62ste TOUR DE LASALLE 2016
Groet Criterium kerkgracht 12 JUNI

COMMUNIQUE 4
B groep
De B groep moest vandaag 50 ronden afleggen en meteen vanaf het begin werd er een
hoog tempo gereden waardoor we vele afvallers hadden. Vanuit het peloton probeerde
wel diverse renners een demarage maar het gelukte niet om weg te komen. De sprint van
het peloton werd gewonnen door John van de Water voor Sander Koomen en Alex
Wenker.
A groep.
Meteen vanaf het begin probeerde Rudy Vriend de boel uit elkaar te trekken maar omdat
alle renners nog fris waren gelukte dit niet. Halverwege koers gelukte het wel Sam Boon,
Robert Schaap en Rudy Vriend om weg te komen en zij kregen nog 8 renners mee.
Zienderogen gelukte het om de voorsprong uit te breiden. De sprint van de kopgroep werd
gewonnen door Robert Schaap voor Rudy Vriend en Sam Boon.
Strijdlustigste renner in deze etappe.
Er zijn diverse mensen vanuit de organisatie geselecteerd die bekijken welke renners
hiervoor in aanmerking komen. Voor het criterium wordt deze toegekend aan de renner
met nr.93 Rudy Vriend.
Diverse truien
De gele leiderstrui in het algemeen A klassement wordt dit jaar gesponsord door,
THEATER DE KAMPANJE IN DEN HELDER
Deze komt definitief in bezit van de renner; nr. 73 Sam Boon
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. 90 Volkert Meinsma
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.93 Rudy Vriend
De blauwe leiderstrui in het jongeren klassement wordt dit jaar gesponsord door,
ALBERT HEIJN
Deze komt definitief in bezig van de renner; nr. 25 Robert de Vries

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
.

De rode leiderstrui in het klassement voor de strijdlustigste rijder wordt gesponsord door
FITNESSCENTRUM CLASSIC GYM
Deze komt definitief in bezit van de renner; Nr.93 Rudy Vriend
Het ploegen klassement is gewonnen door Klein Keppel 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 2017 wederom weer een beroep op u te kunnen doen.
Namens jury en organisatie.

