
 

1ste nieuwsbrief Dames Tour de Lasalle 

1. De voorbereidingstijd was weliswaar kort maar gaat voorspoedig. Helaas mochten we 
dit jaar geen nieuweling meisjes wedstrijd organiseren en is er maar 1 dag voor de 
junior vrouwen. Reden is dat wij de Tour de Lasalle hebben verschoven, vanwege 
COVID-19, en er op onze nieuwe data al een wedstrijd georganiseerd wordt voor 
deze categorieën. En er mogen geen 2 wedstrijden op dezelfde dag georganiseerd 
worden. Volgend jaar staan ze beide weer op onze kalender en op 2 dagen! 

2. Helaas blijven de inschrijvingen voor de junior vrouwen wat achter. We hopen dat dit 
de komende weken nog aantrekt en dat er een aantal daginschrijvingen bij zijn.  

3. We hebben dit jaar, behalve het verschuiven naar een andere datum, nog meer 
aanpassingen moeten doen zoals: 

- Een andere permanence. Een aantal jaar konden we gebruik maken van gebouw 
66 op Willemsoord te Den Helder. Echter dat gebouw krijgt een andere 
bestemming. We hebben een nieuwe permanence gevonden in Hotel Den Helder. 
Dit hotel beschikt over een groot atrium alwaar de permanence in gevestigd 
wordt. Zie ook www.hoteldenhelder.nl  

- De routes: vanwege wegwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande 
omleidingen waren we genoodzaakt andere routes te bepalen. Voor degene die 
hier eerder hebben gereden: we zitten nog steeds op de Zeepromenade met 
zowel de tijdrit als de omloop later op de dag. 

4. De junior vrouwen beginnen op zaterdag 28 augustus om 09.30u met een tijdrit van 
5.1km. Daarna om 12.45u met een omloop van 4.8km die 11 keer moet worden 
afgelegd. Beide gaan voor een deel over de Zeepromenade. 

5. Hieronder enkele locaties die van belang zijn: 

 

http://www.hoteldenhelder.nl


 
Hotel Den Helder: Marsdiepstraat 2 te Den Helder 
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Route van Hotel Den Helder/permanence naar startlocatie tijdrit 

’t Veerhuis Lands End: Havenplein 1 te Den Helder (startlocatie aan zee zijde) 
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6. Probeer collega rensters zo enthousiast te krijgen dat ze mee willen doen met de 
Tour de Lasalle!! 

7. Mochten jullie verder nog vragen/opmerkingen hebben: 

- Janneke Keijzer: wedstrijdsecretaris@tourdelasalle.nl  

- Wim Erkelens Cooke: voorzitter@tourdelasalle.nl 
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