63ste TOUR DE LASALLE 2017
COMMUNIQUE 1
Donderdag 8 juni 2017 Groet auto etappe op Texel.
De eerste etappe van de 63e 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 nadat de wedstrijdleider de koers vrij gegeven had werd er een hoog tempo gereden.
Helaas werd er in Den Hoorn verkeerd gereden. De reden was dat een verkeersregelaar onderweg
naar zijn post een aanrijding heeft gekregen en mede daardoor te laat op zijn post was. Met
respect voor elkaar is dat allemaal keurig opgelost. Nadat de koers weer was vrij gegeven werd er
flink op de kant gereden waardoor vele renners op achterstand raakte. In de tweede ronde had
een demarrage van nr. 1 Sam Boon effect en heel snel kwamen nr. 13 Luc Ducrot, 49 Thijs
Zuurbier en nr. 90 Arjan Bos. Dit viertal bouwde een voorsprong op van maximaal 50 seconden.
De voorsprong wisten ze tot het einde aan toe vast te houden. De sprint van het viertal werd
gewonnen door nr. 49 Thijs Zuurbier.
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. 13 Luc
Ducrot.
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 Marinekazerne 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
Naam gever van de gele leiderstrui in het algemeen A klassement,
Citymarketing: DEN HELDER ‘STOER EN ENERGIEK’.
Deze wordt in de tweede etappe gedragen door de renner; nr.49 Thijs Zuurbier
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 word 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.13 Luc Ducrot
De leider in het puntenklassement is renner; nr 49 Thijs Zuurbier maar rijdt in de gele trui.
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.3 Ruud Slagter
De bolletjes leiderstrui in het klimklassement word 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.

