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Van de voorzitter
Beste leden,

Met de traditionele Snerttocht hebben we zondag 13 maart het
fietsjaar 2016 ingeluid. Prachtig weer, een mooie opkomst en
gedisciplineerd gereden. Bijzonder dit jaar was de start bij
Bikecenter VANTUYL. Belangrijk voor de relatie met de
sponsoren is dat we zulke dingen samen kunnen doen. Dat geldt
natuurlijk ook voor ‘’t Stadscafé waar we aan het eind van de
tocht van heerlijke snert konden genieten.
Helaas is de samenwerking met Fitline na drie jaar tot een einde
gekomen. We hebben nog geprobeerd om Fitline voor een langere tijd aan onze club te
binden, maar daar kregen we geen overeenstemming over. Natuurlijk blijven alle leden van
harte welkom bij Fitline voor spinning en fitness.
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn er door zowel het bestuur als de leden diverse
voorstellen gedaan voor met name het rijden op de zondag. In het vervolg van dit Kleine
Verzetje kun je daar alles over lezen.
Goed was het om diverse leden enthousiast te krijgen voor het (mede)organiseren van met
name de Bommelweektocht, waardoor deze in zijn huidige vorm doorgang kan vinden.
De eerstkomende gezamenlijke tocht (voor leden en aspirant-leden) is op 17 april. Dan gaan
we naar de Utrechtse heuvelrug. Het weekendje weg is op 4 en 5 juni. Tijdens de ALV heb ik
de hoop uitgesproken dat we met een flinke groep naar bestemming Zeeland kunnen gaan. Je
kunt je nu al opgeven via bestuur@salt-boemel.nl. Wat voor weer we ook krijgen, het wordt
zeker gezellig!
Veel leesplezier!
Met sportieve groet,
namens het bestuur van WV Salt-Boemel,
Aart Beekman.
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Jaarvergadering
Op 7 maart was de jaarlijkse jaarvergadering. De jaarvergadering was midden in de winkel bij
Bikecenter VANTUYL zodat de 38 aanwezig leden zich behoorlijk thuis voelden!
Aan de orde kwamen, de uitleg waarom FITLINE geen sponsor meer is en de consequentie
hiervan. Op aanraden van de aanwezige leden worden de FITLINE broeken omgeruild voor de
nieuwe broeken met Bikecenter VANTUYL erop. Voor de lange broeken en de mogelijkheid om
een winterjas beschikbaar te stellen is een inventarisatie geweest via een enquête. Naar
verwachting komen de nieuwe broeken eind april.

Het ledenaantal blijft rond de 130 leden schommelen, er zijn wat opzeggingen geweest vanuit
Geldermalsen omdat daar een nieuwe vereniging opgericht is.
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers van de vereniging. Uit de cijfers blijkt
dat de club financieel zeer gezond is en dat is mooi in deze tijd. Dit is ook een van de redenen
dat we de wisseling van de broeken kunnen betalen.
De bestuursleden hebben een zittingsduur van 4 jaar, aftredend dit jaar was Alex d Haens.
Alex was ook herkiesbaar, aangezien er verder geen kandidaten waren is hij verkozen.
Zoals ieder jaar is de snelheid een agenda punt, zo ook dit jaar. Na een uitvoerige discussie
gaan we beginnen om:
1. Op zondag vertrekken alle groepen om 9 uur!
Dit is gedaan om teleurstellingen bij een geringe deelname te voorkomen.
Er vertrekken drie groepen:
de A groep met een maximale snelheid van 34 km/h toerleider Aart Beekman
de B groep met een maximale snelheid van 32 km/h toerleider Johan den Teurling
de C groep met een maximale snelheid van 30 km/h toerleider (vacature)
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2. De trainingsavonden zijn op:
Woensdagavond om 19:00 met een maximale snelheid van 30 km/h toerleider Wim
van den Bogaard/Johan van Tuyl
Donderdagavond om 19:00 met een maximale snelheid van 32 km/h toerleider
(vacature)
3. De trainingsochtend is op vrijdag om 9:30 met een maximale snelheid van 30 km/h
Het hanteren van een maximale snelheid wordt door het bestuur na een paar weken
geëvalueerd evenals het tegelijk starten op zondag. Belangrijk is dat we een toervereniging en
geen race-vereniging. Spreek elkaar ook aan als er te hard gereden wordt, afspraak is
afspraak. Daarnaast is een gastrijder een rijder die 1 of twee keer mee rijd om te kijken of het
rijden in bij onze club hem/haar bevalt. Hierna zal door de rijder de keuze gemaakt moeten
worden om lid te worden of op eigen gelegenheid zijn rondjes te rijden.
Vanuit het bestuur wordt er gevraagd of leden mee willen helpen met de organisatie van de
activiteiten zoals de fietsdag in de laatste week van de Bommelweek. Een aantal Boemels
geven aan mee te willen helpen met de organisatie. Dat is fijn vele handen maken licht werk.
Na afloop van de vergadering om 22:00 was er nog tijd voor een drankje!
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Nieuwe Boemels
Naam: Tom Metz
Leeftijd: 61 jaar
Woonplaats: Zaltbommel
In het dagelijks leven
(werk): Audiovisueel producent
(Bastaproducer)
Fietst sinds: 2013
Fiets: Apex Ycarus
Wat je eventueel kwijt wil: Mijn doel is om lekker te fietsen met gezellige mensen. Ik ben
een teammens die het normaal vind om zich aan te passen aan de rijder die die dag de minste
benen heeft en wachten op elkaar. Ik ben daarom ook aangehaakt bij de donderdag MAX.
31KM/U club. Ik hoef ook geen Tour de France meer te winnen maar houd wel van een
uitdaging. Vorig jaar was dat de beklimming van de Stelvio, dit jaar?????

Naam: Hjalmar Bakker
Leeftijd: 35 jaar
Woonplaats: Gameren
In het dagelijks leven (werk):
manusje van alles bij de mooiste
fietsenwinkel van Nederland
Fietst sinds: 2008
Fiets: VANTUYL Element Elite
Wat ik verder nog kwijt wil: er moet
meer gefietst worden!
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Nieuwe Boemels (2)
Naam: Mindert Westra
Leeftijd: 32
Woonplaats: Zaltbommel
In het dagelijks leven (werk): projectmanager
Woningcorporatie
Fietst sinds: In mijn jeugd, opgepakt sinds een half
jaar
Fiets: VANTUYL 730
Wat je eventueel kwijt wil:
Aangestoken door mijn vader en broers heb ik in mijn
jeugd menig tochtje gefietst in Friesland. Helaas kwam
dit stil te liggen toen ik in Delft/Den haag ging wonen. Door mijn vrouw woon ik sinds kort in
Zaltbommel. Na de geboorte van mijn zoon wil ik het fietsen weer actief oppakken. Daar komt
nog een extra motiverende factor bij, want ik doe dit jaar mee met alpe d’Huzes.

Verder met drie sponsoren

Zoals vorig jaar al gemeld is FITLINE geen sponsor meer van onze vereniging. We hadden nog
geprobeerd om FITLINE voor een langere tijd aan onze club te binden, maar daar kregen we
geen overeenstemming over. Helaas dat we na drie jaar afscheid van elkaar moeten nemen.
Onze drie sponsoren Bikecenter VANTUYL, ’t Stadscafe en Ubens & Conrads blijven wel op
onze kleding staan.

STEUN ONZE SPONSOREN ZOALS OOK ZIJ ONS STEUNEN EN
BEZOEK HUN WINKEL OF TERRAS

.
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Rondjes rijden
Waar gaan we heen is een veel gehoorde vraag bij de start van een ronde. Sommige mensen
maken er ook een leuke hobby van om iets leuks te fietsen, iets anders dan een gewoon
rondje. Dat je een vorm rijdt en er dan iets leuks van maakt is natuurlijk erg leuk. Joris Meijer
uit Hedel heeft inmiddels al een olifant, een neushoorn en een paashaas bij elkaar getekend.
Erg leuk natuurlijk hieronder de olifant https://www.strava.com/activities/304227766

En de neushoorn https://www.strava.com/activities/366730668
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Nieuw in dit rijtje is de paashaas https://www.strava.com/activities/450575517

De paashaas wordt tweede paasdag gereden door http://hetiskoers.nl/activiteit/hikrit-depaashaas/ vertrek vanaf De Drie Linden in Drunen.
We zijn benieuwd welke figuren jij kunt rijden op de fiets. Stuur je routelink even naar
redactie@salt-boemel.nl
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Nieuwjaarsborrel
Vrijdag 8 januari was het gezellig druk in ‘t Stadscafé bij de nieuwjaarsborrel van Salt-Boemel.
Er werd teruggekeken op het voorbije seizoen, maar vooral vooruit gekeken naar het nieuwe
fietsseizoen. Voorzitter Aart Beekman presenteerde de toerkalender voor 2016. Veel bekende
tochten, maar ook een aantal nieuwe. Nadruk werd gelegd op het Weekendje Weg op 4
en 5 juni. Dit jaar is de bestemming Vlissingen. Dat belooft een uitdagende tweedaagse te
worden! Je kunt je nu al opgeven via bestuur@salt-boemel.nl.

Nieuwe Broeken
Doordat we een sponsor minder hebben is de teamkleding aangepast. De grootse wijziging is
dat op de broeken de naam van FITLINE gaat veranderen in Bikecenter VANTUYL. Om ervoor
te zorgen dat de omruil zo snel mogelijk plaats gaat vinden is er in de ledenvergadering
besloten om de broeken 1 op 1 maximaal 2 per lid om te wisselen.
Let wel de omruil betreft 1 FITLINE broek voor 1 Bikecenter VANTUYL broek.
We hebben al een grote bestelling broeken gedaan, de enquête heeft uitgewezen dat we voor
de hele kleine en hele grote maat een bijbestelling moeten doen. Als de nieuwe broeken
binnen zijn zullen we dit bekend maken via de mail. De nieuwe broeken hebben naast een
nieuwe opdruk ook een andere zeem, deze zeem is een klasse hoger dan de huidige zeem.
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Toerkalender 2016
Afstand
(km)

Starttijd

60

09.30 uur

Heuvelrugtocht

120

08.00 uur

22 mei

Tocht Brabant

160

08.00 uur

4 en 5 juni

Weekendje Weg Zeeland

340

n.t.b.

26 juni

Lunchtocht

75

09.00 uur

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

Datum

Naam tocht

13 maart

Snerttocht

17 april

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:
Hjalmar Bakker
Opzegging:
Word ook lid van de Salt-Boemel op Strava
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Snerttocht
Op 13 maart is de snerttocht verreden. Voor het eerst verzamelden we bij Bikecenter
VANTUYL. De eerste renners waren om
9 uur in de winkel aanwezig voor de
koffie en de lekkere koek. Toen we
wilden vertrekken was er een lekke
band, echt handig bij Bikecenter
VANTUYL voor de deur.
Na de reparatie vertrokken we met een
kleine vertraging over de veilingweg
naar Velddriel. Zoals afgesproken met
de ledenvergadering werd het tempo
laag gehouden, de maximum snelheid
lag op 29 km per uur. Aangezien de
wind toch behoorlijk was zou het voor degene die voor de eerste keer op de fiets zitten een
behoorlijke klus zijn. Net na het viaduct onder de A2 door hadden we de tweede lekke band.
Het wachten was wel fris,
maar gelukkig hadden ze het
zo gefikst. Zo werd de tocht
vervolgd door Hedel,
Ammerzoden en Well. Met het
windje in de zij kwamen we
gemakkelijk in Aalst aan om
vervolgens via de Poederoijen
naar Brakel te gaan. In Brakel
schoot bij een renner de
ketting eraf. Door de
vertraging die ze opliepen met
het repareren, moest er even
stevig aangezet worden. Door een onoplettendheidje viel Henk de Jongh omdat hij in
aanraking kwam met het voorwiel van zijn voorganger.
De weg van Brakel naar Zaltbommel verliep tegen de wind in, maar met de erwtensoep voor
ogen was dat niet zo’n probleem. Helaas gingen er een paar renners in Gameren al op de
pedalen staan om als eerste in Bommel aan te komen, ze waren bang dat er onvoldoende
soep was. Maar er was ruimvoldoende soep bij het Stadscafé das dat is helemaal niet nodig.
Aantal kilometer 50 gemiddelde snelheid 26,7 aantal renners 53

.
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DE ONBEKENDE COL
Soms verschijnt er in het etappeschema van een profkoers een berg die voor de meesten
onbekend is, maar waarvan jij denkt; Hé, daar ben ik geweest. Tijdens de afgelopen editie
van Parijs-Nice eindigde de voorlaatste etappe op de Madone d’Utelle, een bergje in de Alpes
Maritimes. Hoewel hij de etappe niet won, legde Geraint Thomas hier de basis voor de
uiteindelijke zege.
In het jaar 2000, ik woonde nog niet eens in Zaltbommel, laat staan dat ik lid was van SaltBoemel, plakte ik een weekje Alpes Maritimes vast aan een fietsvakantie met En Route in de
Frans-Italiaanse Alpen plus deelname aan de cyclosportieve ‘La Galibier’. Vanuit SaintSauveur-sur-Tinée bedwong ik toen ook de Madone d’Utelle. De top van de berg ligt op 1174
m. De klim is heel gelijkmatig. In mijn aantekeningen van toen lees ik dat ik het verzet van
30x17/19 heb gebruikt en de col heb ingedeeld in de categorie ‘gemiddeld’. Omdat het zo lang
geleden is heb ik geen enkele voorstelling meer van deze beklimming. De beelden van ParijsNice heb ik niet gezien. Het was warm, bewolkt en de nacht daarvoor was ik na een hevige
onweersbui mijn lekke tent uitgedreven. Ook dat lees ik in mijn aantekeningen.
Ik heb nog wel een dia die ik op de top heb gemaakt, met een oriëntatietafel en een klooster
erop. That’s it.

Aart.
Datum beklimming: 26-7-2000

1(Bron profiel: Cyclingcols.com)
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Wist u dat…

-

De Giro start in Nederland
Er in de omgeving van Apeldoorn en Arnhem diverse evenementen zijn
Het leuk is om daar een keer te rijden
Zaterdag 19 maart Grande Spettacolo Italiano bij Bikecenter VANTUYL van 12:00 t/m
16:00 meer info https://www.facebook.com/events/128018934248648/
Zaterdag 9 april Ronde van Vlaanderen event georganiseerd door Bikecenter VANTUYL
voel de ronde van Vlaanderen zelf meer info
https://www.facebook.com/events/1049833598417397/
Zaterdag 14 mei Bikecenter VANTUYL ZesZes event rij een tot zes ronden van 60 km
voor KWF. Meer info https://www.facebook.com/events/427389974137647/
Voor de renners die zes ronden gaan rijden is het fijn als er voorrijders zijn als jij een
of meerdere ronden de leiding wilt nemen schrijf je dan in bij http://www.zeszes.nl/

Pagina 15

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

