
31ste RABOMEERTOUR 2017 
 

COMMUNIQUE 1 
 
Proloog 
De start van de Meertour begon 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 nr. 11 Ruud Slagter met op de 2e plaats nr. 
26 Gijsbert Nieuwkoop en nr. 73 Gerben Oldekamp op de derde plaats 
 
Straffen 
De renners met nr. 9, 28, 61 en 64 hebben een tijdstraf gekregen omdat zij door gereden 
zijn bij de rotonde en dat was niet toegestaan. Dit is tijdens de ploegleiders vergadering 
verteld. 
 
Etappe. 
Om 18.15 uur werd er gestart met de etappe Slootdorp – Slootdorp over een afstand van 
90 km. Het peloton had de eerste helft van de wedstrijd geen haast want het peloton 
kende geen afvallers en de gemiddelde snelheid was lager dan 40 km per uur. De tweede 
helft ging het tempo omhoog en zagen wij ook diverse ontsnappingen maar helaas was 
dat altijd van korte duur. De eindsprint moest de beslissing brengen en die werd 
gewonnen door Mark Vlijm voor Ruben Mijnsbergen en Martijn Lust. 
 
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.  
 

Chip transponders 
De renner met nr. 27 Erik Satter en nr.70 Jos Huisman hebben een niet werkende of geen 
transponder en moeten zich voor de start melden bij de jury en een transponder huren. 
 

Diverse truien 
De gele leiderstrui in het algemeen A klassement word dit jaar gesponsord door, 
RABOBANK KOP VAN NOORDHOLLAND 
Deze trui wordt gedragen door de renner; nr. 1 26 Gijsbert Nieuwkoop 
 
De rode leiderstrui in het algemeen puntenklassement word dit jaar gesponsord door, 
MIDDELBEEK / UNIVE HOLLANDS NOORDEN. 
Deze trui wordt gedragen door de renner; nr. 83 Mark Vlijm 
 
De witte leiderstrui in het algemeen jongerenklassement word dit jaar gesponsord door, 
IDOTMEDIA EN KOLKMAN ZIJDEWIND 
Deze trui wordt gedragen door de renner; nr. 11 Ruud Slagter 
 
De groene leiderstrui in het algemeen B klassement word gesponsord door, 
BIORACER 
Deze trui wordt nog niet uitgedeeld omdat er nog geen B groep bekend is  

 


