
29ste RABOMEERTOUR 2015 
 
COMMUNIQUE 1 
 
Proloog 
De start van de Meertour begint zoals gebruikelijk met een proloog. Dit ging over een afstand van 
3.3 km en wel over een afgesloten weg wat de veiligheid alleen maar ten goede komt. De winnaar 
van de proloog werd Glenn van Nierop voor Melvin Bos en Henk de Jong. 
 
Etappe. 
Om 18.15 uur werd er gestart met de etappe Slootdorp – Slootdorp over een afstand van 80 km. 
Tot halverwege koers bleef alles redelijk bij elkaar op enkele achterblijvers na. Vlak voor dat we 
het Wagenpad op reden kwam er een kleine scheuring in het peloton. Het verschil bleef 
kilometers lang heel klein want het tweede peloton gaf zich nog niet gewonnen. Toen we na de 
Medemblikkersluisweg weer op het Wagenpad kwamen werd het verschil steeds groter. Toen we 
weer op de Zuiderdijk terug kwamen werden de verschillen echt heel groot. Deze situatie bleef tot 
5 km voor het einde. Toen wisten zich 6 renners af te scheiden van de groep en deze leken zo op 
de finish af te rijden maar vlak voor de finish kwamen toch de andere renners weer terug. 
De sprint werd gewonnen door Tom de Vreede voor Jermo Agema en Michel Reuser. 
 
Veiligheid. 
Vanaf deze plaats willen wij de verkeersregelaars en motoren bedanken voor hun 
werkzaamheden. Alle kruispunten en obstakels waren uitstekend beveiligd. Tevens werden alle 
groepen voorzien van motorbegeleiding.  
 

Diverse truien 
De gele leiderstrui in het algemeen A klassement word dit jaar gesponsord door, 
RABOBANK KOP VAN NOORD-HOLLAND 
Deze trui wordt gedragen door de renner; nr. 16 Melvin Bos 
 
De groene leiderstrui in het algemeen B klassement word gesponsord door, 
HERON AUTOVOLKSWEGEN DEALER EN AUDI SERVICE PARTNER 
Deze trui wordt nog niet uitgedeeld omdat er nog geen B groep bekend is  
 
De roze leiderstrui in het algemeen puntenklassement word dit jaar gesponsord door, 
IDOTMEDIA. 
Deze trui wordt gedragen door de renner; Tom de Vreede. 
 
De witte leiderstrui in het algemeen jongerenklassement word dit jaar gesponsord door, 
PRO SALTON SPORTSWEAR. 
Deze trui wordt gedragen door de renner; nr. 26 Niels Overvoorde 
 


