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Etappe. 
Direct uit vertrek vertrok er een viertal renners, zij wisten een maximale voorsprong van 
1.20 min. op te bouwen.  Na 30 kilometer kon een van hen het tempo niet meer volgen en 
kwam terug in het peloton. Na 67 kilometer waren ook de overige 3 teruggehaald door het 
peloton. Daarna werd het onrustig, er waren diverse vluchtpogingen maar geen enkele 
lukte. Binnen 3 kilometer voor de finish een grote valpartij midden in het peloton, de eerste 
30 konden doorrijden. Renners betrokken bij de valpartij krijgen de tijd van het peloton. De 
sprint voor de overwinning werd net als gisteren gewonnen door de gele truidager nr. 65 
Ruud Slagter voor nr. 35 Martijn Lust en nr.43 Joachim Zuidema 
 
Veiligheid. 
Vanaf deze plaats willen wij de verkeersregelaars en motoren bedanken voor hun 
werkzaamheden. Alle kruispunten en obstakels waren ook vanavond uitstekend beveiligd. 
Ook een woord van dank voor de 4 neutrale materiaalwagens, ook door hen werd 
adequaat gehandeld en gedupeerde renners rustig en veilig teruggebracht naar het 
peloton.    
 

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 omdat hij in het geel rijdt wordt de rode trui gedragen 
door de tweed man in dit klassement nr. 35 Martijn Lust 
 
De witte leiderstrui in het algemeen jongerenklassement word dit jaar gesponsord door, 
IDOT!WEBENGINEERS EN KOLKMAN ZIJDEWIND 
Deze trui is ook voor nr 65 Ruud Slagter, hij rijdt in het geel, de rode trui wordt gedragen 
door de tweede man in dit klassement nr. 43 Joachim Zuidema 
 
De groene leiderstrui in het algemeen B klassement word gesponsord door, 
BIORACER EN KMC 
Deze trui wordt gedragen door nr. 85 Nick Slijkerman 

 


