
28ste RABOMEERTOUR 2014 
 
COMMUNIQUE 4 
 
Individuele tijdrit. 
Zoals we gewend zijn in de Meertour is de Individuele tijdrit perfect verlopen. In de B groep ging de 
overwinning naar Bart Groot voor  Collin Bruul en Clemens Ulrich. In de A groep ging de 
overwinning naar Brian Burggraaf v oor Paul Heij en Gijsbert van Nieuwkoop. 
 
Straffen 
De renners nr. 58 Caspar Hermans, nr. 40 Robin Nieuwehuizen en nr. 61 Simon Polstra hebben 1 
minuut tijdstraf gekregen wegens het inrijden op het tijdrit parcours. 
 
Criterium B groep. 
Voor de laatste wedstrijd gingen er 47 renners van start. Meteen van begin werd er een hoog 
tempo gereden. Met nog 5 ronden te gaan was het Joost Francke en Jan Tol die probeerden om 
weg te komen maar helaas gaf de groene trui dragen geen krimp en haalde deze twee weer terug. 
Hierdoor moest de eindsprint de beslissing brengen en die werd gewonnen door Jack Smit voor 
Ronald de Waal en Pieter Sikkens. 
De winnaar van de B groep is geworden nr. 106 Dennis Moolhuijsen.  
 
Criterium A groep 
In de A groep gingen er maar liefst 75 renners van start. Meteen van begin af werd er een hoog 
tempo gereden. Als je wilde ontsnappen moest je van goede huizen komen. Niettemin waren er 
toch nog enkelen die het probeerden maar helaas gelukte het hen niet. Hierdoor moest de 
eindsprint de beslissing brengen en die werd gewonnen door Henk de Jong voor Brian Burggraaf 
en Gerard Windhouwer. 
De winnaar van de A groep en tevens winnaar van de Meertour is geworden nr. 1 Tim van Wijk 
 
Diverse truien 
De gele leiderstrui in het algemeen A klassement word dit jaar gesponsord door, 
RABOBANK KOP VAN NOORDHOLLAND 
Deze is gewonnen door de renner; nr. 1 Tim van Wijk 
 
De groene leiderstrui in het algemeen B klassement word gesponsord door, 
HERON AUTOVOLKSWEGEN DEALER EN AUDI SERVICE PARTNER 
Deze is gewonnen door de renner nr. 106 Dennis Moolhuijsen 
 
De roze leiderstrui in het algemeen puntenklassement word dit jaar gesponsord door, 
PRO SALTON SPORTSWEAR. 
Deze is gewonnen in de B groep door de renner; no. 64 Ronald de Waal 
Deze is gewonnen in de A groep door de renner; no. 38 Mike Tesselaar 
 
Jury en organisatie mededeling. 
Vanaf deze plaats willen wij alle medewerkers, verkeersregelaars, sponsors en hulpdiensen 
bedanken voor hun medewerking. Als mede ook de gemeente en provincie voor hun medewerking 
voor het afsluiten en het gebruik van diverse wegen waar wij gebruik van maken. 
Wij hopen voor het jaar 2015 wederom weer een beroep op u te kunnen doen. 
 
Namens jury en organisatie. 
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COMMUNIQUE 3 
 
Ploegentijdrit. 
Op de derde dag van de meertour begonnen we met een ploegentijdrit. Bij start is alles prima 
verlopen. Onderweg heeft een ploegleider een waarschuwing gekregen omdat hij af en toe er 
naast ging rijden in plaats van 25 meter er achter. Bij de finish is ook alles prima verlopen mede 
met behulp van de transponders. De winnaar van de ploegentijdrit werd Maas en Waal 1 voor 
Olbers en IJlstra 1 en HR Schilders Volendam. 
 
Criterium B groep. 
In deze wedstrijd werd er een hoog tempo gereden waardoor er diverse achterblijvers waren die 
het tempo niet konden volgen. In de laatste 10 ronden zagen we vele uitloop pogingen maar 
helaas konden ze niet weg blijven. Hierdoor was een massa sprint onvermijdelijk en in de sprint 
was het Tom Schuit die de snelste was voor Ronald de Waal en Tom Sier. 
. 
Criterium A groep 
In de A groep gingen maar liefst 78 renners van start en dat is voor de Meertour een heel grote 
ploeg. In deze groep moesten er een paar zwakke broeders uit koers maar dit gebeurde alleen 
door het heel hoge tempo. Door het hoge tempo was ontsnappen dan ook niet mogelijk. De 
eindsprint moest de beslissing brengen en die werd gewonnen door Brian Burggraaf voor Robert 
Schaap en Gerard Windhouwer. 
 
Jurymededeling. 
De ploeg Olbers en IJlsta 1 hebben een geldboete gehad wegens het niet verschijnen bij de 
huldiging van de Ploegentijdrit. 
 
Individuele tijdrit. 
Op de ploegleiders vergadering werd de vraag gesteld of er gevolgd mocht worden in de 
tijdrit. Wij kunnen u mededelen  dat de reglementen aangeven dat er niet gevolgd mag 
worden. Iedereen die lek rijdt mag overrijden mits dit op tijd gemeld word. Onderweg is er 
controle door organisatie en jury. 
 
Start van de Tijdrit 
De start van de individuele tijdrit  is om 10.30 zoals het in het draaiboek staat. Vertel het 
uw renners. 
 
Strijdlustige renner 
De renner nr. 46 Nick Hansen is als strijdlustigste renner gekozen. Hij krijgt een ondershirt 
van het merk F-lite van Sportswear De Groot 
 
Diverse truien 
De gele leiderstrui in het algemeen A klassement word dit jaar gesponsord door, 
RABOBANK KOP VAN NOORDHOLLAND 
Deze wordt gedragen door de renner; nr. 1 Tim van Wijk 
 
De groene leiderstrui in het algemeen B klassement word gesponsord door, 
HERON AUTOVOLKSWEGEN DEALER EN AUDI SERVICE PARTNER 
Deze wordt gedragen door de renner nr. 61 Simon Polstra 
 
De roze leiderstrui in het algemeen puntenklassement word dit jaar gesponsord door, 
PRO SALTON SPORTSWEAR. 
Deze wordt gedragen door de renner; no.38 Mike Tesselaar 
 
Namens jury en organisatie. 
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COMMUNIQUE 2 
 
Etappe Middenmeer – Middenmeer . 
Op de tweede dag van de meertour hadden we de tweede etappe. Helaas moeten we constateren 
dat we wederom enkele valpartijen hadden. Hierdoor kregen we wel een verbrokkeld peloton. 
Niettemin hielden we aan kop een peloton van 74 renners over. Het tempo wat ze reden was heel 
verschillend van 35 km per uur naar boven de 55 km per uur. 
Een uitloop poging was wel geprobeerd maar helaas wilde dat niet lukken. Hierdoor kregen we een 
compleet peloton op de streep af. De overwinning ging naar Gijsbert Nieuwkoop voor Mike 
Tesselaar en Edwin van Beek. 
 
Bonificatie . 
In de ploegleiders vergadering kwam een vraag over de bonificatie waarom deze niet mee tellen 
voor het  ploegenklassement. De reglementen geven aan dat het alleen voor het individueel 
klassement geld en dit is ook de UCI regel. 
 
Ploegenklassement . 
Iedereen die de ploegen tijdrit rijdt is verplicht met een transponder te rijden. Dit is ook al 
medegedeeld in de ploegleiders vergadering. 
 
Laatste nieuws  
Door de valpartij in de tweede etappe zijn er diverse problemen geweest met het materiaal van de 
renners en konden zij hierdoor niet verder rijden. De jury en organisatie hebben wederom weer  
besloten dat alle renners die niet verder konden rijden, maar op zaterdag wel weer willen rijden, 
dan ook weer mogen starten. Zij hebben een fictieve tijd gekregen maar blijven in het klassement 
staan 
 
Groepen indeling.  
De splitsing van de A en B groep is gemaakt. Als er nog renners zijn die van de B groep 
naar de A groep willen moeten dat voor zaterdag 10.00 uur bekend maken via de mail van 
de wedstrijdleider; leokoorn@quicknet.nl 
 
Strijdlustige renner  
De renner nr. 35 Raymond Bakker van de Govers DOK ploeg is als strijdlustige renner 
gekozen. Hij krijgt een ondershirt van het merk F-lite van Sportswear De Groot 
 
Diverse truien  
De gele leiderstrui in het algemeen A klassement word dit jaar gesponsord door, 
RABOBANK KOP VAN NOORDHOLLAND 
Deze word gedragen door de renner; nr. 78 Robert Schaap 
 
De groene leiderstrui in het algemeen B klassement word gesponsord door, 
HERON AUTOVOLKSWEGEN DEALER EN AUDI SERVICE PARTNER  
Deze word nog niet gedragen, zaterdag na de ploegentijdrit word het B klassement opgemaakt. 
 
De roze leiderstrui in het algemeen puntenklassement word dit jaar gesponsord door, 
PRO SALTON SPORTSWEAR . 
Deze word gedragen door de renner; no.9 Roy Lennings. 
 
Namens jury en organisatie. 
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Proloog
Zoals gebruikelijk in een meerdaagse wordt er begonnen met een proloog en dat ging dit keer op 
een afgesloten weg van 3.3 km. Alle renners op de deelnemerslijst waren gestart en dat is uniek. 
De proloog werd gewonnen door Tim van Wijk voor Gijsbert Nieuwkoop en Mark Teeuw.

Etappe Slootdorp – Slootdorp
Om 18.15 uur werd er gestart voor een etappe Slootdorp – Slootdorp. Het was een heel grote 
groep die van start ging maar helaas ging het na 6 km fout. Een massale valpartij deed de jury 
besluiten om de koers stil te zetten om alle renners weer op de fiets te krijgen. Gelukkig hoefde er 
niemand met letsel afgevoerd te worden. De rest van de etappe ging heel goed en regelmatig 
bereikten we een snelheid van boven de 60 km per uur. Het gelukte niemand om weg te komen 
waardoor een massasprint de beslissing moest brengen. Deze werd gewonnen door Roy Lennings 
voor Bas de Bruin en Jeroen Wesselius.

Laatste nieuws
Door de valpartij zijn er diverse problemen geweest met het materiaal van de renners en konden 
zij hierdoor niet verder rijden. De jury en organisatie heeft besloten dat alle renners die niet verder 
konden rijden, maar op vrijdag wel weer willen rijden, dan ook weer mogen starten. Zij hebben een 
fictieve tijd gekregen maar blijven in het klassement staan

Diverse truien

De gele leiderstrui in het algemeen A klassement word dit jaar gesponsord door,
RABOBANK KOP VAN NOORDHOLLAND
Deze word gedragen door de renner; nr. 78 Robbert Schaap

De groene leiderstrui in het algemeen B klassement word gesponsord door,
HERON AUTOVOLKSWEGEN DEALER EN AUDI SERVICE PARTNER
Deze word nog niet gedragen, zaterdag na de ploegentijdrit word het B klassement opgemaakt.

De roze leiderstrui in het algemeen puntenklassement word dit jaar gesponsord door,
PRO SALTON SPORTSWEAR.
Deze word gedragen door de renner; no.9 Roy Lennings.


