
  

1ste nieuwsbrief 66ste Tour de Lasalle 

Algemeen 

Zoals al op FB staat en op de website verloopt de organisatie dit jaar wat anders dan andere 
jaren. Daar waar we altijd in september begonnen met de voorbereidingen moeten we het 
proberen te organiseren in een maand of 3 en dat gaat lukken ook. Tenzij COVID alsnog roet 
in het eten gooit. Met de huidige aangescherpte maatregelen, die nu nog tot 13 augustus 
duren, gaat de Tour de Lasalle gewoon door. Maar wat is zeker in deze tijd? Als de 
verscherpingen worden verlengd gaan we ook door. Bij verdere verscherpingen hangt het er 
van af hoe deze er uit zien. 

Vergunningen 

Het vergunningen traject loopt. Alle vergunningen zijn aangevraagd en liggen ter beoordeling 
bij Texel en Den Helder. De diverse landeigenaren (Kon Marine) en beheerders 
(Hoogheemraadschap) hebben al toestemming gegeven. 

Routes 

De routes hebben we, op de vrijdag na, allemaal aan moeten passen. Op Texel in Den Hoorn 
vanwege andere zomeractiviteiten op de donderdagavond en in Den Helder op de zaterdag 
en zondag vanwege wegwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande wegomleidingen. 
Toch menen we attractieve alternatieven te hebben gevonden. 

TESO 

Ook dat zal dit jaar anders gaan. Normaal gesproken wordt de TdL verreden in het eerste 
weekend van juni en dan zijn de vakantieperiodes nog niet begonnen. Ook dan krijgt de TdL 
zijn eigen autodek. Nu, eind augustus, moeten we als “gewone” passagier naar Texel. 
Ondanks deze maatregel zien wij toch kans dit goed en georganiseerd te laten verlopen. 

Hoe dit plan er uit ziet informeren we jullie over als de vergunningen binnen zijn en uiteraard 
wordt dit ook op de ploegleidersvergadering voor de wedstrijd besproken. 



  

Permanence 

Na een aantal jaar op Willemsoord gebruik te 
hebben gemaakt van een locatie, wordt nu 
Gemeentehuis, moesten we op zoek naar een 
andere permanence. Die hebben we 
gevonden in Hotel Den Helder aan de 
Marsdiepstraat 2, www.hoteldenhelder.nl, te 
Den Helder. Dit hotel heeft de beschikking 
over een ruim atrium alwaar de permanence 
gevestigd wordt.  

Daarnaast krijgen we de beschikking over diverse 
ruimtes zoals jurylocatie, ruimte voor 
ploegleidersvergadering en EHBO.  

Voor ploegen die op zoek zijn naar accommodatie 
tijdens de Tour de Lasalle worden aantrekkelijke 
prijzen gehanteerd. 

Presentatie Tour de Lasalle 

Gezien alle maatregelen rondom COVID hebben we besloten om dit jaar geen 
ploegenpresentatie te houden. 

Traditionele nasimaaltijd 

Ook dit jaar op zondag na de wedstrijden da traditionele nasimaaltijd en verzorgd door hotel 
Den Helder. Nu het hotel dit verzorgd is er een ruimere gelegenheid deel te nemen aan deze 
maaltijd. Wel gaan we dit jaar een eigen bijdrage vragen. Hierover hopen wij u binnenkort 
nader te informeren. 

Sponsoren 

We zijn enorm blij dat we alle sponsoren verbonden blijven aan de Tour de Lasalle. Ook zij 
hebben een moeilijke tijd achter de rug.  

Tot zover. 

Mochten jullie tussendoor vragen hebben dan horen we die graag. Deze kunnen gericht 
worden aan: 

voorzitter@tourdelasalle.nl ( Wim Erkelens Cooke) 
wedstrijdsecretaris@tourdelasalle.nl (Janneke Keijzer)
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