
  

3de Nieuwsbrief Tour de Lasalle 

In deze nieuwsbrief misschien wat informatie voor de 2de keer. Inmiddels hebben wij 80 inschrijvingen 
bij de gecombineerde wedstrijd amateurs, sportklasse en junioren. Amateurs/junioren worden apart 
geklasseerd, sportklasse wordt apart geklasseerd. Wij zijn de laatste zaken aan het regelen. Sinds 
2021 verkeren wij in de gelukkige omstandigheid dat wij gebruik mogen maken van het atrium in Hotel 
Den Helder(Marsdiepstraat 2, 1781AP, Den Helder). Bijgevoegd wat routes naar de diverse 
startlocaties. 

Mocht u nog vragen hebben: voorzitter@tourdelasalle.nl (Wim Erkelens Cooke) of 
wedstrijdsecretaris@tourdelasalle.nl (Janneke Keijzer) 

Prijzengeld 

Cf de opmerking op blz. 9 van de Jaarlijkse besluiten 2022 heeft de organisatie besloten de 
verhouding van 1 : 3 te hanteren bij aantal uit te keren prijzen. 

Ploegleiders  
Vanwege de verleende vergunningen door de Gemeentes Texel en Den Helder mogen de 
ploegleiderswagens geen deel uitmaken van de volgerskaravaan.  

De ploegleiderswagens worden gestationeerd op van te voren bepaalde locaties langs het parkoers. 
Daarvoor zult u in de dagen voorafgaand aan de start een kaartje ontvangen met daarop de voor u 
bepaalde positie. Ook zullen deze kaartjes beschikbaar zijn tijdens de ploegleidersvergaderingen.  

Let op!  Deze posities zijn niet vrijblijvend en maken een wezenlijk onderdeel uit van de veiligheid 
voor de renners. 

Permanence 

Hotel Den Helder, Marsdiepstraat 2 te Den Helder 
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INGANG ATRIUM
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09 juni: Texel 

We zijn blij dat wij ook dit jaar met de TESO naar Texel kunnen. 

In de 2de nieuwsbrief stond nog dat we als “gewone” passagiers naar Texel zouden varen. Na goede 
besprekingen met de TESO is besloten de Tour de Lasalle neutraal vanaf de boot te laten starten. 
Daarvoor zijn met de TESO een aantal afspraken gemaakt die nauwgezet opgevolgd dienen te 
worden. Deze zullen tijdens de ploegleidersvergadering worden meegedeeld. 
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STILSTAANDE START 1STE ETAPPE



  

Na beëindiging van de wedstrijd gaat een ieder op eigen gelegenheid als gewone verkeersdeelnemer 
retour TESO voor de laatste boot om 21.00u. 

Kortste route naar TESO voor vertrek naar Den Helder: 
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10 juni: Den Helder 

Vrijdag is er v.w.b. de route niets veranderd. Neutrale start bij Hotel Den Helder. Stilstaande start van 
de wedstrijd op de Doggersvaart. 
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FINISHLOCATIE



  

11 juni: Den Helder 

Route van Hotel Den Helder/permanence naar startlocatie tijdrit 

Startlocatie tijdrit: ’t Veerhuis Lands End: Havenplein 1 te Den Helder (startlocatie aan zee zijde) 
Startlocatie omloop op de Dijkweg tegenover Postbrug. 
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12 juni: Den Helder/Javastraat 

Route vanuit hotel naar Criterium op de Javastraat/Timorlaan/Middenweg te Den Helder 
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STARTLOCATIE TIJDRITSTART/FINISHLOCATIE OMLOOP 
FINISHLOCATIE TIJDRIT 

HOTEL DEN HELDER

HOTEL DEN HELDER

STARTPOSITIE CRITERIUM JAVASTRAAT



  

Nasimaaltijd 
Zondag 12 juni rond 18.00u sluiten we de Tour de Lasalle af met de traditionele nasimaaltijd. Door 
toegenomen kosten zijn wij genoodzaakt een kleine eigen bijdrage te vragen voor deze nasimaaltijd. 
De eigen bijdrage zal zijn €5 per persoon. Per ploeg van 4 renners zijn er 6 vouchers voor de 
nasimaaltijd beschikbaar. Daar komt dan dus €30 eigen bijdrage bij. 

Voor ploegen zonder begeleiding of met minder dan 4 renners zijn er zoveel kaarten beschikbaar als 
renners die zondag nog in koers zijn. Eigen bijdrage blijft €5 per persoon. Is er behoefte aan meer 
vouchers voor de nasimaaltijd dient het volledige bedrag betaald te worden te weten €12.50. Ook voor 
partners is het nu mogelijk deel te nemen aan deze maaltijd tegen betaling van €12.50 

Om een inzicht te krijgen in de deelname aan de nasimaaltijd verzoeken wij u een opgave te 
doen van deelname voor zondag 5 juni bij het wedstrijdsecretariaat: 
wedstrijdsecretaris@tourdelasalle.nl  
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