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Tour ’75 heeft haar vertrekplek 
gemarkeerd met een vertrekpaal. 
Wethouder Ger Lindeman onthulde 
op woensdag 10 juni de paal na een 
prachtige inleiding over sport en 
golven. 
 
De leden van Tour ‘75 verzamelen op 

een vaste plek in Hoogezand om van 

daaruit samen ritten in de omgeving te 

maken. Ter gelegenheid van het 

veertigjarig bestaan heeft het bestuur in 

goed overleg met de gemeente de 

huidige vertrekplek bij sporthal de 

Kalkwijck een vast herkenningspunt 

gegeven. De pijlen wijzen op enkele 

activiteiten uit het verleden.  De paal 

dient daarmee ook als vingerwijzing en 

inspiratie voor de toekomst. 

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. 

Jubileum Tour ‘75 —  Veertig jaar vitaal 

 

Vertrekpaal  

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. 

Ventoux  
Op 22 mei troffen dertig leden elkaar in de Groninger Forum-bioscoop in Stad voor de film Ventoux. De film gaat over een groep 
mannen van middelbare leeftijd en het beklimmen van de Ventoux met de racefiets. Dat moest even door Tour ’75 op waarde 
worden geschat. Na een gezamenlijk buffetje bekeken we de film, die zeer herkenbare elementen uit het leven van een doorsnee 
Tour ‘75-lid bevatte. Vooral de openingscene –twee jonge kerels op de fiets in 1982– was ijzersterk, niet alleen omdat er toen stalen 
frames in plaats van carbonframes gebruikt werden, maar ook vanwege de muziek, die je direct terugbracht in die tijd. 

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/

