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Van de voorzitter
Beste leden,
Vorig jaar hebben we ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan
een feestelijke lunch voor alle leden georganiseerd. Omdat dit,
samen met de hieraan voorafgaande gezamenlijke tocht, zo in de
smaak viel, heeft het bestuur besloten dit jaar weer een
combinatie toertocht-lunch te houden. Inmiddels hebben alle
leden een uitnodiging ontvangen voor 28 juni. Ook leden die niet
willen of kunnen fietsen kunnen aanschuiven voor de lunch. Een
mooie gelegenheid om weer eens gezellig bij te praten. Locatie is
’t Stadscafé.
Over gezellig gesproken: enkele weken geleden beleefden we de
derde editie van het fietsweekend. We hebben met z’n achten van een heerlijke fietstocht en
een leuke avond in Valkenburg genoten. In dit Verzetje lees je een uitgebreid verslag van de
hand van Roy Peters. Ondanks de geringe deelname organiseren we volgend jaar weer een
weekendje. De bestemming is al bekend: Vlissingen. Natuurlijk hopen we wel op meer
deelnemers!
Voor de vakantie is er nog één tocht, en wel een speciale. Op 12 juli herdenken we dat
Andries van der Veen is verongelukt. We doen dit met een gezamenlijke fietstocht en daarna
pannenkoeken eten bij Henk van Vuren.
Omdat dit het laatste Verzetje voor de zomervakantie is wens ik iedereen alvast een heerlijke
vakantie met veel fiets- en ander plezier!
Met sportieve groet,
namens het bestuur van WV Salt-Boemel,
Aart Beekman.
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Vuurschestocht
Als het aan de weervoorspellers lag dan was heel de dag van 3 mei een dag die je niet droog
door zou kunnen komen. Ondanks alle twijfels over het weer stonden er vanmorgen 14
Boemels en een gastrijder op de markt.
De wind was uit het zuid oosten, dat is eigenlijk vanuit de
verkeerde richting. Maar goed het is droog dus klagen mocht
niet. We vertrokken de brug over richting Rhenoy via Gellicum.
Helaas had Cor na 12 kilometer een lekke en een kapotte band,
hij besloot terug naar huis te gaan. Erg jammer. Met 14 renners
vervolgden we de tocht.
Vanaf Rhenoy gingen we via de Diefdijk richting Vianen om door
te gaan naar Nieuwegein en zo naar Houten.Vanaf Houten
gingen we via Bunnik naar Bos en Duin. Aart had weer erg
mooie weggetjes en fietspaadjes uitgezocht, het was echt
genieten. In Bos en Duin kwam iedereen tot de ontdekking dat
we allemaal maar in een hutje woonden tsjonge wat een
huizenpracht staat daar. In Lage Vuursche hebben we na bijna
80 kilometer een lekkere bak koffie gedronken bij
Pannekoekenhuis De Vuursche Boer, dit zou ooit van Gerrie
Knetteman geweest zijn, de appeltaart ontbrak natuurlijk niet.
Na de pauze gingen we via Soest naar
Soesterberg. Wat leuk dat het fietspad
daar over de oude landings- en
startbanen gaat.
De wind was inmiddels ook aardig
aangetrokken en aangezien we op de
terugweg waren werd het wat
zwaarder.
In de bossen bij Doorn misten we een afslag, het resultaat was een mooi pad door de bossen.
In Doorn aangekomen begon het heel ligt te miezeren en na een paar minuten was het weer
droog.
Buiten Doorn kreeg onze gastrijder een lekke band. Na het verwisselen van de band gingen
we door naar de pont naar Culemborg.

Pagina 4

Bij een aantal renners was de fut er al behoorlijk uit (mag ook na 140 kilometer). Vanuit
Culemborg zijn we via de kortste weg naar Geldermalsen gereden. Eenmaal in Geldermalsen
begon het weer te miezeren en in Meteren begon het echt te regenen. Maar we waren bijna
weer in de stal dus zo erg was het niet meer. Om twee uur stonden we weer op de markt.
Voldaan van een mooie en gevarieerde tocht.
Totaal 160 kilometer met 14 Boemels en een gastrijder klik hier voor de route
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Weekendje weg Limburg 2015
30 mei 2015. De hemel kleurt blauw, het zonnetje schijnt bij het wakker worden. Spulletjes
pakken en op naar Mark Jongkind om de tas weg te brengen en gezamenlijk een bakkie koffie
te nuttigen. In de verte al grijze luchten te bespeuren, Henk van Vuren zijn ketting gevouwen,
een teken aan de wand. Rond 9 uur begint het te druppen, Johan den Teuling al schuilend bij
de Gamma. Nog maar een bak
koffie geeft Henk ook de tijd
zijn ketting weer op de fiets te
krijgen. Als de lucht enigszins
klaart dan eindelijk toch op
weg naar het “zonnige” zuiden.
Aart, die de koers heeft
uitgezet, op kop.
De wind staat goed, de regen
daalt op ons neer. Via Vught
naar de Campina, achterlangs
airport Eindhoven voor de
eerste grote appelflappen bij de oersemolen.nl en eerste bandenwissel door Jan en Aart. Met
bakken komt het uit de hemel, extra theedoeken onder onze verzopen broeken, maar de grote
flappen smaken verrukkelijk.

Met een nieuwe energieboost stappen we goed gemutst weer op onze bikes, onze weg
vervolgend richting het Jaagpad langs de Belgisch kanaal. De regenbuien trekken met ons
naar de eindbestemming. Zand kleeft aan onze kleding en fietsen, koude voeten maar de
stemming blijft goed. Mark Jongkind zingt het hoogste lied. De ene na de andere lekke band
haalt ons uit het ritme, dit geeft Pieter ook weer de gelegenheid zijn blaas telkens te legen
en Johan en Jan ontpoppen zich als ware formule I bandwisselaars. Vooral Henk heeft het
zwaar te verduren met meerdere lekke banden en we beginnen ons zorgen te maken of we
wel voldoende banden bij ons hebben. Het pondje in zicht dat ons weer naar Nederland
brengt.
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Langzaam maken we ons op voor de
eerste beklimmingen in het Limburgs
landschap. Hier en daar en wegafzetting
maar Aart loodst ons via de kortste weg
telkens weer naar de geplande route. En
al zou het Aart het niet weten Johan
kent elke steen in de straat op iedere
hoek waar je ook fietst. De eerste
beklimmingen maken meteen dat de
bewijsdrang naar boven komt en het
tempo vooraan wordt opgevoerd. Bij de
laatste klim naar ons hotelletje in
Valkenburg is het pijpje aardig leeg. De
hoteleigenaar kijkt met gefronste
wenkbrauwen naar die vuile kerels die smachtend naar een biertje met hun smerige fietsen
door zijn eetkamer naar de tuin lopen. Eindelijk kunnen we na ruim 160 km uitzakken in de
tuinstoeltjes en genieten van een welverdiend biertje. De zon breekt door!
Daarna pakken we een snelle douche, proberen onze schoenen te drogen en genieten van het
hotel waar de tijd 50 jaar heeft stil gestaan. Het bed is goed, de douche is goed, maar we
gaan toch liever sfeervoller eten in het centrum van toeristisch Valkenburg. En daar kon je
over de koppen lopen. Het duurde even alvorens we een tafel konden bemachtigen maar
“Jolanda” zag die uitgehongerde kerels aankomen en maakte snel een tafel voor 8 personen
gereed. Of zou het de charme van Henk geweest zijn die haar overtuigde de mannen toch
maar binnen te halen. “Jolanda” serveerde met een
smile, het eten was “veul” en goed en Henk genoot
van zijn ijsje met snoep. Weer bij het hotel
aangekomen pakken we “er nog eentje dan” maar
daarna gaan de oogjes bij de meesten als snel toe.
De volgende ochtend is iedereen weer fris en fruitig.
Lepeltje lepeltje, met en zonder snurken, heeft
iedereen goed geslapen en een goed ontbijtbuffet
staat klaar om voldoende energie te vergaren voor
de eerste beklimmingen en de 160 km terug naar
Saltboemel. De kettingspray van Aart helpt een
beetje om het knarsentanden van de tandwielen op
te lossen. De zon schijnt! Goed gemutst springen we
op onze fiets om direct de eerste klim te pakken. Ik
blijf het zeggen, op bier kun je daags daarna goed
klimmen. Michel en Aart ontpoppen zich als echte
berggeiten. Prachtige open heuvels, bospaden
schieten onder ons door op weg via Limburg, een
stukje België om vervolgens onze eerste stop te genieten in Nederweert, voor wederom
appelgebak met een bolletjes ijs en slagroom.
Roy Peters
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Boemel in beeld
Naam: Harrie Smedts
Leeftijd: 62
Woonplaats: Zaltbommel
Verliefd, verloofd, getrouwd, kids: Getrouwd
met Ans
Vader van 3 dochters. 3 schoonzoons en inmiddels
ook 5 kleinkinderen 0, 1, 2, 3, 4, jaar oud. Dat is
“Oppassen” geblazen. Heel leuk om te doen.!
In het dagelijks leven (werk): Na mijn verpleegkundige opleiding, ben ik binnen
de Ambulance Hulpverlening werkzaam geweest. Aanvankelijk als Ambulance
verpleegkundige, en vervolgens als verpleegkundige binnen de Gemeenschappelijke
Meldkamer Utrecht / Politie, Brandweer, Ambulance.
Hobby’s: Werk (werken) was bij mij nauw verwant aan Hobby ! Biljarten: behoort
ook tot een van mijn hobby’s. Evenals wandelen ter voorbereiding op de Vierdaagse
van Nijmegen.
Fietst sinds: In 1993 kocht ik mijn eerste racefiets
Lid van Salt-Boemel sinds: April 2014
Fiets: Apex 1.0 eerste generatie ( 4 jaar oud)

Beschrijf hoe je bij de club verzeild bent geraakt… de club bestaat uit meer dan 135
leden. Voor mij dus meer kans op fiets tochten met mensen van de zelfde kunne.
O.a. de vrijdag ochtend en de woensdag avond ! Ik verkleurde al snel van oranje naar
paars. Per slot van rekening; ik woon in Zaltbommel !

Over de club wil ik het volgende kwijt… Het gaat er gezellig aan toe, er wordt af en
toe flink door gefietst. Gelukkig kun je het rondje zo groot maken als jij wil.

Een hoogtepunt was voor mij…dat ik na een ingrijpende

hersenoperatie in 2012 weer
in staat bleek te zijn enkele dagen in de bergen te vertoeven…

Mijn motivatie om te fietsen is…het plezier dat ik er aan beleef; veel in beweging
blijven is voor mij erg belangrijk. Iedere tocht is een nieuwe uitdaging .

Een heftig moment was het,

toen vorig jaar Andries van der Veen overleed na een
noodlottig ongeval …….. Persoonlijk kende ik hem niet echter die bewuste ochtend,
hadden we kortdurend een gesprek, vlak voordat hij links afsloeg richting Gorinchem.
Joop reed voorop. Kort daarna kwam hij ten val.

Leuk is het fietsseizoen 2015 geweest als….ik
blijven zitten. En iedereen met mij, natuurlijk.
Ik wil de pen graag doorgeven aan: Piet van Eck.

na afloop nog steeds op m’n fiets ben
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Gezocht: Nieuwe Sponsor
Helaas wil Fitline aan het eind van dit jaar het sponsorschap niet doorzetten. Het is natuurlijk
erg spijtig dat we de relatie niet duurzaam door kunnen zetten. De naam stond mooi op de
broeken. Wie van de leden weet een bedrijf die de het wielrennen een warm hart toe draagt
en zijn bedrijf wil laten pronken op de broeken.
We zoeken een sponsor met affiniteit voor de wielersport
Wat hebben we te bieden:
- De naam van de sponsor komt op de broeken
- Duidelijk zichtbaar iedereen kan het zien
- De boemels komen overal, uw naam wordt veel herhaald
- Wij kunnen u helpen met het organiseren van een wielertocht voor uw bedrijf
Heb je belangstelling of weet je een bedrijf met belangstelling, stuur dan een berichtje naar
bestuur@sal-boemel.nl of geef het door aan een van de bestuursleden.
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Etapastour 2015 - de enige échte Bourgondische
fietstocht van Nederland!
Hoe het begon.
De Etapastour in Oosterhout begon als een fietsrit voor de sportieve Bourgondiërs...
Zondag 12 augustus 2007 werd de 1ste Etapastour verreden. Een eerste rit waarvoor
zich 65 renners hadden ingeschreven. Na de koffie met worstenbrood ging de eerste
officiële Etapastour van start! Via het Land van Heusden & Altena naar Zaltbommel
voor een lunch. Er werd in 2 pelotons gereden. Na 118 km arriveerden de pelotons
weer op de markt in Oosterhout waarna de dag verder werd afgesloten onder het
genot van tapas en een drankje. De Etapastour werd uitgebreid. We zijn toen de
recreant-fietsers erbij gaan betrekken, waardoor we twee verschillende fietsdagen
kregen. Tot 2011 hadden we een aparte dag voor recreant fietsers. Dit was een
gezelligheidstocht van 45 km, 85 km of 125 km waar ook steeds vele deelnemers hun
kilometers wegtrapte.
Negen jaar later.
Het is inmiddels 2015. Aan het hele idee van een gezellige Bourgondische fietstocht is
niets veranderd. Het evenement heeft in die 9 jaar wel steeds meer bekendheid
gekregen en vele enthousiaste fietsers hebben meegedaan. In 2011 hebben we voor
het eerst de sportieve renners en de recreant fietsers op dezelfde dag laten rijden. Het
afgelopen jaar stonden we maar liefst met zo'n 400 deelnemers klaar en werd de
sportieve rit van 135 km van de Etapastour in elf pelotons verreden!. Daarnaast reden
er nog eens zo'n 100 recreanten mee. Dat samenvoegen is een succes. Dat doen we
ook dit jaar weer. Tenslotte gaat het om de gezelligheid, en 'hoe meer zielen hoe
meer vreugd'!
Kunnen er nog meer bij?
Uitbreiding vanuit Zaltbommel Vanuit Oosterhout kunnen er geen fietsers meer bij,
maar andersom wel! Al een paar jaar kijken de bestuursleden van fietsclub SaltBommel tijdens onze lunch bij ‘t Stadcafé Zaltbommel, met enige weemoed naar ons
gezellige evenement. Zij zouden ook wel zoiets willen hebben. Samen met ’t Stadscafé
waar wij al jaren de lunch nuttigen hebben zij dit nu opgepakt.
Het is dus dit jaar mogelijk om vanuit Zaltbommel te starten! De route zal in
omgekeerde richting worden gereden. Vanuit Zaltbommel zal er dus tegelijkertijd in de
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loop van de ochtend worden gestart en de wielrenners uit Zaltbommel gaan dan
tussen de middag in Oosterhout gezellig lunchen. Daarna vervolgen ze hun weg en
hebben ze Zaltbommel als eindpunt, waar ook zij een gezellige afsluiting zullen
hebben met Tapas en muziek.
Het accent ligt naast het fietsen vooral op de gezelligheid. Het moet een Bourgondisch
feest worden!
Het bestuur van Salt-Boemel is er van overtuigd dat de fietsers uit de Bommelerwaard
daar een bijdrage aan kunnen leveren.
We hopen dat er ook in omgeving Zaltbommel net zoveel belangstelling voor de
Etapastour is als in Oosterhout is waar intussen al meer dan 500 deelnemers zijn!
De inschrijving is geopend voor de Etappastour op zondag 30 augustus op
http://www.etapastour.nl/artikel.php?id=8
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Toerkalender 2015
Datum

Naam tocht

28 juni

Fietslunchtocht*

12 juli

Andries van der Veen Memorial

16 augustus Heidetocht
6 september Bommelweektocht**
11 oktober

Sluitingstocht

Afstand (km)

Starttijd

ca. 75

09:00 uur

ca. 160

08.00 uur

ca. 130

08.00 uur

25-50-90 09.00-14.00 uur
60

09.30 uur

Alle toertochten zijn voor leden en aspirant leden, behalve:
* Fietslunchtocht is 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:
Neil Mc Cormack
GertJan Loeffen
Job van Leersum
Opzegging:
-

Wordt ook lid van de Salt-Boemel op Strava
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Wist u dat…
-

Er nog NTFU pasjes liggen bij Bikecenter VanTuyl

-

Je deze ook op maandag op kunt halen

-

Bikecenter VanTuyl op maandag ook open is van 09:00
tot 18:00

-

Binnenkort een nieuwsbrief van VanTuyl uitkomt

-

3 juli ivm de Toer de France extra acties komen

-

Hou ook de website in de gaten http://www.vantuyl.nl/
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De onbekende Col
Zaterdag, 13 juni, fietsten 6 Salt-Boemelleden een zware cyclo in de Vogezen, Les Trois
Ballons.
Om vooraf al wat klimkilometers te maken togen 4 van de 6
donderdagmorgen al naar St.Maurice-sur-Moselle, onze
uitvalsbasis, om aan het eind van de middag op de fiets te
kunnen stappen voor een ‘opwarmrondje’.
Na de Ballon d’Alsace was de onbekende col ‘Le Petit-Drumont’
als tweede beklimming aan de beurt.
Wij benaderden de klim vanaf het westen. De weg leidt ons om
Bussang heen en begint steeds steiler te worden, tot 10%. We
slaan linksaf, het doodlopende weggetje in dat ons naar de
Auberge Drumont wijst. Hier is het nog 5 km naar de top. Het
blijft steil, sterker nog, het wordt nog steiler. Het groffe asfalt
maakt het klimmen niet makkelijker. We klimmen door
het bos. Het aantal haarspeldbochten is beperkt,
meestentijds gaat de weg een beetje slingerend steil
tegen de heuvel op. Vlak voor de top begint het plots te
regenen, best lekker gezien de hoge temperatuur en de
inspanningen die we moeten verrichten. Na een paar
haarspelden is de top bereikt, op 1150 meter hoogte.
We hebben hier een mooi uitzicht naar het zuiden.
Honderd meter hoger staat een oriëntatietafel en moet
het zicht veel weidser zijn. Voor ons eindigt de weg echter bij de auberge. Als iedereen boven
is maken we nog een paar foto’s en dalen we af, terug naar St. Maurice.
Aart.

Datum beklimming: 11-6-2015

Pagina 15

Brabanttocht naar Postel
Zondag 14 juni stond de Brabanttocht op het
programma. De toerleider van deze tocht is Johan
den Teurling en zoals iedereen weet kent Johan
Brabant op zijn duimpje. Helaas stonden er maar
9 boemels op de markt, helaas was er veel
concurrentie van buitenlandse tochten maar dat
mag de pret niet drukken.
Er werd gereden vanuit Zaltbommel, Esch,
Vessem naar Postel daar heerlijke Abdijvla met slagroom. Vandaar weer terug via Oostelbeers,
Oisterwijk, Haaren Hedel waar 170 km stond. Iedereen kijkt weer terug op een mooie rit.

De route nakijken klik hier
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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 geen toerleider (we zoeken nog iemand)
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

