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COMMUNIQUE 1 
 
Ploegentijdrit 
Sinds vele jaren hadden we dit jaar weer een ploegentijdrit. De onderlinge verschillen 
waren niet groot. De winnende ploeg was AGW-BHK met als tweede de ploeg Nissan Ten 
Boekel – Bakker en als derde NPSB 1 
 
Etappe. 
Om 18.15 uur werd er gestart met de etappe Slootdorp – Slootdorp over een afstand van 
90 km. Helaas hadden we na 10 km een grote valpartij waardoor de koers geneutraliseerd 
moest worden om alle pech gevallen te herstellen. Na 25 km viel het peloton in drie 
stukken uit een en vele dachten dat de koers gedaan was. Niettemin kwam later alles 
weer bij elkaar. Later ontstond er nog een grote kopgroep maar ook deze hield geen 
stand. Het peloton kon zich opmaken voor een massasprint deze werd gewonnen door 
Ruud Slagter voor Joris Blokker en Rudy Vriend. 
 
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 NOORDHOLLAND EN CAMPING LAND UIT ZEE 
Deze trui wordt gedragen door de renner; nr. 65 Ruud Slagter 
 
De rode leiderstrui in het algemeen puntenklassement word dit jaar gesponsord door, 
KEUKEN KAMPIOEN EN MAALTIJDSERVICE HAP 
Deze trui is voor nr. 65 Ruud Slagter maar die heb al geen en wordt gedragen door de 
renner nr. 29 Joris Blokker 
 
De witte leiderstrui in het algemeen jongerenklassement word dit jaar gesponsord door, 
IDOT!WEBENGINEERS EN KOLKMAN ZIJDEWIND 
Deze trui is voor Ruud Slagter maar die heb al geel en wordt gedragen door de renner; nr. 
66 Jesse Vriend 
 
De groene leiderstrui in het algemeen B klassement word gesponsord door, 
BIORACER EN KMC 
Deze trui wordt nog niet uitgedeeld omdat er nog geen B groep bekend is  

 


