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Vos: “Ik heb prachtige tochten gereden!” 

Geert Bruining: “Ik kon goed 

bovenkomen.”  Piet Guikema: “Puike 

wegen.” Joop Kruize: “Ik heb genoten 

van het uitzicht en lekker foto’s 

gemaakt”. Pieter Snitjer: “Volgend jaar 

weer!”  Alle vijftig deelnemers waren zeer 

enthousiast. De lat ligt hoog voor het 

volgende jubileum van  Tour ’75.  

Tour ’75 vierde van woensdag 22 
april tot zondag 26 april haar 8e 
lustrum op Mallorca. De vijftig 
deelnemers reden met groot 
enthousiasme drie dagtochten 
op eigen niveau. 
 
Mallorca is vanwege het goede weer 

erg in trek bij fietsliefhebbers en 

profwielrenners. Björn Vonk:  “Toen 

ik bij de Rabo-junioren reed, trainden 

we hier regelmatig in de bergen en in 

het glooiende binnenland”.   

De eerste dag reden de drie groepen 

vanaf Hotel Java naar de noordkant 

van het eiland voor een bergparcours 

langs Port de Sóller. Het was 25°C 

en zonnig. De vijftien snelle rijders 

maakten een tocht van 150 kilometer 

langs de kust van Andratx tot Sóller. 

“Ze reden als gekken” zei Jeroen 

Kats. Hij dus ook. De twintig gewone 

tourrijders reden 125 km naar Sóller 

met twee lange beklimmingen. De 

vijftien rijders die het wat rustiger aan 

wilden doen toerden altijd nog 100 

km.  Ook op vrijdag werd in drie 

groepen gereden. Op zaterdag reed 

het hele gezelschap samen naar het 

klooster Santuari de Cura, zeg maar 

de Mont Ventoux van Mallorca, voor 

de groepsfoto. Die laatste avond werd 

afgesloten met een rondleiding door 

het oude centrum van Palma en tapas 

in de jachthaven.  

Elf deelnemers waren zestig jaar of 

ouder. Vijf van hen hadden het eerste 

lustrum van Tour ’75 nog 

meegemaakt. Ze waren vol lof. Melle 

Zomer 2015 

Op de racefiets 
 
Vanaf Sportcomplex De Kalkwijck 

 Elke zondag om 9:00 

 Elke woensdag om 18:30 

 Elke vrijdag om 13:30  met name 
pensionado’s 

 
Uiteraard zijn clubkleding en een 
helm verplicht. 

Jubileumreis Tour ‘75 naar Mallorca 

 

Veert ig  jaar  vi taal  

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. 

Klaar voor een dagje hoogtemeters: Harry Rijkens en Ronald Meijer zien het zonnig in. 

Voorpret met klim-clinics 
Het geheim zit in de voorbereiding. Iedereen had al flink wat kilometers in de benen. Speciaal voor de bergen was Wilco de Roos gevraagd twee klim-
clinics te verzorgen. Eind maart vond de eerste clinic plaats op de Holterberg, midden april de tweede in Tecklenburg. Beide clinics waren pittig en zeer 
plezierig.  

https://www.prima.nl/
http://www.dekensgroep.nl/
http://oostlandautomobielen.nl/
http://hofbeek.nl/
http://vonktweewielers.com/
http://alpha-adviesbureau.nl/
http://www.nbc-beveiliging.nl/
http://digibord-ict.nl/
https://linqhost.nl/
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