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Van de voorzitter
Beste leden,
Als ik dit schrijf hebben we net de Bommelweektocht achter de
rug. De weersverwachting was niet optimaal, maar het zou
grotendeels droog blijven. Helaas bleef het deelnemersaantal
beneden de verwachting. Jammer was het om te constateren dat
van onze vereniging slechts een kleine 20 fietsers aanwezig
waren. Gelukkig was er belangstelling van de omringende
verenigingen en zelfs van ver buiten de Bommelerwaard
(Wieringermeer!). Ook de recreatieve fietsers lieten het afweten.
De route van 30 kilometer leidde langs de exposanten van Kunst,
Kiezel en Klei. Met deze combinatie dachten we twee vliegen in
één klap te slaan, maar helaas. Totaal hadden we net iets meer
dan 100 deelnemers. Genoeg voor de evaluatie later dit jaar.
Een jaar dat wat fietsen betreft nog maar een maand duurt. Op 11 oktober fietsen we nog
éénmaal met z’n allen de Sluitingstocht. Niet dat we daarna niet meer kunnen fietsen, maar
niet meer in georganiseerd clubverband.
In dit Kleine Verzetje blikken we vooral terug naar de mooie tochten die we de voorgaande
maanden hebben gereden. De weer zeer geslaagde lunchtocht, de Andries van der
Veenmemorial, de natte Heidetocht… Ook de eerste Bommelse editie van de Etapastour wordt
uitgebreid belicht.

Veel leesplezier!
Met sportieve groet,
namens het bestuur van WV Salt-Boemel,
Aart Beekman.
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Andries van der Veen Memorial
De zondag ( nu 19 juli) voor de zomervakantie staat traditioneel voor de pannenkoekentocht
en sinds vorig jaar voor de Andries van der Veen Memorial.
12 juli 8:00 op de markt staat 24 renners en de bus met berijder klaar om te vertrekken. Het
weerbericht was niet al te best en het miezerde een beetje. De rit dit jaar zou een stop
hebben in Oudewater. De heenweg
ging eerst naar Geldermalsen om via
diverse weggetjes naar Vianen te
rijden. Tourleider Aart heeft aardig de
smaak te pakken in het opzoeken van
leuke weggetjes en langs mooie zicht
locaties.
Na de brug over de Lek bij Vianen
hebben we de eerste lekke band. Het
risico was natuurlijk groot met een nat
wegdek. Inmiddels was het al geheel
droog (echte regen hebben we niet gehad) en konden de jassen uit. Na een nieuwe band ging
de weg door langs de oude ijssel naar IJsselstein. Prachtige fietspaden liggen er daar door de
weilanden heen! En ja hoor we konden stoppen voor lekke band nummer 2 in Harmelen. Een
mooi lusje richting Woerden en via Linschoten kwam na 86 km de pauze in Oudewater.Helaas
kwam er nog lekke band nummer 3 bij! In Oudewater werd gestopt voor de bekende koffie en
de beruchte appeltaart Van sommige renners zie ja alleen maar foto’s met hun
Boemelkleren aan en een lekker appeltaartje.

Dus hier boven een foto van voor de appeltaart!
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Na Oudewater via Hekendorp naar Schoonhoven. Midden in Schoonhoven was weer een extra
stop voor lekke band nummer 4. Na het wisselen namen we de pont naar Nieuwpoort. De
wind kwam langzaam een beetje in de rug en dat was wel welkom. Via een mooie route reden
we naar Schoonrewoerd. De weg naar Beesd was deze week geasfalteerd en in de bocht
maakte een renner een onfortuinlijke schuiver. Gelukkig zonder kleerscheuren of stukken aan
de fiets, wel een beetje een gedeukt ego!
Door het landgoed in Beesd op naar de pannenkoeken bij de familie Van Vuren in
Geldermalsen. Het ontvangst was weer geweldig. Stapels pannenkoeken waren er weer
gebakken, ook aan een natje en een droogje kwam niemand iets te kort. Het was geweldig.

Na een uurtje eten en kletsen ging het laatste stukje door naar Zaltbommel.
Totaal 162 km met 28,6. Klik hier
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Heidetocht
Zondag 16 augustus het weerbericht voor Zaltbommel was droog vanaf zes uur. Op de markt
verzamelen zich 11 Boemels die de Heidetocht gaan rijden. De vooruitzichten waren niet echt
stabiel en we zitten nog in de vakantieperiode dus viel het niet tegen.
De route verliep door de Betuwe naar Tiel en via IJzendoorn
naar Rhenen. De weg was de hele rit al een beetje vochtig
maar nu vielen de eerste druppels naar beneden. De
Grebbeberg was de eerste helling die genomen werd, later
gevolgd door de Wageningse berg. Vervolgens ging de route
door Wageningen Hoog om zo de heide op te gaan bij Ede. Het
was op zich wel mooi op de heide alleen de regen en de wind
die in de bui zat maakte het toch wel onaangenaam.
Bij Cafe de Goudsberg in Lunteren hebben we na 80 kilometer
de geplande stop genomen, De warme koffie was welkom,
zeker als het tweede bakkie koffie gratis is. Sommige renners
dacht dat ze twee keer appeltaart kregen!
Na de koffie gingen we verder richting Ede, heb begin was
koud. Maar gelukkig kwam al snel de Amerongense berg.
Hierna had niemand het meer koud. Met de pont over van Amerongen naar Eck en Wiel.
Hierna via mooie binnendoor weggetjes naar Geldermalsen.
Om kwart voor twee waren we weer terug in Zaltbommel en hier was het natuurlijk droog!
Dus hebben we nog maar even een afzakkertje gepakt!
De route totaal 135 kilometer 240 hoogtemeters en uitgezet door Aart Beekman, route
nakijken kan klik hier
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Nieuwe Boemels
Naam: Job van Leersum
Leeftijd: 50 jaar (30 april 1965 geboren)
Woonplaats: Zaltbommel
In het dagelijks leven (werk): Marketingcommunicatie advies (eigen bureau: De Regiekamer
Communicatie)
Fietst sinds: 4 jaar
Fiets: Apex Ycarus racefiets / Sensa 29-er MTB
Wat je eventueel kwijt wil: Enorm leuk om bij
Salt-Boemel aangesloten te zijn. Tot nog toe heb ik
met name op de donderdagavond meegefietst met de Relax-groep. Dat is erg gezellig.
Daarnaast spin ik wekelijks bij Rob bij Fitline en fietsen we op maandagavond een rondje
Bommelerwaard en probeer ik in de weekenden een tochtje te maken. Ik ben geen
hardfietser, rond de 31 gemiddeld is meer dan voldoende voor mij. In de winter ga ik op de
MTB regelmatig een NTFU toertocht maken op de zondagen. De Veluwe op of Brabant in
bijvoorbeeld. Ondanks dat ik 2 meter lang ben en er totaal het postuur niet voor heb, vind ik
klimmen echt fantastisch. Dit jaar voor het eerst serieus geklommen door onder andere de
Stelvio te bedwingen; een super ervaring. Dat smaakt naar meer!

Naam: Peter van Overbeek
Leeftijd: pas 52!
Woonplaats: Nu nog Aalst
In het dagelijks leven (werk): Projectmanager
Vastgoed ontwikkeling (op zoek naar nieuwe uitdaging
sinds 1 juli dit jaar). Huidige werkgever het UWV
Fietst sinds: Juli 2015
Fiets: Koga
Wat je eventueel kwijt wil: Enkele keren mee mogen
toeren. Leuke fietscollega`s! Bedankt dat ik bij “ de
club” mag horen
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Naam: Fred Gelmers
Leeftijd: 51
Woonplaats: Haaften
In het dagelijks leven (werk): commercieel
manager
Fietst sinds: 2012
Fiets: Cube Peleton Race
Wat je eventueel kwijt wil: Hallo allemaal. Al
een kleine 19 jaar woonachtig in het
Rivierengebied. Al 20 jaar getrouwd met Christine
en trotse vader van zoon Tom (17) en dochter Sabine (16). Als commercieel manager
werkzaam bij van Neerbos Bouwmaterialen met onder meer een vestiging in Zaltbommel. Het
fietsen in 2012 is begonnen als manier van afvallen (ook gelukt, een kleine 18 kilo
kwijtgeraakt). Al snel kwam hier AlpeDuZes op mijn pad. Een prachtig avonduur dat in 2013
werd afgesloten met een prachtig bedrag (van Neerbos haalde met een 3-tal teams een kleine
euro 250.000 op) en 4 keer de berg op fietsen. Wat veel leuker is! Ik heb er een prachtige
hobby aan overgehouden.
Na een tijdje alleen alles te hebben gefietst, leek het leuk met aan te sluiten bij een
wielervereniging. Samen fietsen, delen van ervaringen etc. Bevalt uitstekend. Leuke mensen,
prachtige routers en veel fietsplezier. We treffen elkaar weer snel op de fiets.

Naam: Michel Schimmer
Leeftijd:46
Woonplaats: Zaltbommel
In het dagelijks leven (werk): Verkoop binnen bij
glasfabrikant AGC
Fietst sinds: April 2014 wielrenfiets gekocht en vanaf
toen wat serieuzer gaan fietsen.
Fiets: Cannondale Caad10
Wat je eventueel kwijt wil: Sinds Jan.2015 lid van
Salt-Boemel en inmiddels al wat leuke ritjes gedaan.
Hopelijk mogen er nog vele veilige en gezellige
ritten/tochten volgen!
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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.

Pagina 9

Etapastour
Joop Leeuwenburg, oud bestuurslid van Salt-Boemel en nog steeds één van de meest actieve
leden is al jaren in de ban van deze tocht, de Etapastour. Waarom zal je je afvragen… Op
dezelfde datum van onze jaarlijks georganiseerde GeziensToerfietsdag, de laatste zondag van
augustus, die inmiddels vanwege te weinig animo is komen te vervallen, streek rond het
middaguur een grote groep wielrenners neer bij het Stadscafé om een uitgebreide en
verzorgde lunch te nuttigen. Acht jaar geleden was het nog een groep van ongeveer 50
wielrenners, maar de laatste jaren wordt de markt volledig bezet door deze groep
enthousiaste fietsers. De laatste 3 jaar zit die organisatie met een luxeprobleem. Het
maximum van 400 renners is bereikt. Vergezeld door motorrijders en volgwagens is het een
waar professioneel wielerkaravaan dat van Oosterhout naar Zaltbommel fietst en vervolgens
weer via een andere route terug naar Oosterhout.
Joop wilde ook een dergelijk evenement, maar dan vanuit Zaltbommel naar Oosterhout vv.
Het bestuur van Salt-Boemel gaf akkoord om medewerking te verlenen en het onder haar
leden te promoten. De organisatie ligt bij het Stadscafé. Zo gezegd zo gedaan.
Afgelopen zondag, op 30 augustus, is de 1e editie van de Etapastour Zaltbommel-OosterhoutZaltbommel gereden. Rob Muller van ‘t Stadscafé zag het wel zitten en het evenement kon
opgenomen worden in de Bommelweek. Zo kon er ook meer reclame voor gemaakt worden.
Helaas blijven de grote getallen aan inschrijvingen achterwege, maar uiteindelijk zaten er
zondagochtend toch 15 man, waarvan 12 van Salt-Boemel om 09h bij ’t Stadscafé aan een
lekker bakkie koffie met een worstenbroodje. Joop heette iedereen welkom en begroette ook
de 2 motorrijders die ons deze dag zouden begeleiden. De groep bestond uit redelijk
geoefende wielrenners en er werd daarom afgesproken om met een snelheid van 30km/h te
vertrekken richting Oosterhout.

Na de flinke hoosbuien eerder die ochtend was het verbazingwekkend dat we een geheel
droog wegdek hadden, dus de kans op lekrijden zou ook minder zijn. De westelijke heenroute
ging via Gameren, Veen, Heusden, bovenlangs Waalwijk, Waspik naar Oosterhout. Een mooie
route waarvan natuurlijk het eerste deel bekend terrein was. De begeleiding van de
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motorrijders was wel geheel nieuw voor ons. En wat een mooi schouwspel was dat om te zien
hoe deze motorrijders hun uiterste best deden om het ons zo makkelijk mogelijk te maken,
echt een genot om zo alle kruispunten over te steken die volledig voor ons werden
vrijgehouden. We voelden ons een soort profpeloton. Echt super! Bijkomend voordeel was dat
ook onze snelheid redelijk constant bleef want er was geen enkel oponthoud.
Dus kwamen we na een kleine 60 km, kwart over twaalf in Oosterhout aan, waar een lekkere
lunch met kroketten, luxe bolletjes, stokbroodjes voor ons klaar stond. Daar konden we ook
goed zien wat voor een organisatie hier bezig was om straks de 400 wielrenners die uit
Zaltbommel terugkwamen + nog een kleine 200 gezinsfietsers welkom te heten en een
tapas- en feestavond aan te bieden.

Een halve kilo zwaarder vertrokken we rond 13h weer voor het vervolg van de tocht. Deze
ging via Loon op Zand, Helvoirt, Vlijmen, Bokhoven, Hedel, Kerdriel naar Zaltbommel. De
terugweg was met 73 km voor enkele renners wat pittiger. Toch kon de groep door het
constante tempo en het geweldige werk van onze motoren bij elkaar blijven. Voldaan reden
we na een totale afstand van 135km een druk marktplein van Zaltbommel op. Daar werden al
snel wat tafels bij elkaar geschoven en her en der wat stoelen veroverd om als groep bij
elkaar te zitten.
De motorrijders werden nogmaals bedankt voor hun geweldige inzet. Het 1e biertje werd
aangeboden door Salt-Boemel. Omdat de tapas nog even op zich lieten wachten, het buffet
ging pas om 17.30h open, was er nog tijd over om thuis op te frissen. Dat eet ook wat
lekkerder, zeker ook voor de andere bezoekers op de markt die steeds verder van ons
vandaan gingen zitten. Ook de tapas waren geslaagd. Een mooie afsluiting van een geweldige
fietsdag die om 20h eindigde.
Tot slot wil ik namens de groep en ook het bestuur van Salt-Boemel Joop bedanken voor het
mede organiseren van deze tocht. Een echte Boemelaar…
Pietertje
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Lunchtocht
Vorig jaar was de eerste lunchtocht maar de reacties waren zo positief dat we het dit
jaar weer op het programma geplaatst hebben.

Zondagmorgen 28 juni stonden er 40 Boemels op de markt. Als een lang paars lint
trokken we door de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. De
toerleider Aart had er verrassende stukjes in gedaan.
Regelmatig werd de opmerking
gemaakt. O, hier ben ik nog nooit
geweest en wat is het mooi.
Precies na 75 km stonden we weer
op de markt en precies op tijd voor
de lunch.
Tijdens de lunch vielen er een paar
stippeltjes regen en gelukkig geen
dikke bui net zoals vorig jaar
Afstand 75 km
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Pagina 13

Bommelweek fietstocht
Na de succesvolle fietstocht vorig jaar, begon het weerbericht al aardig roet in het eten te
gooien. Dit betekende slecht weer op komst. Als de routes uitgezet zijn en het draaiboek rond
is het mooi als de laatste schakel ook mee
wil werken.
Zondag 6 september, de routes zijn
zaterdag uitgepijld, vallen er om zeven uur
druppels op de ramen. Gelukkig is het al
snel droog. Het is wel niet zulk mooi en
warm weer als vorig jaar, maar als het
droog is komen er in ieder geval meer
deelnemers dan als het regent
Om kwart voor negen staat alles klaar en kunnen de inschrijvingen beginnen voor de 90
kilometer tocht, later komen de deelnemers voor de 50 kilometer. In het begin zijn er al
aardig groep veelal eigen renners. Er zijn ongeveer 75
deelnemers gestart voor de 90/50 kilometer. De
reacties over de route zijn ronduit positief het was een
mooie route rond Leerdam
Voor de
30
kilometer
tocht was
voor de
kinderen
een
speurtocht toegevoegd, de route langs enkele
kunstenaars van Kunst-Kiezel en Klei. De kinderen mochten na afloop allemaal een keer
grabbelen in de grabbelton.
Totaal hebben we ongeveer 100 deelnemers gehad. Helaas minder dan de vorige editie.

Deelnemers en vrijwilligers bedankt voor je deelname en inzet
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Jubilarissen gehuldigd
Tijden de lunch van de Boemellunchtocht zijn 2 jubilarissen gehuldigd vanwege het 25 jarig
lidmaatschap, Martin Stehmann en Hendrik Rietstra.

Beide ontvingen een horloge met inscriptie. Martin Stehmann (oudste lid van Salt-Boemel
met 76 jaar) gaf de renners een wijze les mee: “je weet pas wat fietsen is als je niet
meer kunt fietsen. Ik mis het nog steeds iedere zondag”.
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Ingekomen post
Hallo Pieter, bestuur en andere leden / donateurs van W.V. Salt-Boemel.
Op uitnodiging ben ik naar jullie Boemel Lunchtocht geweest. Deze keer wederom niet om te
fietsen…..(…..dat krijg je met slapende leden…..), maar op uitnodiging.
Een uitnodiging om als jubilaris aanwezig te zijn.
Op het moment van jullie lunch moest ik werken. Dat heb je met onregelmatig
werk….(anderen zullen wel denken, hoezo "werken”).
Ondanks dat lukte het mij om even aan te schuiven en van jullie lunch te kunnen genieten.
Tijdens deze lunch werd er even aandacht gevraagd voor 2 jubilarissen. Te weten Martin
Stehman en ondergetekende.
Er werd gememoreerd dat wij beiden 25 jaar lid waren van de vereniging. We kregen beiden
een presentje overhandigd.
Ik praat even voor mijzelf, maar toen ik naar Martin keek, kreeg ik ook de indruk dat hij, net
als ik, onder de indruk was van het jubileumgeschenk.
Een bos bloemen had ik al heel wat gevonden……, maar dit…..
Een prachtig horloge met aan de achterzijde een inscriptie en het logo van Salt-Boemel.
Ik was echt verrast en kan zeggen dat ik blij ben met het geschenk.
Ik wil jullie hierbij dan ook hartelijk dank zeggen voor jullie aandacht voor jullie jubilarissen en
het geschenk wat ik heb mogen ontvangen.
Ik wens een ieder veel wielrenplezier bij de W.V. en vooral veel veilige kilometers.
Groetjes,
Hendrik RIETSTRA.
@hendrik onze horloges komen natuurlijk bij Ubens & Conrads vandaan!
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Toerkalender 2015
Datum

Naam tocht

Afstand (km) Starttijd

11 oktober Sluitingstocht

60 09.30 uur

Alle toertochten zijn voor leden en aspirant leden:
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:
Gerriete de Hartog
Tom Metz
Peter cab Overbeek
Opzegging:
Kees van den Tempel
Tim Kok
Carlo Tabbers
Wordt ook lid van de Salt-Boemel op Strava
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Wist u dat…
-

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

-

Binnenkort een nieuwsbrief van VanTuyl uitkomt

-

Hou ook de website in de gaten http://www.vantuyl.nl/

-

Het spinningseizoen aanvangt

-

Je natuurlijk gaat spinnen bij www.fitline.nl

-

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
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Zaterdag 3 oktober
Zaterdag 3 oktober trappen we ons oktoberfest af met een MTB clinic. Onder begeleiding van
een ervaren instructeur worden je de fijne kneepjes van het offroad rijden bijgebracht.
De clinic begint om 10:00uur bij ons bikecenter en zal rond 12:00uur zijn afgelopen. Tussen
09:00 en 10:00uur zal er iemand van Polar aanwezig zijn om hun nieuwste producten te
demonstreren die vervolgens in het veld getest kunnen worden.
Deelname aan de clinic is open voor deelnemers op alle niveaus en uiteraard is deelname
gratis! Wel van te voren even opgeven via info@vantuyl.nl of via facebook.

Vanaf 12:00 – 14:00uur Bier en Braadworsten
Nieuwe ATB’s kijken en ervaringen wisselen van
de clinic
Voor in de agenda
14 en 28 oktober ’s avonds

workshops fietsonderhoud
kosten €10,00 opgave via info@vantuyl.nl of via facebook.
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De onbekende Col
In de Provence kan je prachtig fietsen. Heerlijk peddelen langs de
lavendelvelden en de olijvengaarden waan je je echt als God in
Frankrijk. De meeste bergen en bergjes zijn niet zo hoog en niet
zo steil. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. “De Reus van de
Provence” bijvoorbeeld, oftewel de Mont Ventoux. Omdat ik op
mijn vakantie dit jaar daar ‘toevallig’ in de buurt was maar weer
eens – na dertien jaar - naar boven gefietst. Deze berg past
echter niet in deze rubriek. Maar de Ventoux heeft een klein
zusje. Niet al te ver van de Ventoux vandaan ligt de ‘Montagne
de Lure’. Ook een kale top, maar veel minder maanlandschap
dan de grote broer. Korter, minder steil, maar heerlijk rustig – en
evengoed meer dan 1000 hoogtemeters. De enige levende
wezens die ik tijdens mijn beklimming tegenkwam waren de horden vliegen die zich om mijn
hoofd en op mijn handen verzamelden.
In het begin van de middag rijd ik vanaf de camping rijd
ik Forcalquier in om de binnendoorweg naar SaintEtienne-les-Orgues te nemen. De temperatuur is
inmiddels al boven de 30 graden gestegen. De weg loopt
eerst omhoog naar het fraaie stenenlandschap van ‘Les
Mourres’. Daarna daalt de weg, om een paar kilometer
voor Saint-Etienne gevoelig omhoog te lopen. Op dit stuk
kan je de top goed zien. Hoewel de klim ‘officieel’ (daar
staat het eerste kilometerbordje naar de top) in het dorpje
begint, voelt dit toch echt als klimmen. Na het dorpje
volgt een lang stuk door het bos, net als bij de Ventoux vanuit Bedoin. Het stijgingspercentage
neemt met de kilometer toe lijkt het.
De weg lust met grote en kleine haarspelden omhoog. Als ik het bos uit ben, ontvouwt zich
een prachtig uitzicht, hoewel het mooiste verborgen blijft achter de rotsen. Vlak voor een
bocht is de Ventoux goed te zien.
Na een restaurant wordt de weg
smaller. De klim vlakt wat af. Niet
veel later, bij een ‘belvédère’, is
het helemaal gedaan. Op de grote
plaat fiets ik verder naar de top.
Helemaal boven zoals op de
Ventoux kom je niet, maar 1740 meter is ook een leuke hoogte om te finishen. Ik maak een
paar foto’s van het uitzicht en laat me ook nog even op de plaat zetten. In de afdaling pak ik
het uitzichtpunt nog even mee en daal verder naar het restaurant voor een welverdiende cola.
Aart. Datum beklimming: 28-7-2015
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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

