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Een stralend criterium
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Het derde criterium van Hoogezand-Sappemeer is op alle niveaus een stralend succes

Sportiviteit de grote winnaar in Sappemeer
Seizoen 2014
Op de weg:
Vanaf de Bibliotheek Hooge Meeren
 Elke zondag 9:00u en op de eerste
zondag van de maand om 8:30u
 Elke woensdagavond: 18:30u
 Pensionado’s op vrijdagmiddag
Altijd in clubkleren én met helm.

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
07 jul Munnikezijl-Visvliet
115km
03 aug Ditzum
100km
07 sep Surhuisterveen
100km
14 sep-15 sept 2-daagse Sluitingstocht
Nijverdal
2 x 150km

Bestuur
Harry Rijkens
Paul Mijland
Hiltjo ten Have
Bert Frans
Piet Guikema
Dinand van Laar

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid / kleding
lid
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.

Zondag 25 mei 2014 werd onder een
stralende hemel door meer dan 200
mannen en vrouwen het derde criterium
van Hoogezand-Sappemeer gereden.
De jeugd van acht tot zestien reed
zeven wedstrijden, daarna waren er
twee wedstrijden voor nieuwelingen en
amateurs. Tour ´75 organiseerde met
Stormvogels Veendam deze dag, met
steun van de Gemeente HoogezandSappemeer, de Dekensgroep, Eska
Graphic Board en de Rabobank.

De eerste wedstrijd ging over vier
ronden van 1,3 kilometer. Vijf serieuze,
verbeten gezichten van achtjarige
renners stonden om tien uur aan de
start, in gesponsorde kleding die nog
ruimte liet voor groei, met het zadel op
de stang van de lichtgewicht fiets. De
microfonist, Marjo Nijmeijer, wees bij de
start er nog even op dat de winnaar ten
minste één hand aan het stuur moest
houden bij het passeren van de meet.
En daarna begon het circus. De
motorrijder voorop, vijf renners, één

volgauto met chauffeur, jury en eerstehulp,
7 juryleden in en om de bus, de
nummeradministratie van Stormvogels
daarnaast, verkeersregelaars op de
gevaarlijke hoeken van het parcours, de
mannen van Tour ’75 met koffie en
raketijsjes (voor de jeugd) en rondemiss
Sofie voor de “smok en beker”.
Isolde van WSV Emmen (12) schrijft later:
“Het was superlekker weer” en “Het was
een superleuk wielerweekend”.

Boven: doorkomst van het amateur– en juniorenpeloton in
een wedstrijd over 65 km aan de Dr. Aletta Jacobsstraat.
Links: de dames staan klaar om het parcours op te gaan
voor hun race over 36 ronden van 1,3 km.
Onder: het erepodium van de rit over 50 ronden met vlnr
amateurs Jack Kuper (2e), Taeke Oppewal (1e) en Harko
Kievit (3e).
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