
63ste TOUR DE LASALLE  2017 
 

COMMUNIQUE 4 
 

Laatste dag van de Tour de Lasalle. 
 
B groep 
In deze groep gingen er 47 renners van start en die hielden een behoorlijk tempo in. Op de 
middenweg hadden ze pal tegenwind en menige renner wilde daar niet op kop rijden. Halverwege 
koers gelukte het een paar keer dat er renners wisten te ontsnappen maar heel veel verder dan 12 
seconden kwamen ze niet waardoor het een massa sprint werd met als winnaar Atze Hoppes. 

 
A groep. 
In de A groep gingen er 48 van start en ook hier meteen vanaf het begin werd er een hoog tempo 
gereden en dat ging tot het einde aan toe. We zagen vele ontsnappingen maar geen van alle lukte 
langer dan 2 ronden.  Hierdoor moest de eindsprint de beslissing brengen en die werd gewonnen 
door Martijn Lust. 
 
Strijdlustige renner in deze etappe. 
Er zijn diverse mensen vanuit de organisatie geselecteerd die bekijken welke renners hiervoor in 
aanmerking komen. Voor de vierde etappe wordt deze toegekend aan de renner met nr. 77  
Volkert Meinsma.  Algeheel strijdlustige van de Tour de Lasalle 2017 is geworden nr.99 Diederik 
Thier. 

 
Diverse truien 
Naam gever van de gele leiderstrui in het algemeen A klassement, 
Citymarketing: DEN HELDER ‘STOER EN ENERGIEK’.  
Deze komt definitief in bezit van de renner; nr. 49 Thijs Zuurbier. 
  
De witte trui leiderstrui in het algemeen B klassement wordt gesponsord door, 
PRO SALTON SPORTSWEAR DE GROOT.  
Deze komt definitief in bezit van  de renner; nr.63 Atze Hoppes 
 
De groene leiderstrui in het algemeen puntenklassement wordt dit jaar gesponsord door, 
GROET’S AUTOBEDRIJVEN MET DE MERKEN PEUGEOT, HYUNDAI EN MAZDA 
Deze komt definitief in bezit van de renner; nr. 79 Sjaak Schipper 
 
De blauwe leiderstrui in het jongeren klassement wordt dit jaar gesponsord door, 
ALBERT HEIJN De Schooten 
Deze komt definitief in bezit van de renner; nr. 3 Ruud Slagter 
 
De bolletjes leiderstrui in het klimklassement wordt dit jaar gesponsord door, 
BAKKER GELUIDTECHNIEK TEVENS HET ADRES VOOR DRANGHEKKEN EN JURYWAGEN 
Deze  komt definitief in bezit van de renner nr. 4 Jesse Vriend. 
 
Het ploegen klassement is gewonnen door Govers H.R.T.C. DOK 1 
 

Na afloop van het evement. 
Vanaf deze plaats willen wij alle medewerkers, verkeersregelaars, sponsors en hulpdiensten 
bedanken voor hun medewerking. Als mede ook de gemeente en provincie voor hun medewerking 
voor het afsluiten en het gebruik van diverse wegen waar wij gebruik van maken. 
Wij hopen voor het jaar 2018 wederom weer een beroep op u te kunnen doen. 
 
Namens jury en organisatie. 


