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Van de voorzitter
Beste leden,

Maandag 12 december heeft het bestuur met een aantal leden
om tafel gezeten om te discussiëren hoe het gaat met de
vereniging, waar we voor staan als Salt-Boemel en wat er beter
en/of anders kan. Het was een zeer levendige discussie en de
resultaten hiervan zullen we terugkoppelen in de
ledenvergadering begin volgend jaar. We zullen dan ook afscheid
nemen van twee bestuursleden. Pieter en Mari hebben te kennen
gegeven niet nog een termijn zitting te willen nemen in het
bestuur.
We zijn al hard op zoek naar kandidaten om hun plaats in te nemen.
De eerste activiteit in het nieuwe jaar zal de nieuwjaarsborrel zijn. De uitnodiging hiervoor
lees je verderop in deze nieuwsbrief.
Het bestuur en de redactie van de nieuwsbrief wensen alle leden met hun families prettige
feestdagen en tot ziens op de nieuwjaarsborrel!

Met sportieve groet,
namens het bestuur van WV Salt-Boemel,
Aart Beekman.
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Sluitingstocht
Op 16 oktober was de Sluitingstocht van Salt-Boemel. In tegenstelling tot eerdere tochten was
het prachtig weer. Daarom waren er 40 renners aanwezig bij de start vanaf Bikecenter
VANTUYL. Na het vertrek om half tien hebben we eerst een groepsfoto gemaakt met als
achtergrond de Bommelse brug. De foto is gemaakt door Fotolux. Binnenkort hangt deze bij
onze sponsoren!

De tocht ging kris-kras door de Bommelerwaard, voor velen zaten er weggetjes tussen waar
ze nog nooit waren geweest. Na 60 kilometer bereikten we t Stadscafé waar nog gezellig werd
nagezeten onder het genot van een bak koffie met appeltaart.
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Baanclinic
Beste leden Saltboemel
We willen in januari een baan clinic organiseren op de wielerbaan in Amsterdam. Wie heeft er
zin om mee te gaan geef je op De duur van de clinic zal naar gelang van de deelnemers 2 of 3
uur duren meer als 20 dan worden het twee groepen.
Bij deze clinic zal er een ervaren begeleider bij zijn die alles uitlegt.
Benodigdheden
-

helm

-

Saltboemel outfit

-

Schoenen met SPD plaatjes

-

Drinken en of eten

Op de baan kun je evt ook leenschoenen krijgen.
Op de baan is er ook eten en drinken te koop.
Helm en fietshandschoenen zijn verplicht !!!
Kosten ca. 30 euro per persoon inclusief fiets huur. Vervoer naar Amsterdam op eigen kosten.
We zien je graag
Opgave en informatie voor de clinic bij
Edwin Poot info@groenehof.nl tel: 06-20144894
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Advertenties
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Nieuwe bestuursleden gezocht
Wielervereniging is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Pieter Elias en Mari van
Weelden hebben te kennen gegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen.
We zoeken bestuursleden die kritisch zijn en mee willen denken aan de missie van de
vereniging, het beoefenen en het bevorderen van het toerfietsen. Heb je
belangstelling en/of wil je je verkiesbaar stellen dan wordt je verzocht je te melden bij
de secretaris van de vereniging. Over de inhoud van de bestuursfunctie kun je contact
opnemen met een van de bestuursleden.

Veel leden hebben een Garmin als fietscomputer een handige site is

Veel uitleg over de werking van je garmin http://www.opfietsen.nl/
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Toerkalender 2017
Datum

Naam tocht

12-3-2017

Snerttocht

10/11–06-2017

Weekendje Weg

Afstand
(km)

Starttijd

50

9:30

320

NB

De overige tochten worden bekend gemaakt op de jaarvergadering
Alle toertochten zijn alleen voor leden en aspirant leden:
Het verdient aanbeveling om niet ongetraind hieraan deel te nemen.
Nieuwe leden:
-Opzegging:
-Word ook lid van de Salt-Boemel op Strava https://www.strava.com/clubs/Salt-boemel
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Nieuwjaarsreceptie
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De onbekende col
Noord-Italië is een el dorado voor klimfietsers. Prachtige klimwegen in majestueuze
berglandschappen, het kan niet op. Van de Stelvio tot de Giau, van de Gavia tot de Sellagroep, allemaal even mooi.
Verscholen in het park Adamello-Brenta ligt een doodlopende dalweg in het Val di Genova.
Komend vanuit het noorden in de afdaling vanaf Madonna di Campiglio sla ik rechtsaf naar dit
smalle en niet al te goed onderhouden weggetje. De eerste kilometers zijn bijna vlak. Ook
druk, want wat voor fietsers geldt, geldt zeker voor wandelaars. Druk is het zeker bij de
waterval, de Cascata del Nardis, waar het wemelt van de scholieren. Na een fotostop fiets ik
verder. De onregelmatige klim volgt de rivier, deels door bos, deels door open stukken met
prachtig uitzicht op de achterliggende bergen. Her en der zijn parkeerplaatsen waar
wandelaars hun auto neerzetten om te voet de bergen in te trekken. Ik fiets helemaal door.
Bij een grote bergweide houdt het asfalt op. Volgens de beschrijving van Richard van
Ameijden is het dan nog 1 kilometer naar het Refugio Bédole over een onverharde weg en nét
te doen op de racefiets. Dat waren zíjn woorden. Ik hobbel en bobbel tussen de wandelaars
door naar boven, en dan is 1 km nog best ver. Op 1640 meter hoogte keer ik om, hobbel en
bobbel terug, en stop onderweg nog een paar keer voor een fotostop. Terug bij de waterval
geniet ik bij een kop cappuccino nog even van het prachtige uitzicht!

Aart.

Datum beklimming: 14-7-2016
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Wist u dat…
-

We 12 aanmeldingen hebben voor de cursus wegkapitein

-

Dit een dunne nieuwsbrief is

-

Je geen nieuwe NTFU pas krijgt

-

Er geen verhalen of belevenissen ingestuurd zijn

-

Het mountainbiken weer is begonnen

-

Er Boemels vertrekken iedere zondag van de Esso (met de auto)

-

Je informatie wil contact op kunt nemen met Remco 06-20597788
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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
diverse activiteiten zoeken we:

Voor diverse activiteiten, bijvoorbeeld uitpijlen van een
tocht, tijdens de tocht de pijlen controleren en natuurlijk
weer ophalen het 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

