62ste TOUR DE LASALLE 2016
KAMPANJE OMLOOP OP TEXEL DONDERDAG 9 JUNI

COMMUNIQUE 1
De eerste etappe van de 62e Tour de Lasalle was een omloop op het eiland Texel vlakbij Den
Hoorn en de TESO boot. Dit jaar moesten de renners 4 ronden rijden en de finish was dicht bij de
plaats Den Hoorn gestationeerd wat de gezelligheid alleen maar ten goede kwam.
Meteen na de start werd er een hoog tempo gereden waardoor ontsnappen bijna niet mogelijk
was. Wel zagen we diverse keren een ontsnapping van Rudy Vriend en Glenn van Nierop maar
het gelukte hen niet. In de slotfase was het nr. 25 Robert de Vries die wist te ontsnappen en het
leek dat hij hiermee de finish zou halen. Toch was het weer Rudy Vriend die er achteraan ging en
toen hij bij Robert de Vries kwam was het er op en er over. Dit gelukte ook Robert Schaap en
Glenn van Nierop.
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.25 Robert
de Vries.
Straffen.
De ploegen AGW-BHK krijgen een tijdstraf van 5 minuten in het ploegenklassement omdat hun
ploeg de leiding genomen had om onder de slagboom door te fietsen naar de boot. Dit is tegen alle
regels en zet de relatie van Tour de Lasalle met de Teso op het spel.
Urineren
Wij willen de renners nu vooraf melden dat mocht het gebeuren dat iemand in het openbaar aan
het urineren is het zij voor de start en/of na de start de renner meteen uit koers gehaald wordt en
mag ook niet meer vertrekken. Vrijdag vertrekken we vanaf Erfprins en diverse renners maken er
een gewoonte van om daar voor de start hun blaas nog een keer leeg te laten lopen. Dit wordt dus
direct bestraft met uitsluiting van deelname.

Diverse truien
De gele leiderstrui in het algemeen A klassement wordt dit jaar gesponsord door,
THEATER DE KAMPANJE IN DEN HELDER
Deze wordt in de tweede etappe gedragen door de renner; nr. 93 Rudy Vriend
De witte trui leiderstrui in het algemeen B klassement wordt gesponsord door,
PRO SALTON SPORTSWEAR DE GROOT.
Er is nog geen scheiding tussen A en B klassement gemaakt.
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.2 Robert Schaap.
Officieel is Rudy Vriend de leider in dit klassement.
De blauwe leiderstrui in het jongeren klassement wordt dit jaar gesponsord door,
ALBERT HEIJN
Deze wordt in de tweede etappe gedragen door de renner; nr. 95 Yarwin van Straalen.
De bolletjes leiderstrui in het klimklassement wordt dit jaar gesponsord door,
BAKKER GELUIDTECHNIEK TEVENS HET ADRES VOOR DRANGHEKKEN EN JURYWAGEN
Deze wordt in de tweede etappe niet gedragen omdat we ook nog geen klimmetjes gehad hebben.

De rode leiderstrui in het klassement voor de strijdlustigste rijden wordt gesponsord door
FITNESSCENTRUM CLASSIC GYM
Deze wordt in de tweede etappe gedragen door de renner; Nr. 25 Robert de Vries
Niet werkende transponders.
De renners onder nr. 59 Jelle de Jong, nr. 64 Stefan van Sprengen en nr. 118 Gerard Welling
rijden met een ongerelateerde transponder. D.w.z. niet geregistreerd dan wel niet werkend.
Deze renners kunnen bij het wedstrijdsecretariaat in de stadshal een transponder huren tegen
betaling van 10 euro.

