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COMMUNIQUE 4 
 
Tijdrit 
De vierde dag van de Meertour is volgens traditie de tijdrit en deze is vlekkeloos verlopen.   
De winnende tijd in de  B categorie werd gereden door Harmen Aalbers  tweede werd 
Mike Kes en derde Barry Dam. 
De snelste in de A categorie was  Steven Heshusius,  tweede Tijs Dekker en als derde 
Rudy Vriend. 
 
Criterium B groep Wieringerwerf. 
De onderlinge verschillen in het klassement na de tijdrit waren minimaal waardoor we een 
spanende strijd konden verwachten. We hadden diverse uitloop pogingen maar helaas 
gelukte het niemand om weg te komen. Hierdoor moest de eindsprint de beslissing 
brengen en die werd gewonnen door Nick Slijkerman voor Arne Botman en Mike 
Tesselaar. 
Door de overwinning van Nick Slijkerman in de wedstrijd werd hij ook eindwinnaar van het 
B klassement. 
. 
Criterium A groep Wieringerwerf 
De renners van de A groep hadden de pech om de gehele wedstrijd in de regen te rijden en dan is 
het verstandig om alle voorzichtigheid in acht te nemen. We zagen halverwege een drie tal weg 
rijden maar na drie ronden was het niet meer te doen want het tempo van het peloton ging omhoog 
en alles kwam weer bij elkaar. Een massasprint moest de beslissing brengen en die werd 
gewonnen door Rudy Vriend voor Joris Blokker en Gerard van Haaften.  
 
Vrijwilligers 
Vanaf deze plaats bedanken wij alle vrijwilligers die op een of andere manier aan deze Meertour 
hebben mee gewerkt. Wij hopen hen allen volgend jaar wederom te begroeten. 
 

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 kwam definitief in bezit van ; nr. 65 Ruud Slagter 
 
De rode leiderstrui in het algemeen puntenklassement word dit jaar gesponsord door, 
KEUKEN KAMPIOEN EN MAALTIJDSERVICE HAP 
Deze trui kwam definitief in bezit van de renner  nr. 65 Ruud Slagter  
 
De witte leiderstrui in het algemeen jongerenklassement word dit jaar gesponsord door, 
IDOT!WEBENGINEERS EN KOLKMAN ZIJDEWIND 
Deze trui kwam definitief in bezit van  nr 65 Ruud Slagter. 
 
De groene leiderstrui in het algemeen B klassement word gesponsord door, 
BIORACER EN KMC 
Deze trui is definitief in bezit gekomen van nr. 85 Nick Slijkerman 
 
 
 


