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54 man (waarvan één vrouw) melden zich voor de openingsrit van het tourseizoen 2013

Grote opkomst bij openingsrit Tour ’75
Agenda 2013
Het zomerprogramma is gestart:
Vanaf de Bibliotheek (Hooge Meeren)
 Elke zondag 9:00u
 Elke woensdag 18:30u
 Elke vrijdag 13:30 (Pensionado’s)
 Elke eerste zondag van de maand een
langere tocht: vertrek 8:30u of eerder!
Altijd in clubkleren én met helm.

Leden Tour ’75 en gastrijders (zoals spinninginstructeurs Bert en Theo) voor het Wapen van Exloo.

Evenementenprogramma
03 mrt Openingstocht Exloo
07 apr Westerbork
21 apr Ibbenburen
05 mei Zeijen
09 mei Noorderrondritten
02 juni Midwolda
15-16 jun 2-daagse clubtocht
Nordhorn
07 jul Ditzumverlaat
04 aug Exloo
01 sep Bourtange
15 sep Sluitingstocht
Nijverdal

90km
100km
110km
110km
150km
150km
360km
115km
100km
100km
150km

Bestuur
Harry Rijkens
Frank Wiertz
Hiltjo ten Have
Bert Frans
Piet Guikema

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid / kleding
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
bekendheid 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.

Hoe hebben deze mannen zich voorbereid op deze dag? Nieuwsbrief zocht het
uit. Sommigen nemen ’s winters af en toe de wegfiets, anderen hun terreinfiets,
een spinningabonnement, zelfs poweryoga. Een enkeling vertrouwt op zijn talent
en legt alleen ’s avonds zijn Tour ‘75-kleren klaar.

De kop is eraf. Met de openingstocht is
zondag 3 maart het seizoen 2013
geopend. Mannen in fraai zwart met
hemelsblauw dromden samen in de
frisse ochtendlucht. Het weer was
zacht, niet die bijtende kou van februari.
Er was enige nervositeit: “Hoe heb jij je
voorbereid?” “Heb je al veel gedaan?”
“Nieuwe bandjes gelegd?” “Nieuwe
fiets?” Je voelt dat men zich afvraagt:
“Ben ik er klaar voor?” Na het
fotomoment voor de Regiokrant roept
de tourleider de groep tot de orde. Hij
zet de marsroute uit. “Wie goan
kalmpies aon dei kaante uut, achter Kiel
langs…” De heenweg gaat wind mee in
een gemoedelijk tempo van 30 tot 32
km/u, waarbij de winter keuvelend

wordt bijgepraat. Een lekke band wordt
door de volgauto van NVB-Verkeer snel
gewisseld voor een nieuw wiel. Vlak
voor Exloo zet Patrick aan voor een
sprint maar zijn ketting schiet eraf,
Patrick glijdt weg, valt een gat in zijn
tenue (kapot) en loopt schaafwonden op
aan knie en arm (heelt wel weer). Het
gekneusde imago herstelt hij door
gewoon weer op te stappen. Het
appelgebak staat om de hoek, in Het
Wapen van Exloo, waar de houtkachel
brandt.

De derde groep

Eddy Schreijer signing off

Tour ’75 is toekomstgericht. Onze leden
kenden gezinsuitbreiding en het bestuur
heeft deze jongelui alsvast van een fiets
op maat voorzien. Alex Koeleman, Jet
Sanders, Bart Ruiter en Phaedra vd
Berg: een goed begin is het halve werk!

Op 26 maart is Eddy Schreijer gestopt
als lid van het bestuur. Eddy is 6 jaar
voorzitter en 2 jaar algemeen bestuurslid
geweest en heeft in die periode samen
met René Heirman voor een ware
cultuuromslag binnen onze club
gezorgd. Door zijn tomeloze inzet en
bijdrage is er een club neergezet met
een sterke lokale uitstraling,
gewaardeerd door leden, sponsors,
gemeente en inwoners van Hoogezand
Sappemeer. Gestopt? Eddy is en blijft
enthousiast lid van Tour ’75. Al op
tweede paasdag organiseerde hij een
extra tourtocht. Hij is onstuitbaar!

Vanaf Exloo liep de route via Musselkanaal
noordelijk langs de provinciale weg. Daar
kwam de wind flink van voren. De sterken
hielden de minder geprepareerde pedaleurs
bij de groep. Dit duwen ging door tot
Muntendam: toch nog wat meer kilometers
maken. Het seizoen 2013 is begonnen.
In de winter, als het te donker is voor de
weg, spint Tour ’75 op donderdagavond bij
SENS. Na de laatste les, op 28 maart,
hebben we hebben Bert en Theo bedankt
met bier en SENS met bloemen. Tour ’75 is
in vorm voor de zomer.

Eddy Schreijer ontvangt van Harry Rijkens naast
alle lof ook bloemen als dank voor zijn inzet.

