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Dit jaar staat dus de Kenya Classic op het 
programma.  Jan: “Het vindt plaats in zuide-
lijk Kenia, in de buurt van Nationaal Park 
Amboseli. Een groot deel van de tocht 
fietsen we met de Kilimanjaro  aan de 
horizon. De Kenya Classic vereist flink wat 
lef: dit is een uitdagend avontuur voor 
ervaren mountainbikers.We leggen in 6 
fietsdagen ruim 350 km af, voornamelijk 
over rode aarde en dirt tracks.” 

Jan Smittenberg en Kea Koeleman 
hebben een goed voornemen voor 
2012: ze rijden in oktober de Kenya 
Classic. Daarvoor gaan ze een bedrag 
van €5.000 aan sponsorgeld bij elkaar 
brengen voor AMREF Flying Doctors. 
 
Jan Smittenberg heeft Kea Koeleman 
met zijn enthousiasme aangestoken. 
Jan nam in 2011 met collega’s van de 
Provincie Groningen deel aan Tour for 
Life: “Tour for Life is een schitterende, 
8-daagse wielertocht. In een ploeg van 
zes tot negen renners fiets je van de 
Italiaanse Alpen naar de Cauberg in 
Nederland. Iedere dag staat je een 
nieuwe bijzondere etappe te wachten, 
van gemiddeld zo’n 150 kilometer.”  
 
De Alpen vond Jan het meest specta-
culair. De eerste dag ging van het 
Italiaanse Bardonecchia, via Col de 
l’Echelle (1860m), Briançon, Col du 
Lautaret (2058m) naar Alpe d’Huez. De 
tweede dag was de Koninginnerit met 
4200 hoogemeters: de Glandon 
(1924m), de Croix de Fer (2067m) en 
de Madeleine (2000m).  
 
Jan: “Samen beklim je wereldberoem-
de cols, op loodzware trajecten. Het 
uitzicht onderweg is waanzinnig. Be-
sneeuwde bergtoppen, uitgestrekte 

weiden en steile afdalingen bij strakblau-
we lucht wisselen elkaar af. Ook de 
sfeer binnen het peloton moet je mee-
maken. Je wordt, zeker op zware mo-
menten, van alle kanten aangemoedigd.”  
 
De opbrengst van Tour for Life was 
meer dan één miljoen euro voor Artsen 
zonder Grenzen. Het team van de pro-
vincie leverde ruim €16.000.  

Agenda 2012 

Heden nog het winterprogramma: 

Race  Elke zondag vertrek vanaf 
Bibliotheek Hooge Meeren 
9:30u 

ATB:  Dinsdagmiddag 13:30  
 Zaterdagmiddag: 13:00 

vanaf rotonde Kropswolde 
Spinning:   Elke donderdagavond 

19:30 in Sportclub Sens 
Hoogezand 

Dekens Groep nieuwe hoofdsponsor Tour ’75 

Na een succesvolle Tour for Life in 2011 zoekt Jan Smittenberg een nieuwe liefdadigheidsdoel 

 

Twee leden Tour’75 rijden de Kenya Classic  

Jan Smittenberg (inzet, 2e van rechts) met het team van de Provincie Groningen op 

29 oktober 2011 boven op de Madeleine. 

Harry Rijkens (links) schudt Harold Dekens van 

De Dekens Groep de hand.  

De Dekens Groep uit Hoogezand Sap-
pemeer is de komende 3 jaar hoofd-
sponsor van FTC Tour’75.  
 
De Dekens Groep is landelijk bekend 
door hun activiteiten met Gieterij Bor-
cherts en Machinefabriek Dekens. Giete-
rij Borcherts giet o.a. ijzer en edelmetaal, 
maar werkt ook nauw samen met kun-
stenaars uit binnen- en buitenland waar-
voor zij werk op maat leveren. 
Machinefabriek Dekens is een metaalbe-
werkings bedrijf dat zich onderscheidt 
door zijn innovatieve en vakmatige 
benadering. 
 
Het bestuur en leden van Tour’75 zijn 
bijzonder verheugd met de samenwer-
king met de Dekensgroep. 

Bestuur 
Harry Rijkens  voorzitter 
Frank Wiertz  secretaris 
René Heirman  penningmeester 
Remko Esser  lid / kleding 
Piet Guikema  lid 
Eddy Schreijer  lid 

Tour ’75 uit Hoogezand-Sappemeer 
houdt zich bezig met de recreatieve 
beoefening van de wielersport. We 
zijn een actieve vereniging. We 
bestaan al meer dan 30 jaar en we 
hebben in die tijd een grote bekend-
heid verworven bij toerfietsers in de 
wijde omgeving van Hoogezand-
Sappemeer. Onze vereniging heeft 
ongeveer 70 leden, voornamelijk 
mannen in de leeftijd van 25 tot 60 
jaar.  
 
Iedereen die graag op de racefiets in 
een competitieve, maar gezellige 
sfeer wil fietsen kan lid worden. De 
leden van Tour ’75 zijn allemaal 
goed getraind, maar er is plaats voor 
iedereen die graag op de racefiets 
aan zijn of haar conditie wil werken. 

 

Nieuwjaarsreceptie 2012 

Het nieuwe jaar begon voor Tour ’75 op 
14 januari om vier uur in Hotel Faber. 
Eén lid kwam met zijn vrouw. 
 
De nieuwjaarswensen werden al snel 
gewijzigd in verwachtingen voor het 
olympische jaar 2012. Natuurlijk keken 
de leden vooruit naar het  clubprogram-
ma (). Daarnaast werden persoonlijke 
plannen en ambities uitgewisseld: de 
amateur-Ronde van Vlaanderen, Parijs 
Roubaix, Boogie’s Extreme, Alpen, Italië 
en zelfs Afrika (). Tips voor de voorbe-
reiding werden stevig en uitvoerig toege-
licht aan de hand van ervaringen uit het 
rijke verleden van Tour ’75. En de echt-
genote? Volgens het betreffende lid  
“verliet [zij] onze nieuwjaarsreceptie in 
opperbeste stemming”. 

Evenementenprogramma 

De  lente begint op 11 maart 

11 mrt Openingstocht Exloo  90km   
01 apr     Westerbork  100km   
15 apr  Ibbenburen  110km   
06 mei  Ter Apel  110km   
17 mei  Noorderrondritten  150km   
03  juni  Pieterburen  140km   
15-17jun  3-daagse clubtocht  
 HS-Apeldoorn-HS  ca 500km 
01  jul  Exloo  100km   
05 aug  Ditzumverlaat  115km   
02 sep  Bourtange via Dld  100km   
16 sep  Sluitingstocht 
 Hellendoorn  160km 


