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Van de voorzitter 

 

Beste leden,  

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2015. We hebben weer 

veel mooie fietsmomenten mogen beleven in het afgelopen jaar.  

In deze nieuwsbrief kijken we daar nog deels op terug.  

We blikken ook vooruit; het bestuur is al bezig geweest met de 

plannen voor volgend jaar. Een van de eerste activiteiten is de 

nieuwjaars borrel. Wegen succes geprolongeerd! We hopen alle 

leden begin januari te mogen begroeten. De uitnodiging vind je 

verderop in deze nieuwsbrief. 

Tijdens de nieuwjaar borrel zullen we de plannen voor 2016 

presenteren. 

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

ziens op de nieuwjaar borrel! 

 

Veel leesplezier! 

Met sportieve groet,  

namens het bestuur van WV Salt-Boemel, 

Aart Beekman.   

  

MEDEDELING: 

HELAAS HEEFT FITLINE HET SPONSORCONTRACT MET ONZE VERENIGING NIET 

VERLENGD. OM DEZE REDEN IS ONZE KLEDINGVOORRAAD BIJ BIKECENTER 

VANTUYL WAT AAN DE BEPERKTE KANT.  

WE GAAN ER VAN UIT DAT IN MAART WEER NIEUWE VOORRAAD AANWEZIG 

ZAL ZIJN. 

DE INS EN OUTS ZULLEN BESPROKEN WORDEN TIJDENS DE JAARLIJKSE 

LEDENVERGADERING IN MAART. 



Pagina 3 
 

 

Nieuwe Boemels  
Naam: Neil Mc Cormack 

Leeftijd: 45 jaar  

Woonplaats:  Brakel 

In het dagelijks leven (werk): CNC 

Frezer/programmeur bij Grasso, Den Bosch 

Fietst sinds: 2014 

Fiets: Neilpryde Diablo (Naam is puur toeval!) 

Wat je eventueel kwijt wil: Ik ben afkomstig uit 

Ierland en woon alweer twee en half jaar in Nederland 

in het Gelderse Brakel. Ik ben een jaar getrouwd met 

Carolina en we hebben een zoon Arjan van vier jaar. In 

mijn jongere jaren heb ik voor vijf jaar bij de amateurs gekoerst in Ierland en na een pauze 

van twaalf jaar heb ik vorig jaar besloten om opnieuw te gaan sporten. Ik heb vorig jaar 

kennis gemaakt met de “Boemels” eerst met de 09.30 groep en later met de 09.00 groep, ik 

kreeg een warm onthaal dus ik besloot dit jaar om lid te worden. Ik vind Salt Boemel een leuk 

gezellige club met verschillende groepen waar iedereen zijn ei kwijt kan. 

 

Naam: Gerriette den Hartog 

Leeftijd: 26 

Woonplaats: Tiel 

 

In het dagelijks leven (werk): Kapster, Sinds 2012 

eigenaar van Kapsalon De Stylist 

Fietst sinds: Juli 2015 

Fiets: Bianchi Vertigo 

Wat je eventueel kwijt wil:  Wat wil je kwijt: Sinds april 

2015 fiets ik mee met de vereniging meestal op 

woensdagavond fiets ik mee. Ben begonnen met fietsen omdat ik de alpe d'huzes ging fietsen 

dat is gelukt en ben niet meer gestopt met fietsen. 
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Uitnodiging Nieuwjaarsborrel 
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Toerkalender 2016 
 

Datum Naam tocht  Afstand (km) Starttijd 

13 maart Snerttocht 60 09.30 uur 

De rest wordt na de nieuwjaarsbijeenkomst bekend gemaakt 

Alle toertochten zijn voor leden en aspirant leden:  

De snelheid op de tochten zal rond de 30 km/h gemiddeld zijn. Het verdient aanbeveling om 

niet ongetraind hieraan deel te nemen. 

Nieuwe leden:  

Paul van Lier 

Mindert Westra 

Opzegging: 

Ruben Donker 

Richard Schimmer 

Rob van Riel 

Rini van Oers 

John van den Oudenhoven 

Henri van der Wal 

 

Wordt ook lid van de Salt-Boemel op Strava 

 

  

https://www.strava.com/clubs/wielervereniging-salt-boemel-123098?utm_campaign=club_share&utm_content=123098&utm_medium=widget&utm_source=www.salt-boemel.nl
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Wist u dat… 

 

- Volgend seizoen we weer iedere maand een lange clubrit hebben 

- Dit een unicum is 

- De avonden wat rustig waren afgelopen seizoen 

- Zaterdag 19 december vanuit Bikecenter VANTUYL vertrekt een groep dames van 

vrouwenwielrennen.nl uit Den Bosch voor de Strongher worldwide X-mas ride, meer 

info klik hier  

- Een leuke website om een klim van tevoren te bekijken is www.klimtijd.nl  

- Van veel beklimming een uitgebreide beschrijving en zelf video’s van de beklimmingen 

  

http://www.vantuyl.nl/nieuws/1/424/strongher-x-mas-ride-world-wide.html
http://www.klimtijd.nl/
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De onbekende Col 
 

Mallorca is bekend als fietsparadijs. Voor alle soorten fietsers zijn er prachtige tochten te 

fietsen. Ik geloof dat er wel 36 reisorganisaties zijn 

die fietsvakanties op Mallorca aanbieden. Fred 

Rompelberg is wel de bekendste. In mei van dit jaar 

boekte ik een fietsweek bij JdR Cycling, een prima 

alternatief voor Fred 268. Op vier dagen fietste ik 

onder begeleiding van André Collavino, zeer ervaren 

en zeer bekend met het wegennet in een groepje 

vanuit Playa de Palma naar diverse bestemmingen. 

Op een van de ‘rustdagen’ reed ik als voorbereiding 

voor Les Trois Ballons een rit met o.a. de beklimming 

van de Puig Major, de hoogste puist van Mallorca. 

Niet ver daarvandaan ligt de Coll de Cals Reis (of Coll 

dels Reis). Iets minder hoog (723m) en ook iets 

minder bekend. Als je deze van de moeilijkste kant 

wil beklimmen, moet je namelijk eerst helemaal 

afdalen naar zee naar het plaatsje Sa Calobra. Dat 

deed ik dus ook op die dag.  

Beneden aangekomen las ik eerst nog een pauze in 

met een veel te dure verse sinaasappelsap en stuk 

gebak. Via het bussenparkeerterrein begin ik aan de 

klim. De eerste kilometer rijd ik tussen metershoog 

riet door, daarna is de klim een verzameling van 

haarspeldbochten in een woest landschap met alleen 

maar stenen. De klim is niet superlastig, maar met 

stijgingspercentages van rond de acht procent echt 

niet kinderachtig. Vlak voor de top ligt de 

zogenaamde ‘dasknoop’. Als bij een snelwegoprit ga 

ik eerst onder de weg door om dan met een grote 

boog weer over het viaduct te gaan. Apart omdat dit 

in een berglandschap te ervaren. Na 10 kilometer is 

de top bereikt en heb ik er ruim 700 hoogtemeters op zitten.    

Een mooie klim op een prachtig fietseiland!  

Aart. 

 

Datum beklimming: 13-5-2015 
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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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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

