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Van de voorzitter 

 

Beste leden,  

 

Dat juni een natte maand is geweest kunnen de leden die aan de 

laatste twee tochten hebben deelgenomen beamen. Na de 

onweersbui tijdens de Brabanttocht kregen we afgelopen zondag 

zelfs een zondvloed over ons heen tijdens de lunchtocht. Na een 

douche sloten de meeste deelnemers toch nog aan bij het 

heerlijke lunchbuffet in ’t Stadscafé. Jammer dat we maar met 

ongeveer 20 leden waren! 

 

Gelukkig was het tijdens het weekendje Vlissingen beter weer. Ook hier is een ‘jammer’ op z’n 

plaats. We waren maar met z’n vieren! Evengoed was het leuk en gezellig en gaan we volgend 

jaar weer een weekendje weg. Net als vorig jaar heeft Roy de pen opgepakt om een mooi 

verslag te schrijven. 

 

Voor de vakantie is er nog één tocht, de Andries van der Veen memorial. Na de tocht zijn we 

weer te gast bij Henk van Vuren, die gelukkig weer is hersteld na zijn hartproblemen. Ditmaal 

eten we geen pannenkoeken, maar soep met worstenbroodjes. Ook lekker! 

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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Nat einde Brabanttocht 
 

Zondag 12 juni gingen we dan eindelijk – na 3x uitstellen – naar Brabant. Hoewel de 

weersverwachting niet geweldig was – buien in de middag – waren er toch 8 dapperen die de 

uitdaging aangingen. En wat ging het lekker. Weinig wind, af en toe een beetje zon, een 

heerlijk terras aan de rand van de Peel…  

 
 
Op nog geen 30 km van de meet ging het dan toch mis. Een flinke plensbui veranderde ons 

fietsers in waterfietsers. Niet veel later gleden Jan en Gerald in een gladde bocht onderuit. 

Zonder al te veel schade konden zij gelukkig hun weg vervolgen. Na net even meer dan 160 

kilometer bereikten we het – inmiddels droge – Bommel weer. Ondanks het natte eind een 

heerlijke tocht! Totaal 160 km 

Aart 
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4 september BOMMELWEEKTOCHT 
 

60 en 100 kilometer 
 

Gepijlde routes 
 

Start bij Bikecenter VANTUYL, finish op de Markt 
 

100 km: 8.30-9.30 uur 
60 km: 9.30-10.30 uur 
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Racefiets Clinic Salt-boemel 
 

Op zaterdag 7 mei organiseerde Salt-Boemel een wielrenclinic samen met Bikecenter 

VANTUYL. De clinic werd verzorgd door Remie van Himwegen van Fietcoach.nl. 

Er hadden zich 6 Boemels aangemeld voor deze clinic. 

De clinic begon om negen uur met behendigheid. Het lijkt 

allemaal zo makkelijk maar het viel de deelnemers wel 

tegen om zo kort mogelijk rondjes te draaien tussen de 

pionnen heen.  

Hierna kwam de remproef! Hoeveel remweg heb jij nodig 

en waar rem je mee met je voor rem of met je achterrem 

en merk wat het verschil is!! De deelnemers weten het en 

doen hier hun voordeel mee!  

 

Na de behendigheid zijn we bochten op snelheid gaan 

nemen de dijk af. Hoe snij ik een bocht aan en hoe houd ik 

mijn stuur vast? 

 

Na de behendigheid hebben we rijden in een lint geoefend over het industrieterrein, in 

combinatie met de vorige oefeningen kon je goed oefenen hoe je juist uit de wind zit. Tot slot 

hebben we een sprinttraining gedaan over het viaduct over de A2 van de viaductweg. 

Al met al een zeer geslaagde leerzame ochtend. Reden genoeg om hem volgend jaar weer te 

organiseren. Heb je belangstelling laat het dan even weten via de mail aan redactie@salt-

boemel.nl of geef het aan bij mij. 

Remco 

mailto:redactie@salt-boemel.nl
mailto:redactie@salt-boemel.nl
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Heuvelrugtocht 
 
Zondag 19 april was de Heuvelrugtocht.  
 
De weersvooruitzichten waren voor later op de dag niet al te best. Om 8 uur stonden er 19 
Boemels op de markt. 
 
Deze keer is de ronde gemaakt over Rhenen, met als eerste beklimming de Koerheuvel, dan 
weet je gelijk hoe je er voor staat! Voor een aantal viel dat niet mee zo direct na de winter. 
Na de Defensieweg volgde 
de Amerongseberg vanaf 
de kant van Ede, De 
Hoogstraat en de 
Maarnseberg. Na de 
heuvels en 75 km was het 
hoog tijd om de innerlijke 
mens te verzorgen!! 
 
Na de koffie is het met 
wind me naar Zaltbommel. 
Door wat hagel en sneeuw 
op de terugweg was 
iedereen blij met een 
lekker windje in de rug. 
 
Uiteindelijk lekker gereden 
120 km. 
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Advertenties
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Lunchtocht 

 
Het schijnt zo te zijn dat de zon maar niet echt wil schijnen als Salt-Boemel een tocht 
organiseert. Zo ook op 26 juni. De berichten waren op zich best gunstig dus stonden 
er ruim 20 Boemels op de markt voor een leuk tochtje van ca 75 KM. Na afloop 
konden we dan een mooie groepsfoto maken (met de overige leden die om wat voor 
reden dan ook niet mee konden fietsen). 
 

   
 
Dit jaar ging de tocht (op het laatst nog veranderd door opkomende buien uit het 
zuiden) net als vorig jaar richting de Culemborg. Te hoogte van Culemborg begonnen 
de wolken zich al samen te pakken. In de route werd continu geschakeld om zo droog 
mogelijk te blijven. In Beesd werden we door de buien bijgehaald. Dit was achteraf 
een ligt buitje. In Geldermalsen begon het aardig door te plenzen, in Waardenburg 
stond er ca 5 cm water op de weg en op de Bommelsebrug weren we getrakteerd op 
een hagelbui en zware regenval. Ondertussen was al afgesproken dat we eerst naar 
huis zouden gaan en daarna terug kwamen voor de lunch. 
 
Helaas kwam niet iedereen terug en was niet iedereen aanwezig die zich opgegeven 
had. Dit was natuurlijk er jammer. Voor de aanwezigen smaakten de broodjes en de 
soep bij het Stadscafe er niet minder om. 
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Toerkalender 2016 
 

Datum Naam tocht  
Afstand 

(km) 
Starttijd 

17 juli Andries van der Veen memorial  150  08.00 uur 

21 augustus Heidetocht  135 08.00 uur 

4 september Bommelweektocht  50/90 09.00 uur 

25 
september 

Vechttocht  160 08.00 uur 

16 oktober Sluitingstocht  60  09.30 uur 

 

Alle toertochten zijn alleen 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:  

Andre van Donselaar 

Hendrik Jan van Kamerbeek 

Bas van der Sluijs 

Opzegging: 

Gijs Verploegh 

Mark de Jong 

Teunis van Brakel 

Stef van Gelderen 

Hans van der Heijden 

 

Word ook lid van de Salt-Boemel op Strava https://www.strava.com/clubs/Salt-boemel 

 

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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Weekendje weg 2016 

Met Aart, Pieter, Jan, Roy en de ondersteunende rijders Michel en Mark 

4 Die Hard. Boemels die de tocht naar Vlissingen van ruim 170 km aandurfden. Meester 
Routeplanner Aart had ons een mooie route beloofd en dat werd het. Nog voor vertrek een 
lekke band maar dat zou ook de laatste zijn voor het hele weekend. Een heerlijk voedzaam 
gebak bij Pieter en startschot van Henk van Vuren bracht ons in beweging naar Zeeland. 
Michel van Dreumel vergezelde ons voor de mentale ondersteuning en kopwerk. Via prachtige 
dijken, oversteekje met de pond, rondjes rond de Kerk (voor Pieter vaak 2) kwamen we bij 
haventje voor de eerste koffie break met gebak. 

Vervolgens door naar de Zeeuwse polders, langs de dijken van de meren, Zierikzee waar Jan 
iedereen kent....met helaas toch wind tegen.....via de Neeltjes Jans, harinkjes bij 
Vrouwenpolder, een lusje extra vanwege het mooie landschap (dank Pieter) naar de finale op 
een koude, bewolkte boulevard van Vlissingen met warm ontvangst van de Elias Sr en Karin, 
waar we genoten van een welverdiend biertje. 

Ons hotel bood nog net genoeg ruimte voor de fietsen. Na een frisse douche, een lekkere 
pasta en een kleiner toer door Vlissingen genoten we een goed glas onder genot van een 
beloofde en bijzonder fraaie zonsondergang aan het strand van Vlissingen. 
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Mark Jongkind kwam ons wekken voor dag 2. Het beloofde een zonnige en warme dag te 
worden met ....helaas weer wind tegen. Via de zuidkant naar het Brabantse land met een paar 
kleine klimmetjes in omgeving Huijbergen bereikten we de eerste stop bij “ Het beste terras “ 
van Nederland .... Aldus Mark. 

 
Vol energie weer verder, dwz dat hier en daar de handrem erop moest en een andere vooruit 
geduwd moest worden. Franse temperaturen, Brabantse landschappen, senioren op 
elektrische fietsen met gehoorapparaten als ware gevaren onderweg en een broodnodige 
pitsstops brachten ons in Made. ...Nog maar 40 km maar gelukkig gold en geldt samen uit 
samen thuis en kwamen we keurig op tijd aan voor de afterparty bij Aart. Wederom een 
gezellig en geslaagd weekend met ruim 350 km fietsplezier. 

Roy 
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De onbekende col  
 

Vorige keer schreef ik over een col die ik jaren gelden reed en dit jaar toevallig opdook in Parijs-Nice. 

Een andere situatie is wanneer een onbekende col wordt opgenomen in het schema van een 

etappewedstrijd en je, vóórdat de renners hem voor de kiezen krijgen en je toch ‘toevallig’ in de buurt 

bent, hem dus als het ware gaat verkennen. 

De 8e etappe van de Giro d’Italia van dit jaar voerde de renners van Foligno naar Arezzo. In de finale 

wachtte nog een lastig obstakel: de Alpe di Poti, slechts 827 meter hoog, maar wel met ruim 6 

onverharde kilometers en steile passages tot 14 procent.  

Tijdens de meivakantie verbleef ik op een camping vlak bij Arezzo. Deze prachtige stad (lees ook de 

passages hierover in het boek ‘Pellegrina’) moest natuurlijk bezocht worden. Boven de stad, mooi te 

zien vanaf de camping, rijst een berg op met een zendmast. Dit is de Alpe di Poti. Voor het bezoek doe 

ik het ‘rondje Arezzo’ dat ruim een week later door het hele Giropeloton zal worden gedaan. Mijn lief 

achterlatend in de drukke winkelstraat rijd ik om de stad heen en eruit voor de eerste bijna vlakke 

kilometers van de col. Na de passage van het dorpje San Polo begint de klim écht, en meteen steil. Ik 

rijd nu nog op nieuw aangelegd asfalt. Even denk ik dat ze dit asfalt wel zullen hebben doorgetrokken 

tot de top. Niets is minder waar. Ik mag slechts 2 kilometer genieten van de mooie ondergrond. Bij het 

begin van het onverharde gedeelte staat nog de machine die dit stuk heeft geëgaliseerd. De gaten en 

hobbels zijn mooi gevuld en gladgestreken, het is geen mountainbikeparcours meer hoewel de 

steentjes er nog wel liggen. De eerste onverharde meters zij meteen steil, en omdat het op deze 

ondergrond moeilijk is om staande te klimmen, zwoeg ik me zittend naar boven. Dit eerste steile stuk 

is ongeveer 2 kilometer lang. Daarna volgt een vlak en soms dalend stuk; hier is het oppassen in de 

bochten met die steentjes! Dan volgen nog 3 ongelijkmatige kilometers omhoog. Op de top verandert 

de ‘strade bianchi’ weer in asfalt. Na een paar foto’s zoef ik via de geasfalteerde kant naar beneden, 

Arezzo tegemoet. 

NB: Ruim een week later verloor Tom Dumoulin hier zijn roze trui 

Aart. Datum beklimming: 6-5-2016  
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Wist u dat… 
- De nieuwe korte broeken ruim op voorraad zijn bij Bikecenter VANTUYL 

- De lange broeken en jassen besteld zijn en dat degene die besteld hebben op de 

hoogte worden gebracht via een e-mail. 

- Alle tochten (behalve de snerttocht) niet droog verlopen zijn 

- Dit komt door het natte voorjaar 

- Er een opleiding aangeboden wordt tot wegkapitein 

- Je dan op moet geven bij Mari 
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Cursus wegkapitein 
Al jaren gaat binnen onze vereniging de discussie over snelheden, routes en het aanspreken 

van elkaar op elkaars fietsgedrag en de gemaakte afspraken. Daarom willen wij indien er 

minstens 10 liefhebbers zijn de cursus wegkapitein aan onze leden aanbieden. Deze cursus 

duurt een dag en zal gewoon in Zaltbommel worden gegeven. Uiteraard krijg je hiervan een 

certificaat en verwachten wij als bestuur er iets voor terug.  Namelijk dat je je ook gaat 

inzetten als wegkapitein tijdens onze wekelijkse ritten. Onderstaand vind je hier meer 

informatie over. Lijkt het je leuk en voel jij je verantwoordelijk geef je dan voor 15 juli op bij 

Mari van Weelden (marivanweelden@hetnet.nl).  

Bij voldoende vrijwilligers zullen we zo snel mogelijk na de zomervakantie deze 

cursus plannen. 

Wat is een wegkapitein? 

De belangrijkste taak van de wegkapitein is om groepen op een plezierige en veilige manier te 

begeleiden. Idealiter wordt de wegkapitein daarin gestuurd door het beleid van de vereniging en 

onder begeleiding van een hoger gekwalificeerde trainer/instructeur. In overleg met de eventueel 

aanwezige trainer/instructeur bepaalt hij de route en de snelheid van de groep en is hij in staat het 

niveau aan te passen aan het niveau van de groep. De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels 

en de gedragscode van de Wieleracademie en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich 

hier ook aan houden. Hij durft deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte 

afspraken. De deelnemers kunnen hierbij zowel jeugdigen als volwassenen zijn. 

De wegkapitein binnen de vereniging 

Wanneer men samen fietst, met een groep bestaande uit meer dan 4 personen, is het van belang om 

een wegkapitein aan te stellen. In de ideale situatie assisteert de wegkapitein bij het begeleiden van 

tochten een race trainer/instructeur niveau 3 of eventueel niveau 2. In overleg worden de route en de 

snelheid bepaald. De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de 

Wieleracademie en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich hier ook aan houden. Hij durft 

deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken. 

Cursus wegkapitein voor de vereniging 

Fietsen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten in Nederland. Steeds meer 

jonge mensen pakken de racefiets en/of mountainbike. De wielersport wordt ook steeds meer 

toegankelijk: je kunt fietsen op elk niveau en ten opzichte van veel andere sporten is de kans op 

blessures gering. Door de toenemende populariteit wordt het echter ook steeds drukker op de weg. 

Mensen fietsen graag samen, vaak in verenigingsverband. Goede begeleiding van trainers/instructeurs 

en/of wegkapiteins is daarom van groot belang. De wieleracademie hecht veel waarde aan kwalitatief 

goede begeleiding van deze groepen. Naast de specifieke opleidingen voor trainers op niveau 2 en 3, 

heeft de Wieleracademie daarom ook de opleiding wegkapitein verder doorontwikkeld. 

 

 

  

mailto:marivanweelden@hetnet.nl?subject=Opgave%20cursus%20wegkapitein
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E T A P A S T O U R  
 

 

DE ENIGE ECHTE BOURGONDISCHE FIETSTOCHT VAN NEDERLAND. - 18 JUNI 2016 

  

Inschrijving EtapasTour 2016 van start 

Beste Etapastour liefhebber, 

Op zondag 28 augustus 2016 is het zover….. de 10e Etapastour zal dan verreden gaan worden. Een jubileumjaar 

dus! 

We gaan er een extra bijzondere editie van maken. 

 De recreant fietsers kunnen hun hart weer ophalen voor een hele mooie tocht van 45 of 65 kilometer 

langs een bosrijke route met als lunchadres Restaurant Boswachterij Liesbos. 

 De sportievelingen kunnen zich weer in het zweet werken over onze vaste route van 135 kilometer van 

Oosterhout naar Zaltbommel en terug. 

Schrijf je op tijd in want al enkele jaren is de belangstelling zo groot, dat we voortijdig de inschrijving moeten 

sluiten. We hebben onze website geheel vernieuwd en de inschrijving is NU geopend! Ga dus snel naar onze 

website en meld je aan. En je weet Vol = Vol!! 

Link: http://www.etapastour.nl/inschrijven/ 

Let wel op! 

Wanneer je voor meerdere personen tegelijk inschrijft ben jij als inschrijver zelf verantwoordelijk om 

alle aangemelde personen te informeren over vertrektijden en het reglement. Ook dient de 

inschrijver de polsbandjes van de door hem/haar aangemelde personen bij de inschrijftafels af te 

halen. 

We wensen jullie alvast een gezellige voorbereiding en we hopen jullie weer te zien op de jubileumeditie van 

Etapastour 2016. 

Met vriendelijke groet, 

de Organisatie Etapastour 

 
 

 

http://www.etapastour.nl/inschrijven/
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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

