
Lars Boom verrijkt het Vlijmense wielerleven  
   

Wielerdorp Vlijmen beleeft een fantastische wielerdag 
  

  

In het 'eigen' Vlijmen greep Lars Boom de witte trui in de Eneco Tour 
(foto Ad van Kessel) 

Even leek het een verregende dag te gaan worden. Maar toen de wielerkaravaan van 
de EnecoTour Vlijmen binnenreed begon de zon te schijnen. Negen jaar na dato reed 
er weer eens een wielerpeloton door het oude wielerdorp en de renners werden met 
veel enthousiasme door een talrijke menigte ontvangen. De sowieso al geslaagde 
wielerdag beleefde ook nog een bijna ideaal scenario. Thuisrijder Lars Boom greep 
net naast de felbegeerde dagoverwinning, maar dank zij de bonificatieseconden van 
de derde plaats greep hij in zijn eigen woonplaats wel de eerste plaats in de algemene 
rangschikking. 

  
Vanuit het Belgische 
Essen treinden de 
renners in de vierde 
etappe van de 
EnecoTour naar 
Vlijmen. Net als in de 
voorgaande etappes 
gingen enkele renners 
al vroeg in de aanval. 
Pim Ligthart, Pieter 
Jacobs, Toannis 
Tamouridis en Staf 
Scheirlinckx verlieten 
het peloton al na 2 



kilometer en bereikten na 78 kilometer koers hun grootste voorsprong: 5 minuten en 
48 seconden.  Bij het binnenrijden van Vlijmen, waar Lars Boom zichtbaar genoot 
van de grote belangstelling, hadden de vluchters nog een voorsprong van ruim vier 
minuten. Bij de tweede doorkomst was de marge echter nog maar een halve minuut 
en tien kilometer voor het einde werd de laatste vluchter, de Griek Tamouridis, 
gegrepen. Op zes kilometer van het einde schakelde een flinke valpartij in de 
Melistraat klassementsleider Arnaud Demare en sprinter Marcel Kittel uit. Lars 
Boom ging op bedrijventerrein Het Hoog, waar de finish plaatsvond, van ver de 
eindsprint aan. De Duitse krachtsprinter Andre Greipel ging hem vlot voorbij en op 
de streep werd Lars ook nog geremonteerd door de Italiaan Nizollo. Even reageerde 
Lars gedesillusioneerd, maar toen hij doorkreeg dat hij dank zij de 
bonificatieseconden van de derde plaats wel de witte trui als leider in het algemeen 
klassement veroverd had, was het met zijn teleurstelling vlug gedaan. 

 

Andre Greipel, de Gorilla (rechts), was in Vlijmen sneller dan 
Giacomo Nizzolo (tweede van rechts) en Lars Boom (links), die in zijn 
woonplaats, het oude wielerdorp Vlijmen, wel  de witte trui 
veroverde. Tweede van links Tyler Farrar, die vierde werd. (foto Ad 
van Kessel) 
 

 
Op 8 mei verkende Lars de 
plaats waar vandaag de 
eindstreep lag,had hij toen al 
die formidabele spurt in 
gedachte? 
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