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meerijdt. Die prachtige successen behaalt 

en, als je de foto ziet, er met volle teugen 

van geniet. Je kunt, als je het beleefd 

vraagt, het succes gewoon aanraken. 

Dit kun je beleven, gewoon, op een zondag 

in maart, bij de Bibliotheek van Hoogezand-

Sappemeer.  

Plaats: Hoogezand-Sappemeer. Tijd: 

Zondag 31 maart, 9:05u. Weer: zonnig, 

stevige wind, 7°C. Bijzonderheid: deze 

dag is de zomertijd gestart… 

… en Tom Jelte rijdt weer eens met 

Tour ’75 mee. Na Parijs-Nice en Milaan

-San Remo rijdt hij deze dag 

Hoogezand-Noordpolderzijl en terug. 

Zoals de foto al laat zien, straalt het 

plezier van alle rijders af. Op dit soort 

zondagen, als de rest van de gemeente 

zich nog eens omdraait, hebben de 

renners van Tour ‘75 het rijk voor zich 

alleen. Dan liggen de asfaltwegen er 

speciaal voor hen. Wat is er leuker dan 

je op zo’n ochtend te spiegelen aan 

iemand die met de absolute wielertop 

Seizoen 2014 

Op de weg: 
Vanaf de Bibliotheek Hooge Meeren 

 Elke zondag 9:00u  

 Elke woensdagavond: 18:30u 
 
Altijd in clubkleren én met helm. 

Zomaar een zondagochtend in Hoogezand-Sappemeer  

 

Tastbaar plezier bij Tour ’75  

De stralende leden van Tour ’75 met Tom Jelte Slagter (idem, linksvoor) kort voor de rit op en neer naar Noordpolderzijl 

Bestuur 
 
Harry Rijkens  voorzitter 
Paul Mijland  secretaris 
Hiltjo ten Have penningmeester 
Bert Frans lid / kleding 
Piet Guikema  lid 
Dinand van Laar 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 65jaar.  
 
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. 

Openingstocht Exloo 

Het wegseizoen van Tour begon op een 
zonnige 2 maart. De 60 fietsers wachtte 
na 50 kilometer in ‘t Wapen van Exloo 
de beste appeltaart ooit. Verliep de rit 
vlekkeloos? Gelukkig niet, tegenslag 
sterkt de mens. John vertelde dat hij op 
de terugweg de volgauto 5 keer moest 
stilzetten wegens fietser met een lekke 
band. 

Evenementenprogramma 

  
02 mrt Openingstocht Exloo  90km   
06 apr     Bakkeveen 100km   
14 apr  Teutoburgerwoudtocht  115km   
04 mei  Midwolda 110km   
29 mei  Noorderrondritten  150km   
01  juni  Dwingeloo 150km   
14-15 jun 2-daagse clubtocht  
 Noord-Holland  2 x 200km 
07  jul  Munnikezijl-Visvliet  115km   
03 aug  Ditzum  100km   
07 sep  Surhuisterveen 100km   
14 sep  Sluitingstocht 

Tour ‘75 lid Jelte Slagter bij De Hooge Meeren 

Trotse vader 

Grote namen van Tour ‘75 zijn 
gewoon onder ons. Op zaterdag 30 
maart om 11:53 was Jelte Slagter, de 
vader van Tom Jelte, aanwezig bij de 
noordelijke ingang van winkelcentrum 
De Hooge Meeren in Hoogezand-
Sappemeer. Uw redacteur trof hem in 
gezelschap van Tourleden Per Stridh 
en Jimmo Smit. Jelte informeerde uw 
redacteur uit eerste hand over zaken 
a ls het  spr in tvermogen, het 
herstelvermogen en het voornemen 
van Tom Jelte om die zondag om 
negen uur mee te rijden.  


