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Op zondag 31 mei 2015 organiseerden Tour ’75 en Stormvogels voor 
de vierde keer het criterium van Hoogezand-Sappemeer. Meer dan   
160 renners verschenen aan de start. Het weer was niet zonnig, maar 
droog met af en toe een druppeltje. De zon liet zich niet zien, maar de 
deelnemers straalden van enthousiasme.   
 
Dit jaar had Tour ‘75 de leiding toevertrouwd aan Frank Stäbler. De 
organisatie was bij hem in goede handen. De wedstrijdleiding, die door de 
ervaren leden van Stormvogels wordt verzorgd, liep gesmeerd. De opbouw, 
aankleding, verkeersregelaars, EHBO, verzorging en bloemen waren ook 
pico bello, mede dankzij de inzet van Tour-vrijwilligers. De derde schil, 
andere activiteiten voor met name de jeugd van Hoogezand, wordt nog 
ontwikkeld. Frank heeft de ambitie om van het criterium een evenement te 
maken dat sporten en saamhorigheid  in Hoogezand-Sappemeer versterkt. 
Vooral voor jonge toeschouwers zou er niet alleen wat te kijken, maar ook 
wat te doen moeten zijn. Zover is het dit jaar nog niet gekomen.  
 
De wedstrijdorganisatie heeft zeven keer het startschot gelost voor in totaal 
twaalf wedstrijden. Onder de starters de jarige Harry Rijkens en wethouder 
Ger Lindeman. De jury wist een goede maat te houden tussen strengheid en 
welwillendheid. De spreker, Marjo Nijmeijer, legde duidelijk uit wat de 
bedoeling was, van start tot huldiging. Zeker bij de jonge deelnemers gaf dat 
rust en hielp het om te genieten van alle hoogtepunten van deze dag. 

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. 

Vierde wielercriterium Hoogezand Sappemeer 

 

Cri ter ium goed bezet   

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 40 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. 

Vierde criterium Hoogezand Sappemeer:  van jong tot oud, vrouwen en mannen, nieuwelingen amateurs/junioren/sportklasse.  
Mede mogelijk gemaakt dankzij Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Aegis Advocaten, Autoschadeherstel Boog, Bosma en Schuur en Jumbo. 

Noorderrondrit  —  Tour ‘75 maakt Groningen mooier. 
Op Hemelvaartsdag rijdt Tour ‘75 traditiegetrouw mee met de Noorderrondrit. Dit jaar was het weer wat dreigend, maar toch 
verscheen er een man of twintig aan de start. Onderweg kwamen we enkele leden in andere groepen tegen. Er werd zeer 
gedisciplineerd gereden, wat de zwart-blauwe formatie een lust voor het oog maakte.  
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