63ste TOUR DE LASALLE 2017
COMMUNIQUE 2
Vrijdag 2 etappe die gesponsord werd door de RABOBANK KOP NOORD-HOLLAND
We hadden deze dag een neutralisatie van Willemsoord naar Marine kazerne Erfprins en daar
werd door middel van een pistool de start gegeven van de tweede etappe van de Tour de Lasalle.
Meteen nadat de koers vrij gegeven was werd er een hoog tempo gereden waardoor de wedstrijd
alleen maar afvallers kende. Voorin de koers hebben we diverse keren ontsnappingen gezien
maar alles werd door het hoge tempo geen succes. Ondanks dat op de defensie weg alles achter
elkaar moest rijden bracht het geen beslissing. De eindsprint moest de beslissing brengen en die
werd gewonnen door nr. 19 Sjaak Schipper voor nr. 15 Ronald van de Wal en nr. 19 Binne-Pier de
Haan.
Strijdlustige renner in deze etappe.
Er zijn diverse mensen vanuit de organisatie geselecteerd die bekijken welke renners hiervoor in
aanmerking komen. Voor de tweede etappe wordt deze toegekend aan de renner met nr. 99 Thier
Diederik.
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. Zaterdag rijden we rond huisduinen 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.
Diskwalificatie.
De renner met nr. 39 Raymond Koch is gediskwalificeerd doordat hij uit de wedstrijd gehaald was
en toch weer in de kopgroep ging aansluiten. Hij is voor verdere deelname aan de Tour de Lasalle
uitgesloten.
Ploegleiders.
De ploegleiders staan op zaterdag van de A en B groep langs de kant van het parcours. Iedereen
wordt geacht voor de start van de B groep op hun plaatsen gaan staan. De organisatie zet van te
voren pionnen klaar en iedereen wordt geacht bij een vrijstaande pion te gaan staan.
Radio’s.
Na afloop van de A groep op zaterdag wordt iedere ploegleider geacht zijn radio in te leveren.
Vergeet dit niet want de radio’s worden op zondag weer opgehaald.

Diverse truien
Naamgever van de gele leiderstrui in het algemeen A klassement,
Citymarketing: DEN HELDER ‘STOER EN ENERGIEK’.
Deze wordt in de derde 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.
Deze wordt in de derde etappe gedragen door de renner; nr.102 Tibor Zwaan
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 derde etappe gedragen door de renner; nr. 79 Sjaak Schipper

De blauwe leiderstrui in het jongeren klassement wordt dit jaar gesponsord door,
ALBERT HEIJN De Schooten
Deze wordt in de derde etappe gedragen door de renner; nr. 79 Ruud Slagter
De bolletjes leiderstrui in het klimklassement wordt dit jaar gesponsord door,
BAKKER GELUIDTECHNIEK TEVENS HET ADRES VOOR DRANGHEKKEN EN JURYWAGEN
Deze wordt in de derde etappe niet gedragen omdat we nog geen klimmetjes gehad hebben.

