Pagina 1

Jaargang 5, nummer 22, april 2015

In dit Verzetje
Van de voorzitter ...................................................................................................... 2
Openingstocht .......................................................................................................... 3
Weekendje weg 2015 ............................................................................................... 4
Boemel in beeld ........................................................................................................ 5
Toerkalender 2015 ................................................................................................... 7
De onbekende Col................................................................................................... 10
Groepen 2015 ......................................................................................................... 11
Service-info ............................................................................................................ 13

Pagina 2

Van de voorzitter
Beste leden,
Het fietsjaar 2015 is al weer een paar weken op weg. Bij de
Snerttocht mochten we net als vorig jaar weer zo’n 80 man
begroeten. Het was beslist geen ‘snert’-weer, maar dat wil niet
zeggen dat de pan met soep niet opging!
We willen dit jaar ‘gewoon’ weer doen wat we altijd al deden.
Lekker fietsen op zondag in drie groepen, en vanaf begin
zomertijd ook weer op de dinsdag-, woensdag- en
donderdagavond.
Dit jaar willen we meer aandacht schenken aan de ‘koffiegroep’,
die altijd op vrijdag overdag rijdt. Begonnen op initiatief van een paar pensionado’s, maar al
gauw groter geworden. Je vindt de vrijdagse tochten nu ook aangekondigd op de website.
Omdat vorig jaar de jubileumtocht met lunch zo aansloeg, willen we dit jaar weer zoiets
organiseren. Eerst een gezamenlijke tocht van zo’n 75 km met daarna een lekkere lunch op
het terras van ’t Stadscafé. De datum waarop dit plaatsvindt is 28 juni.
De eerstkomende gezamenlijke tocht (voor leden en aspirant-leden) is op 12 april. Dan gaan
we naar de Utrechtse heuvelrug.
Hartelijke groet, namens het bestuur,
Aart Beekman.
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Openingstocht
Het is altijd afwachten wat voor weer het de tweede zondag van maart is. Dit is de dag dat
Salt-Boemel traditioneel de openingstocht anex snerttocht tijd. Het kan dus vriezen en dooien,
dat heeft het vandaag ook gedaan! vertrekken met een temperatuur van ca 5 graden om half
tien en ‘s middags om drie uur is het 15 graden!

Op 8 maart stonden er 81 renners klaar op de
markt 65 leden en 16 gasten. De route was
een rondje Bommelerwaard van 50 kilometer.
Het rijden in zo’n grote groep vergt veel van de
rijders en van het overige verkeer, Sommige
medeweggebruikers begrijpen dan niet dat je
liever niet heb dat auto’s je inhalen, toch is dat
jammer. Gelukkig ging alles goed en dat is
mooi.

We waren om kwart over 11 weer terug
van de ronde Bommelerwaard. Bij het
Stadscafé kreeg iedereen een lekkere
kop soep en een consumptie.

De afstand van vandaag was 50 km met een gemiddelde snelheid van 27,5
Meer foto’s op facebook
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Weekendje weg 2015
Het Weekendje Weg van Salt-Boemel vindt dit jaar plaats op 30 en 31 mei.
Inmiddels hebben Aart, Joop, Pieter, Mark, Michel, Johan en Roy zich opgegeven. Het pension
is in Valkenburg. Geen Stayokay dus dit jaar. We hebben 4 2-persoonskamers geboekt met
een optie op nog eens 2 2-persoonskamers. Wil je mee, meld je dus aan, zodat we weten of
we van de optie gebruik kunnen maken of misschien nog meer kamers moeten bijboeken!

Beide dagen rijden we ongeveer 160 kilometer. De
klimmetjes liggen zoals je zult begrijpen op zaterdag
aan het eind van de rit, op zondag in het begin.
Uiteraard ontbreekt de Cauberg niet in de route!

De kosten voor deelname bedragen ongeveer 60 euro p.p. Dit is inclusief overnachting met
ontbijt en de nodige versnaperingen onderweg, maar exclusief avondeten en drank. Opgave
bij Aart of via bestuur@salt-boemel.nl
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Boemel in beeld
Naam: Guido Loos
Leeftijd: 50
Woonplaats: Zaltbommel
Verliefd, verloofd, getrouwd, kids: Woon
samen met mijn lief Adriënne zoals we dat in
België zeggen. Ik kom oorspronkelijk uit België
en mag zodoende op speciale dagen als enige de
Belgische driekleur dragen..
In het dagelijks leven (werk): In het
dagelijks leven werk ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige binnen een GGZ instelling.
Hobby’s: naast het fietsen zijn wandelen, museumbezoek, koken, kamperen, muziek en film
Fietst sinds: lang geleden
Lid van Salt-Boemel sinds: 2010
Fiets: Ik was altijd gek van mijn Colnago fiets maar ben sinds afgelopen jaar overgestapt
naar Gilbertson vanwege de robuustheid van titanium. Ik ben wel trouw gebleven aan
Campagnolo met 3 bladen voor, want dit fietst voor mij in alle omstandigheden het lekkerst.
Ben lid geworden van de club omdat ik mijn fiets in de schuur had staan om naar te kijken. Ik
had geen fietsmaat meer en wilde het toch weer gaan oppakken. Voor mij was het een
spreekwoordelijke stok achter de deur om weer te gaan fietsen. Tot mijn verbazing vond ik
het leuk om in een groep te rijden en te merken dat het fietsen veel beter gaat. Er zijn
meerdere verenigingen in de omgeving maar de keuze is gevallen op Salt-Boemel omdat we
vertrekken vanaf de markt, lekker dichtbij.
Over de club ben ik tevreden omdat er voldoende keuze is om te fietsen op verschillende
dagen in de week, ook op de vrijdag met de leukste groep namelijk de koffiebonen! Er zijn
altijd voldoende mensen om te fietsen en het is gezellig om samen onderweg te zijn.
Trouwens de kleur paars is ook mooi en valt op.
Een hoogtepunt voor mij was het fietsen van de Ronde van Vlaanderen en Luik Bastenaken
Luik. Mooi en goed georganiseerde tochten die zeker voor herhaling vatbaar zijn als je het mij
vraagt. Bij voldoende animo kan deze altijd opnieuw gereden worden dit jaar of volgend jaar.
Mijn motivatie om te fietsen is gezondheid, conditie, gezelligheid en buiten zijn. Het is een
goede combinatie om actief bezig te zijn in de gezonde buitenlucht. Ik hoop zo lang gezond
en fit te blijven.
Een domper die ik het liefst zou willen vergeten maar wat nooit meer vergeten mag worden is
het overlijden van Andries van der Veen vorig jaar.
Leuk is het fietsseizoen 2015 geweest als ik een aantal mooie klassiekers heb kunnen rijden
samen met andere leden, als het een jaar is zonder ernstige valpartijen. Ik vind gezelligheid
van belang waarbij het samen uit samen thuis principe vanzelfsprekend is.
Ik wil de pen graag doorgeven aan: Harrie Smedts
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Nieuwjaarsborrel
In plaats van een feestavond hadden we een gezellige nieuwjaar borrel op 9 januari in de
Verdraagzaamheid. Op deze avond waren zo’n 45 leden aanwezig. Onder het genot van een
hapje en een drankje werden de fietsplannen voor 2015 gesmeed.
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Toerkalender 2015
Datum

Naam tocht

Afstand (km)

Starttijd

12 april

Heuvelrugtocht

120

08.00 uur

3 mei

Vuurschetocht

ca. 160

08.00 uur

30 en 31
mei

Weekendje weg naar Zuid
Limburg

ca. 160 per
dag

09:00 uur

14 juni

Tocht Brabant

ca 160

08.00 uur

12 juli

Andries van der Veen Memorial

ca. 160

08.00 uur

28 juni

Fietslunchtocht*

ca. 75

09:00 uur

16 augustus

Heidetocht

ca. 130

08.00 uur

25-50-90

09.00-14.00
uur

60

09.30 uur

6 september Bommelweektocht**
11 oktober

Sluitingstocht

Alle toertochten zijn voor leden en aspirant leden, behalve:
* Fietslunchtocht en het weekendje weg zijn alleen voor leden.
** Bommelweektocht is een openbare uitgepijlde toertocht voor wielrenners en fietsers
De snelheid op de tochten zal rond de 30 km/h gemiddeld zijn. Het verdient de aanbeveling
om niet ongetraind hieraan deel te nemen.
Nieuwe leden:
Michel Schimmer
Fred Gelmers
Roy Peters
Opzegging:
Marcel Weijn
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Wist u dat…
-

De NTFU pasjes liggen bij Bikecenter Van Tuyl

-

Hier ook NTFU boeken liggen

-

De liefhebber deze op mag halen

-

Fitline het sponsorcontract opgezegd heeft per einde dit jaar

-

Wij dat erg jammer vinden

-

Nu opzoek moeten naar een nieuwe sponsor

-

Als je een sponsor weet -> Tips naar Pieter Elias

-

De ledenvergadering goed bezocht was

-

Het bestuur blij is met zoveel inbreng en suggesties

-

We voor het hele jaar werk genoeg hebben 

-

Je altijd mee mag komen helpen
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De onbekende Col
Een van de mooiste uitzichtpunten in de zuidelijke Franse Alpen die op de fiets te bereiken zijn
is het uitzicht vanaf de Mont Colombis.
Met een zondagse wandeling op de flanken van deze berg bezoeken we de karakteristieke
‘mademoiselles coiffées’, een soort
aardpiramiden. Na de wandeling pak ik ‘nog
even’ de fiets om ook via dat gezichtspunt de
mademoiselles te bekijken en natuurlijk van het
mooie uitzicht op de top te genieten, Nella met
een goed boek achterlatend aan de voet van de
berg.
De beklimming is 12,3 km lang, waarin een
hoogteverschil van 1066 meter moet worden
overwonnen. De top ligt op 1734 meter. Vanaf
Remollon draai ik de eerste kilometers lekker
warm. Daarna is het aanpoten wanneer de
stijgingspercentages boven de 10 uitkomen. De
weg is mal, maar van goede kwaliteit.

Vanaf Théus, het dorpje waar we de
wandeling zijn begonnen, wordt het
merkbaar steiler. Hier schakel ik met mijn
tripel van de 30x19 naar 30x21. Enkele
kilometers later passeer ik de parkeerplaats
met het mooie uitzicht op de bijzondere
mademoiselles. Daarna wordt het pas echt
menens: De laatste 3 kilometers komen
nauwelijks meer onder de 11 procent uit.
Gelukkig heb ik nog een kransje 23 achter
de hand. Langs de kant zie ik veel
picknickende Fransen, en vlak voor de top
is er een feest in de open lucht aan de gang. Ik bol uit op het laatste vlakke stukje naar het
uitzichtpunt, slalommend langs de mensen die met
de auto naar de top zijn gereden om samen met mij
van het fantastische uitzicht te genieten.
Aart.
Datum beklimming: 15-7-2012
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Groepen 2015
Binnen Salt-Boemel rijden we op verschillend de dagen met verschillende groepen.
De trainingsavonden zijn op
Dinsdag 19:00 toerleider Mark Jongkind
Woensdag 19:00 toerleider Wim v/d Bogaard
Donderdag 19:00
De snelheid van de groepen zal op dinsdag en donderdag > 30 km/h en op woensdag < 30
km/h gemiddeld. Het kan wel zo zijn dat aan het eind van het seizoen de snelheden omhoog
gaan. Voorop staat dat iedereen mee kan komen en we als een groep weer thuis komen.
Toergroepen
Vrijdag 9:30 Toerleider Joop Leeuwenburg (gezellig toeren door het rivierengebied)
Zondag 9:00 70 – 100 km Toerleider Johan den Teurling/Aart Beekman (ca 31 km/u)
Zondag 9:15 60 – 90 km Toerleider Guido Loos/ Joop Leeuwenburg (ca 30 km/u)
Zondag 9:30 50 – 70 km Toerleider Wim van den Bogaard (ca 29 km/u)
Het kan wel zo zijn dat aan het eind van het seizoen de snelheden omhoog gaan.
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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.
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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

