
64ste TOUR DE LASALLE  2018 

 
COMMUNIQUE 1 

 
Donderdag 7 juni 2018 Rabobank kop van Noord-Holland etappe op Texel. 
De eerste etappe van de 64e Tour de Lasalle was een omloop op het eiland Texel vlakbij Den 
Hoorn en de TESO boot. Daar moesten de renners 5 omlopen rijden wat neer komt op 57 km. In 
het begin hadden we diverse lossers die het tempo niet konden volgen. Het peloton kende wel 
diverse uitloop pogingen maar die hadden niet het gewenste resultaat. Hierdoor kregen we een 
massa sprint die gewonnen werd door renner nr. 25 Tijs Dekker voor  nr.1  Thijs Zuurbier en nr. 29 
Ruud Slagter. 
 
Tijdstraf 
De renner met nr. 10 Bauke Bouwstra krijgt een tijdstraf van 20 seconden wegens het rijden op 
een fietspad. 
 
Strijdlustige renner in deze etappe. 
Er zijn diverse mensen vanuit de organisatie geselecteerd die bekijken welke renners hiervoor in 
aanmerking komen. Voor de eerste etappe wordt deze toegekend aan de renner met nr. 14 Remco 
Bertelink en nr. 27 Jermo Agema. 
 
Niet werkende transponders. 
De renners nr. 31 Simon Schouten en  nr. 50 Sjaak Schipper reden met een niet werkende 
transponder. Deze dient het in de 2e etappe wel te doen. Eventueel kan een transponder gehuurd 
worden bij de jury, kosten 10,- euro. 
 

Diverse truien 
Naam gever van de gele leiderstrui in het algemeen klassement is 
DEN HELDER ‘STOER EN ENERGIEK’.  
Deze  trui wordt in de tweede etappe gedragen door de renner; nr. 1. Thijs Zuurbier 
 
De witte trui leiderstrui in het algemeen klassement 40 plus wordt gesponsord door, 
PRO SALTON SPORTSWEAR DE GROOT.  
Deze wordt in de tweede etappe gedragen door de renner; nr.28 Martijn Lust 
 
De groene leiderstrui in het algemeen puntenklassement wordt dit jaar gesponsord door, 
GROET’S AUTOBEDRIJVEN MET DE MERKEN PEUGEOT, HYUNDAI EN MAZDA 
Deze wordt in de tweede etappe gedragen door de renner; nr. 51 Joris Blokker 
 
De blauwe leiderstrui in het jongeren klassement wordt dit jaar gesponsord door, 
ALBERT HEIJN De Schooten 
Deze wordt in de tweede etappe gedragen door de renner; nr.36 Mike van Nunspeet 
 
De regio leiderstrui in dit klassement wordt dit jaar gesponsord door, 
BAKKER GELUIDTECHNIEK TEVENS HET ADRES VOOR DRANGHEKKEN EN JURYWAGEN 
Deze wordt in de tweede etappe gedragen door de renner; nr 77 Sverre Eschweiler 
Leider in dit klassement is Thijs Zuurbier, hij rijdt in de gele trui. 
 
 
De roze leiderstrui is dit jaar voor de Meisjes Nieuweling en wordt gesponsord door, 
LOKALE OMROEP STICHTING DEN HELDER 
Het eerste onderdeel word zaterdag verreden in de vorm van een tijdrit. 
 
 



 
 


