Vrouwenpeloton snelt door gemeente Heusden

Eerste doortocht door Vlijmen: de latere winnares Sarah Roy (midden-rechts, groene helm, wit
shirt) zit al op het vinkentouw.

De vierde etappe van de Holland Ladies Tour ook wel Boels Rental Ladies Tour genoemd, de
belangrijkste meerdaagse etappekoers voor vrouwen in Nederland, startte en finishte dan wel
in ‘s-Hertogenbosch, maar het grootste gedeelte van het parcours liep door de gemeente
Heusden met twee ronden van vijftig kilometer door de plaatsen Vlijmen, Hedikhuizen,
Haarsteeg, Elshout, Oud Heusden en Drunen.
Bij de eerste doorkomst in Vlijmen was het peloton nog compleet, maar toen de rensters aan
hun tweede ronde begonnen had de wind in de polders zijn werk gedaan en hadden veertien
rensters een voorsprong opgebouwd van 2 minuten en 45 seconden. De bekendste rijdster uit
de kopgroep was zilveren medaille winnares in Rio Emma Johansson (na Anna van der
Breggen, maar geen van deze veertien was enige bedreiging voor de leidende posities in het
algemeen klassement. Daarom werd er vanuit het peloton niet echt aangedrongen en was de
marge bij aankomst in Den Bosch opgelopen naar ruim 4 minuten en 30 seconden. Ondanks
diverse uitlooppogingen kwam de groep van veertien compact aan. Op de Onderwijs
Boulevard gaf de Australische Sarah Roy vervolgens haar medevluchtsters sprintles en
behaalde daarmee haar eerste zege van het seizoen. Tweede werd de Nederlandse Evy
Kuijper, terwijl Susanne Andersen uit Zweden de derde plaats veroverde.
Alle grote favorieten, waaronder Olympisch Kampioene Anna van der Breggen eindigden in
het peloton. Chantal Blaak bleef leidster in het algemeen klassement.

Tweede doortocht door Vlijmen:
Wereldkampioene Liz Armistead voert het
peloton aan

Etappewinnares Sarah Roy in de speciale ’sHertogenbosch winnaarstrui
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Aankomst in Den Bosch: Sarah Roy geeft
sprintles op de Onderwijs Boulevard

Chantal Blaak wordt in de oranje leiderstrui
gehesen

