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Jaargang 6, nummer 28, oktober 2016
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Van de voorzitter
Beste leden,

Als ik dit schrijf hebben we net het bericht gekregen dat Martien
Stehmann, ons oudste lid, is overleden. Hij sukkelde al jaren met
z’n gezondheid, waardoor we hem ook al lang niet meer op fiets
hebben gezien. Vorig jaar hebben we hem gelukkig nog in het
zonnetje kunnen zetten vanwege zijn langjarig lidmaatschap. Hij
gaf ons toen nog een wijze les mee: “Je weet pas wat fietsen is
als je niet meer kunt fietsen. Ik mis het nog iedere zondag”. Wij
wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

De wijze les van Martien in gedachte houdend, verwachten wij tijdens onze afsluitende tocht
een mooi peloton. Te meer omdat op deze dag ook een groepsfoto zal worden gemaakt in het
nieuwe tenue (fietsbroeken). Kom dus allemaal op 16 oktober naar de Sluitingstocht!

In dit Kleine Verzetje blikken we vooral terug naar de laatst gereden tochten: de
Bommelweektocht, die door de slechte weersverwachting helaas weinig deelnemers trok, en
de Vechttocht.

Veel leesplezier!

Met sportieve groet,
namens het bestuur van WV Salt-Boemel,
Aart Beekman.
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Heidetocht
Veel tochten hebben we dit jaar al moeten verzetten vanwege het weer. Zo ook de
Heidetocht. De Heidetocht zou gereden worden op 21 augustus maar toen werd er zulk slecht
weer voorspeld (en later ook uitgekomen) dat we de tocht verschoven hebben naar 28
augustus.
Gelukkig was het de 28e wel weer om te gaan fietsen. Om 8 uur stonden er 12 Boemels op de
markt we gingen richting Tiel om via Kesteren de brug naar Rhenen te pakken. Aangezien het
restaurant voor de koffie pas om 11 uur open was hebben we een extra lusje gedaan over de
Koerheuvel heen. In de afdaling wilde Guido even wat eten en zag een drempel over het
hoofd. Een onfortuinlijke buiteling was het gevolg, de schade was er alleen bij de kleding en
wat schaafwonden. Gelukkig kon hij zijn weg vervolgen. Via de Grebbeberg naar Wageningen
Hoog om zo bij Ede de heide op te rijden. De kleur van de heide kwam aardig overeen met
het paars van ons tenue.

De koffiestop was Restaurant de Goudsberg in Lunteren.
De terugweg ging langs Veenendaal over de Amerongense Berg naar de pont van Amerongen.
Vanaf de pont zijn we over allerlei weggetjes gereden waar je normaal niet zomaar komt (wel
goed asfalt). In Geldermalsen hebben we Henk van Vuren even thuis afgezet! Zo waren we
rond twee uur weer terug in Zaltbommel. De route terug kijken klik hier
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Advertenties
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Bommelweek-tocht
Als afsluiting van de Bommelweek hadden we op zondag de Bommelweektocht. De
organisatie werd dit jaar gedaan door Roy Peters, Edwin Poot, Job van Leersum en
Aart Beekman.
Er was de keuze uit twee routes, een route van
60 km en een route van 100 km.
Het is een beetje de story of, ook deze dag
waren de weergoden ons niet goed gezind.
Geen zon, zwaar bewolkt met overtrekkende
buien.
Totaal hebben er 40 mensen deelgenomen aan
de tocht. Om 9 uur vertrok bij Bikecenter VANTUYL er een klein paars pelotonnetje
van 12 Boemels voor de tocht van 100 kilometer.
De tocht ging via Hedel naar Vlijmen en zo langs Kamp Vught naar Vugt en door
richting Esch naar Haaren en zo naar de Drunense Duinen. Het rustpunt was bij De

Drie Linden waar we even een bakkie gedaan hebben. Na de stop gingen we via
Drunen naar Elshout en naar de Heusdense brug. Via de dijk ging de tocht verder naar
Andel en via Poederoijen, langs de carpeton naar Delwijnen om zo naar Zaltbommel te
rijden.
Op de markt aangekomen was het een aangenaam temperatuurtje.
Onderweg hadden we geen regen gehad.
Wil je de tocht terug kijken klik dan hier.
De organisatoren bedankt voor hun inzet, aangevuld door de overige vrijwilligers die
hun steentje bijgedragen hebben met het uitpijlen en de pijlen weer ophalen en het
bemannen van de posten.
Volgend jaar hopelijk mooier weer!!
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Toerkalender 2016
Datum

Naam tocht

Sluitingstocht
16 oktober vertrek vanaf Bikecenter
VANTUYL

Afstand
(km)

Starttijd

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:
-Opzegging:
-Word ook lid van de Salt-Boemel op Strava https://www.strava.com/clubs/Salt-boemel
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Vechttocht
Omdat het vorig jaar tot laat in september mooi weer was besloot het bestuur voor deze
september nog een lange tocht te organiseren. Op 25 september stonden 10 leden klaar voor
de Vechttocht. Gertjan en Roy hadden al aangegeven dat ze de 160 km niet vol zouden
maken. De route ging naar de pont in Culemborg, waar we 10 minuten hebben moeten
wachten omdat de eerste afvaart pas om 9 uur was. Gelukkig was het prima weer en konden
we even bijpraten. Marc haalde daar echter wat vreemde capriolen uit met als resultaat een
schaafwond en een stukje van een shifter af. Vanaf de pont ging het dwars door Houten over
brede fietspaden. Na De Bilt kwamen we in het plassengebied en vanaf Maarssen (waar we
afscheid namen van Roy en Gertjan) volgden we de Vecht noordwaarts tot Vreeland. Via de
andere kant van de Vecht reden we naar Loenen waar de koffie wachtte. Helaas was de op
een bord aangekondigde 'lekkerste appeltaart van de Vechtstreek' op en moesten we het met
chocoladetaart en brownies doen. Ook lekker!
De zuidenwind werd na de stop onze tegenstander. De rit ging verder langs o.a. kasteel De
Haar. Bij IJsselstein staken we de Lek over om via Lexmond en Schoonrewoerd weer naar
Zaltbommel te rijden. Bij Rhenoy nog een klein valpartijtje, gelukkig met weinig schade. Een
mooie afsluiter van een mooie nazomer!
Wil je de tocht terug zien klik dan hier
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In memoriam
Op 24 september is op 77 jarige leeftijd ons oudste lid Martien Stehmann overleden.
Vorig jaar is Martien gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap, tijdens de uitreiking gaf
Martien 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”.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
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De onbekende col
Ongeveer 70 km ten westen van Wenen, doorsneden door de Donau, ligt de Wachau. Een streek rijk
aan wijnbouw en bekend om de ‘marillen’ (abrikozen), die in sapjes, likeurtjes, ‘kugeln’ en wat al niet
meer zijn verwerkt. De Wachau is uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. Je kunt er prachtig fietsen
langs de Donau, iets dat door jong en oud in groten getale wordt gedaan. Ga je ver van de Donau af
dan is het flink klimmen geblazen. Op 5 kilometer van het dorpje Spitz begint een slingerende weg
naar de hoogste top van de Wachau, de Jauerling.
Tijdens onze zomervakantie wagen wij ons aan de beklimming van deze bult. Net geen 1000m hoog,
maar wel met flinke stijgingspercentages. Na de lunch in Mühldorf, tijdens welke de accu van Nella’s ebike weer flink is opgeladen, rijden we via Viessling naar de niet-helemaal voet van de klim. Het is
meteen flink werken met stukken van 10%. Eerst door bos, en later door een meer open landschap
vlakt de weg wat af. In het dorpje Oberndorf lijkt de top met mast voor het grijpen. Er is dan nog een
paar kilometer te gaan. Links opent zich een prachtig panorama. Helaas is het er heiig en zien we de
hoge bergen in de verte nauwelijks. Datzelfde is het geval als ik, eenmaal op de top beland, mijn
fietsschoenen verruil voor makkelijker schoeisel (handig, zo’n pakezel op de e-bike bij je) en de
uitkijktoren beklim. Toch een mooi klimmetje in dit relatief vlakke deel van Oostenrijk!
Aart.

Datum beklimming: 17-8-2016
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Wist u dat…
-

De alle kleding op voorraad is

-

We 12 aanmeldingen hebben voor de cursus wegkapitein

-

Dit een dunne nieuwsbrief is

-

Er geen verhalen of belevenissen ingestuurd zijn

-

Het mountainbiken weer is begonnen

-

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

Zondag 16 oktober
Sluitingstocht
Vertrek 9:30
vanaf
BIKECENTER VANTUYL
ontvangst vanaf 9:00
ronde van ca 60 km
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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

