
62ste TOUR DE LASALLE  2016 
 

Den Helder Kust de Zee Omloop 11 JUNI 
 
 
COMMUNIQUE 3 
 
B groep 
Vanaf deze dag was het peloton in een A en B groep ingedeeld. 
Om 13.30 uur ging de B groep van start voor 68 km. We zagen steeds een compleet 
peloton waarbij de eerste 15 ronden alleen maar afvallers kende. Met nog 3 ronden te 
gaan wisten er drie renners weg te komen uit de greep van het peloton. Gezamenlijk 
bouwde zij de voorsprong uit en zij wisten dit ook tot het einde vast te houden. De sprint 
werd gewonnen door Stefan van Spengen voor Martijn Ettema en Jasper Weel. 
 
A groep. 
De groep ging om 15.30 uur weg voor 68 km. Ook hier zagen we in het begin veel 
demarages maar ver kwamen ze niet want iedereen werd weer terug gepakt. Met nog 7 
ronden te gaan wisten Melvin Bos en Kees Pameijer weg te komen uit het peloton en door 
een goede samenwerking wisten zij de voorsprong steeds uit  te breiden. Helaas is er een 
grote valpartij ontstaan waarbij veel renners betrokken waren. Hiervoor moesten ook 
diverse ambulances  komen. Doordat de ambulances tegen het parcours in kwamen 
moest het peloton stil gezet worden waarbij ook de koplopers stil gezet zijn. Toen alles 
weer mocht rijden is het verschil wat  de koplopers hadden ook weer aan hen terug 
gegeven. De twee koplopers gingen er voor maar bij het peloton was de gang er uit 
waardoor de voorsprong van de koplopers steeds groter werd. 
De sprint werd gewonnen door Kees Pameijer, Jermo Agema won de sprint van het 
peloton om de derde plaats. 
 
Complimenten aan alle renners voor de medewerking bij het doorlaten van de 
ambulances. 
 
Strijdlustigste renner in deze etappe. 
Er zijn diverse mensen vanuit de organisatie geselecteerd die bekijken welke renners 
hiervoor in aanmerking komen. Voor de derde etappe wordt deze toegekend aan de 
renner met nr.9 Kees Pameijer. 
 
Starten op de laatste dag. 
De renners die deze omloop zelfstandig de koers hebben verlaten kunnen op de laatste 
dag niet meer vertrekken.  
De renners die bij de valpartij betrokken waren en hierdoor niet meer verder konden rijden 
mogen op de laatste dag ook niet meer vertrekken omdat zij de wedstrijd niet uitgereden 
hebben. 
 
 
Diverse truien 
De gele leiderstrui in het algemeen A klassement wordt dit jaar gesponsord door, 
THEATER DE KAMPANJE IN DEN HELDER 
Deze wordt in het afsluitende criterium gedragen door de renner; nr. 74 Melvin Bos 
 



De witte trui leiderstrui in het algemeen B klassement wordt gesponsord door, 
PRO SALTON SPORTSWEAR DE GROOT.  
Deze wordt in de derde etappe gedragen door de renner; nr. 90 Volkert Meinsma 
 
 
De groene leiderstrui in het algemeen puntenklassement word dit jaar gesponsord door, 
GROET’S AUTOBEDRIJVEN MET DE MERKEN PEUGEOT, HYUNDAI EN MAZDA 
Deze wordt in het afsluitende criterium gedragen door de renner;nr.93 Rudy Vriend 
 
De blauwe leiderstrui in het jongeren klassement wordt dit jaar gesponsord door, 
ALBERT HEIJN 
Deze wordt in het afsluitende criterium gedragen door de renner; nr. 15 Mart Menger 
 
De bolletjes leiderstrui in het klimklassement wordt dit jaar gesponsord door, 
BAKKER GELUIDTECHNIEK TEVENS HET ADRES VOOR DRANGHEKKEN EN 
JURYWAGEN 
Deze is definitief in het bezit van renner Nr 9 Kees Pameijer 
In het afsluitende criterium zal hij in deze trui rijden. 
 
 
De rode leiderstrui in het klassement voor de strijdlustigste rijder wordt gesponsord door 
FITNESSCENTRUM CLASSIC GYM 
Deze wordt in het afsluitende criterium gedragen door de renner; Nr.73 Sam Boon 
Rudy Vriend is leider in het klassement voor de strijdlustigste renner maar rijdt al in de 
groen trui als leider van het puntenklassement. 
 
 
Namens jury en organisatie. 
 
 
 
 

 


