verder gefietst richting Woudrichem. 
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Via Schelluinen en Noordeloos zijn we naar Meerkerk gereden om vervolgens via 
Schoonrewoord en Culemborg naar Geldermalsen te gaan. Om iets over 12 was het hele 
peleton bij de familie Van Vuren aangekomen voor de pannekoeken. Hele stapels 

pannekoeken en een aantal potten koffie werden burgemeester gemaakt.  
 
Het was weer perfect familie Van Vuren, hartelijk dank. 
  
Na afloop van de tocht was een ieder nog diep onder de indruk, natuurlijk gaat ons 
medeleven uit naar zijn vrouw en kinderen. Dit verlies is met geen woorden te vatten. 
  
De route was ruim 100 km  
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 Advertenties 
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Wist je al dat… 
 
… Er in onze club ook triatleten zitten 

… Iris en Krista een sterke afvaardiging waren bij de dames 

… ze werden 4e en 2e bij de dames 

… en dat met bijna meer water tijdens het fietsen als bij het zewmmn 

… de avonden weer korter worden 

… de avond rondjes korter worden 

… er dan niet harder gereden hoeft te worden 

… het ATB seizoen weer begonnen is 

… iedere zondag vertrokken wordt voor een toertocht in de buurt 

… we daar gezamenlijk heen rijden  

… iedereen op zijn eigen snelheid het parkoers rijd 

… we weer gezamenlijk naar huis rijden 

… we om 8 uur vertrekken bij de Esso 

 
 
Nieuwe leden: 

Dominic Lubbers 

Michiel Kleijn 

Opzegging 

Wilko van der Velden 

Krista van Soldt 

Bert van Dalen 

Iris van Dalen 

Michel Schoon 
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De onbekende Col 
 

Wie het blad ‘Fiets’ leest kent waarschijnlijk ook de rubriek ‘De onbekende col’, geschreven 

door Richard van Ameijden. Richard is een bergfietser pur sang en heeft al veel bekende cols 

beklommen. Maar dus ook onbekende. In zijn rubriek kiest hij telkens een berg in een niet 

platgefietste streek, die voldoende uitdaging biedt voor een klimmer. 

Als volger en navolger van Richard – ik heb inmiddels ook aardig wat beklimmingen op mijn 

palmares staan – wil ik in Het Kleine Verzetje ook regelmatig een onbekende col bespreken. 

Deze keer is dat de Mont Bouquet. Op de kaart staat deze als ‘Guidon du Bouquet’, maar die 

naam kom je op de bordjes niet tegen. De Mont Bouquet maakt ook onderdeel uit van de lijst 

van het ‘Brevet International de Grimpeurs’, zie www.challenge-big.eu. (Over deze lijst schrijf 

ik een volgende keer een stukje) 

 

De Mont Bouquet ligt ten oosten van Alès, in de Cevennen in het zuiden van Frankrijk. De top 

ligt op ‘maar’ 628 meter en de klim is ‘maar’ 4,6 kilometer lang. Op die afstand moeten 

evenwel 436 hoogtemeters worden overwonnen, dit betekent dat het gemiddeld 

stijgingspercentage 9,5% bedraagt. 

Op een warme julidag van dit jaar draai ik vanuit Brouzet-les-Alès het smalle weggetje op 

waar ‘Mont Bouquet’ staat aangegeven. Het is meteen steil. Dat duurt enkele honderden 

meters, daarna vlakt de weg behoorlijk af. Het eerste stuk gaat nog tussen huizen door, 

daarna zie ik alleen nog maar bomen én het weerstation op de top. De klim is zeer 

onregelmatig. Vlakkere stukken en hele steile stukken wisselen elkaar af. Na 2 km krijg ik het 

eerste venijnige stuk te verwerken. Met mijn halve bergverzet – 34x23 is het kleinste dat ik 

heb, de Cevennen zijn immers de Alpen niet dacht ik – heb ik moeite mijn fiets recht te 

houden. Als dit stuk voorbij is wordt het nog even vlak, maar niet veel later wordt het weer 

zwaar. Dat blijft zo tot vlak bij de top. Op het laatste stukje geniet ik al een beetje van het 

uitzicht, dat helemaal op de top overweldigend is. Bij de oriëntatietafel laat ik een foto maken 

door een Belgisch echtpaar, dat lopend de top heeft bereikt. Daarna ‘zoef’ ik naar beneden, 

voorzichtig manoeuvrerend over de niet al te beste weg. 

Aart. 
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Heidetocht  
 

De Heidetocht van 2014 was een bijzondere, ten eerste het weer. Afgelopen weken zijn er 

heel wat geplande fietstochten niet door gegaan, omdat er heel wat regen naar beneden 

kwam. Dit varieerde van een beetje gespetter tot wolkbreuken. De vooruitzichten voor deze 

dag waren ook wisselend. Maar goed je wordt meestal maar één keer nat, het is alleen 

afwachten wanneer en of je weer droog wordt. Ten tweede het aantal lekke banden! 

  

‘s Ochtends om 8 uur stonden 

er 16 Boemels en 2 gastrijders 

op de markt om de tocht van 

135 km te gaan rijden. De 

toerleider van vandaag was 

Aart Beekman.  

  

Via Geldermalsen werd er 

gereden richting Ommeren. 

Het onheil sloeg al snel toe 4 

lekke banden binnen 

kilometer 20 en 30. Bij een 

gastrijder is zelfs een andere 

buitenband op de fiets gegaan. Toch 

wel handig die mensen die van alles bij 

hebben, al zeg ik het zelf!! Helaas 

moest Ralph Stigter de tocht staken. We 

hadden geen extra banden bij voor zijn 

hybride fiets, zijn vrouw/vriendin heeft 

hem netje opgehaald in Ommeren. Na 

deze vertragingen was de vraag was 

wel, hoeveel lekke banden gaan er nog 

volgen!! Gelukkig droogde het wegdek 

behoorlijk snel op en hebben we de rest 

van de tocht geen lekke banden meer 

gehad. 

  

De tocht ging verder via Lienden naar 

Rhenen om via de stationsstraat naar 

Ede te rijden. Na Ede kwam Lunteren, 

hier konden we genieten van de heide 

en de bossen. Prachtig die paarse 
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heide, kleurt mooi bij de clubkleding. Gelukkig was het niet druk met “gewone” fietsers anders 

waren de fietspaden behoorlijk smal. Ter hoogte van de Hoekelumse heide was nog een 

mooie vliegershow. 

  

Na 87 km was het tijd voor een lekkere bak koffie met appeltaart in Renkum, bij Restaurant 

Kampman. Na de koffie werd er koers gezet in de richting van Wageningen. Via de dijk van 

Wageningen naar Rhenen konden we goed zien dat donkere wolken zich samen pakte boven 

de Betuwe. De tourleider koos de route terug zo via IJzendoorn, Echeteld en Tiel om 

vervolgens langs de betuweroute naar Geldermalsen te rijden. Gezien de wolken hebben we 

het er goed af gebracht.  

Zo stonden we toch om half 

twee weer in Zaltbommel 

met 139 km op de tellen.  
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De regels van de club 
 

Voor veel mensen zijn zaken van zelfsprekend, maar we willen toch de regels van de club 

extra benadrukken. Je ziet dat in de loop van het seizoen de snelheden weer behoorlijk op 

lopen. Spreek elkaar hierop aan. 

Snelheid 9:00 groep ca 31 km/h 

Snelheid 9:15 groep ca 30 km/h 

Snelheid 9:30 groep ca 27-29 km/h 

Op de doordeweekse avonden vertrekt er een groepje renners om 19.00 uur vanaf de Markt 

voor een gezamenlijke training. Er wordt vlak voor de start in onderling overleg besloten 

waarheen en hoever gereden zal worden. Op donderdag wordt een vaste route gereden. 

Op dinsdagavond en donderdagavond wordt er in een flink tempo gefietst, gemiddeld 30-32 

km/uur op dinsdag en boven de 32 km/uur op donderdag. De woensdag is uitsluitend bedoeld 

voor leden die in een rustig tempo willen fietsen! Met name vrouwelijke leden en niet-leden 

worden uitgenodigd op deze avond te gaan fietsen. 

Naast de formele regels hanteren we ook gedragsregels. We verwachten van de leden dat zij 

zich hier ook aan houden: 

 •We rijden in de clubkleding 

 •We rijden 2 aan 2, ook als er een sterke (zij)wind staat 

 •De sterken houden de minder sterken zoveel mogelijk uit de wind 

 •We houden ons aan de snelheid die past bij de groep (zie ‘Toerkalender’), we zijn tenslotte 

een toervereniging! 

 •Bij obstakels wordt er duidelijk gewaarschuwd 

 •Binnen de bebouwde kom wordt er aangepast en veilig gereden 

 •We houden rekening met de zwakkeren in de groep 

 •Er wordt als groep gereden, dus: samen uit, samen thuis 

 •Er wordt extra rekening gehouden met nieuwe deelnemers aan de groep 

 •Bij pech wordt op elkaar gewacht 

 •Er wordt opgelet dat bij het overnemen, de snelheid niet constant wordt opgevoerd 

 •Afval in de achterzak en thuis in de bak 

 •Naarmate de groep groter is, wordt er langzamer gas gegeven na de bocht. Achterblijvers 

krijgen voldoende tijd om aan te haken 

 •Praat gezamenlijk nog even gezellig na  op de Markt 

  

Fietsen bij Salt-Boemel heeft naast het sportieve vooral ook een sociaal aspect! 
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Jarig in… 
 

 

Voor in de agenda 

 

 

 

Vertrek: zondag 12 oktober om 09:30 

  

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats Dag Maand Jaar

Rinie van Oers KERKDRIEL 1 September 1943
Leon Michiels WAARDENBURG 9 September 1967
Roel Blom ZALTBOMMEL 9 September 1971
Iris van Dalen ZALTBOMMEL 20 September 1998

Gijsbert van Hemert ZALTBOMMEL 27 September 1962

Gijs Groeneveld ZALTBOMMEL 1 Oktober 1943
Wim van den Bogaard HEDEL 3 Oktober 1943
Jan van Hemert HAAFTEN 3 Oktober 1952

Ernest Kloeg ZALTBOMMEL 5 Oktober 1969

Claudia van Heel ZALTBOMMEL 8 Oktober 1971

Peter Teunissen ZALTBOMMEL 16 Oktober 1963
Barto van Soelen METEREN 17 Oktober 1980
Cor de Raad HAAFTEN 21 Oktober 1959

Marcel Weijn ZALTBOMMEL 21 Oktober 1959
Gijs Verploegh ZALTBOMMEL 23 Oktober 1951

Oscar Brandt HAAFTEN 24 Oktober 1963
Kees van den Tempel METEREN 26 Oktober 1964

Gerald van Riel ZALTBOMMEL 31 Oktober 1968
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Bommelweek fietstocht 
 

Sinds afgelopen het voorjaar is er in Zaltbommel 

veel gedaan om de historie weer op te halen.  Zo 

is er een fanatiek groep van bommelaren die op 

facebook de historie in woord en beeld aan het 

ophalen is. Een van die dingen was een goed 

gevulde Bommelweek. In vroeger dagen 

organiseerde onze wielerclub dan een heuse 

wedstrijd met een dikke banden race maar ook 

recreanten en licentiehouders stonden aan de 

start! In samenspraak met Het Stadscafé is het 

idee opgepakt om de Bommelweek af te sluiten 

met een fietstocht. 

De organisatie en coordinatie van de  

Bommelweek fietstocht was in handen van Joop 

van Leeuwenburg. Tijdens de aanloop werd er 

wel vaak teruggekeken naar voorgaande 

verregende Bruggentochten en weinig 

deelnemers bij de Rabo-Fiets dag . 

Op zondag morgen was alles klaar een compleet 

uitgepijlde 25 km tocht in de Bommelerwaard en 

een 50 en 80 kilometertocht in de Betuwe. Het 

weer was super dus daar kon het niet aan liggen. 

 

Voor 10 uur waren de eerste inschrijvingen al binnen en het bleef lopen, totaal hebben we 

170 deelnemers gehad en dat is een groot succes en zal zeker een vervolg gaan krijgen. Alle 

vrijwilligers die meegeholpen hebben met de fietstocht en natuurlijk ook alle deelnemers 

hartelijk dank voor julie inzet.  
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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

