
Toer de Anker georganiseerd door Dartsclub ’t Anker 
 
 
Al ruim 20 jaar organiseren we met de dartsclub een Toer de Anker spel. 
Het werkt als volgt: 
 
Op het deelnameformulier vult u 25 renners in. De eerste 20 namen tellen mee in het spel. 
De laatste 5 renners dienen als reserve voor het geval een ingevulde renner op het laatste moment toch niet 
start in de Tour. Deze reserverenners worden niet gebruikt voor renners die tijdens de Tour uitvallen. Als u 
niet voldoende renners op uw lijst heeft, omdat te veel renners niet blijken te starten, vult de organisatie uw 
lijst zelf aan uit een standaard lijst, tenzij u onder aan het formulier aangeeft dat wij u moeten bellen. 
 
Omdat op het moment dat wij deze lijst samenstellen de definitieve renners en hun startnummers nog niet 
bekend zijn, treft u geen lijst aan van de ploegen. Deze wordt in de kranten gepubliceerd, op teletekst en op 
internet op verschillende sites.  
Vergeet u niet ook de voorletters van de renners in te vullen, want er zijn verschillende renners met dezelfde 
achternaam. Rugnummers mogen worden genoteerd, maar dit hoeft niet. Als u rugnummers invult, gebruik 
dan wel die van de Tour de France en niet die uit de Gelderlander. Tevens vult u in hoeveel renners van de 
198 die starten, op de laatste dag in Parijs over de streep komen. 
 
Per etappe krijgt u punten voor elke genoemde renner die bij de eerste tien over de streep komt. Op 
zaterdag 2 juli wordt begonnen met een gewone etappe want er is dit jaar geen proloog. Deze etappe telt 
wel mee in het spel, maar de ploegentijdrit die op de 2e dag wordt gehouden telt niet mee in ons spel. De 
overige 19 etappes tellen allemaal mee, ook de individuele tijdrit in de 20e etappe. De uitslag van de officiële 
Tour site: www.letour.com zal worden aangehouden als de juiste. De puntenverdeling is als volgt: 
 
 
No. 1    = 15 punten    No.  6    = 5 punten 
No. 2    = 10 punten    No.  7    = 4 punten 
No. 3    =   8 punten    No.  8    = 3 punten 
No. 4    =   7 punten    No.  9    = 2 punten 
No. 5    =   6 punten   No. 10   = 1 punt 
 
 
Degenen die na afloop van de Tour de meeste punten hebben, verdelen de prijzen als volgt: 
 
1e plaats - € 100,00   Dagprijs: Een lot voor de Grote Clubactie t.w.v € 3,00 
2e plaats - €  60,00    
3e plaats - €  35,00   Juiste aantal renners: €  15,00 
4e plaats - €  25,00    
5e plaats - €  15,00   Bij een gelijke eindstand worden de prijzen gelijk verdeeld. 
 
De persoon die het juiste aantal renners dat op de laatste dag over de streep komt, geraden heeft, wint dus 
€ 15,00. Indien meerdere personen dit goed hebben, zal er worden geloot. 
 
Elke dag wint 1 deelnemer een lot voor de Grote Clubactie t.w.v. € 3,00. Uit de lijsten die op een dag de 
meeste punten hebben gescoord, wordt er 1 getrokken die dit lot wint. Elke lijst kan maar 1 keer deze 
dagprijs winnen.  
De gewonnen loten worden begin september thuisbezorgd. De trekking van deze loterij is op 24 november. 
Meer info over deze loterij: www.clubactie.nl. 
 
De tussenstand van het Toer de Anker spel is weer te volgen op www.alphenaandemaas.com. 
 
De inzet bedraagt € 3,00 per deelnameformulier. U mag onbeperkt formulieren indienen. De inzet dient bij 
inlevering van de formulieren te worden voldaan. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken op 
RegioBank rekeningnummer: 91.67.49.177 t.n.v. Dartsclub ’t Anker, Alphen onder vermelding van de 
naam waaronder u meespeelt en Toer de Anker. Als u een e-mailadres invult krijgt u na afloop de einduitslag 
toegezonden. Deze is natuurlijk ook op de site te bekijken. 
 
De uiterste inlevertijd is zondag 3 juli om 15.00 uur !! Het geld dat wordt overgemaakt moet uiterlijk een 
week later op onze rekening zijn bijgeschreven. Als uw bijdrage dan niet ontvangen is, wordt uw lijst alsnog 
uit het spel gehaald. 
 
Vul het formulier volledig in, schrijf duidelijk en vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en als het kan 



e-mail adres te vermelden. Het telefoon nummer is belangrijk, mochten er voor ons onduidelijkheden zijn op 
uw formulier. De formulieren kunnen worden ingeleverd bij: 
 
John van Tiem, Donkerbos 10, Alphen, tel. 0487 – 562481 
Edwin Letterman, Beatrixstraat 14, Dreumel, tel. 0487 – 523730 
Peter Hulsen, Zijveld 51, Beneden Leeuwen, tel. 0487 - 591507 
Henk Basten, De Polenkamp 56, Horssen, tel. 0487 - 541478 
Brasserie ’t Anker, Nieuweweg 2, 6626 KS Alphen (Gld), tel. 0487 - 562329 
 
E-mail: toerdeanker@alphenaandemaas.com 
 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
 
Wij wensen iedereen veel succes en een spannende Tour de France!! 
 
 
 
 
Etappeschema Tour de France 2011:  
 
et. 1   2 juli Passage du Gois - Mont des Alouettes 191 km  
et. 2   3 juli Les Essarts - Les Essarts (Ploegentijdrit) 23 km  
et. 3   4 juli Olonne-sur-Mer - Redon 198 km  
et. 4   5 juli Lorient - Mûr-de-Bretagne 172 km  
et. 5   6 juli Carhaix - Cap Fréhel 158 km  
et. 6   7 juli Dinan - Lisieux 226 km  
et. 7   8 juli Le Mans - Châteauroux 215 km  
et. 8   9 juli Aigurande - Super-Besse Sancy 190 km  
et. 9 10 juli Issoire - Saint-Flour 208 km  
 11 juli Rustdag    
et. 10 12 juli Aurillac - Carmaux 161 km  
et. 11 13 juli Blaye-les-Mines - Lavaur 168 km  
et. 12 14 juli Cugnaux - Luz-Ardiden 209 km  
et. 13 15 juli Pau - Lourdes 156 km  
et. 14 16 juli Saint-Gaudens - Plateau de Beille 168 km  
et. 15 17 juli Limoux - Montpellier 187 km  
 18 juli Rustdag    
et. 16 19 juli Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap 163 km  
et. 17 20 juli Gap - Pinerolo 179 km  
et. 18 21 juli Pinerolo - Galibier Serre-Chevalier 189 km  
et. 19 22 juli Modane - Alpe-d’Huez 109 km  
et. 20 23 juli Grenoble - Grenoble (Individuele tijdrit) 41 km  
et. 21 24 juli Créteil - Parijs Champs-Élysées 160 km  
 
 
 
 
De Ploegen 
 
Aan de Tour van 2011 nemen de volgende 22 ploegen van 9 renners deel: 
  
Ag2R - La Mondiale Leopard - Trek 
Astana Liquigas - Cannondale 
BMC Racing Team  Movistar 
Cofidis Omega Pharma-Lotto 
Europcar Quickstep - Innergetic 
Euskaltel - Euskadi Rabobank ProTeam 
Française des Jeux Radio Shack 
Garmin - Cervélo Saur - Sojasun 
HTC - High Road Saxo Bank - Sungard 
Katusha Sky 
Lampre - ISD Vacansoleil - DCM 
 
 



Nr.       Naam Reserve Renners 

Deelnameformulier Toer de Anker 2011 - Dartsclub ‘t Anker 
Vul hierop in: uw naam, adres, tel. nr en 25 renners. Vergeet niet het 
aantal renners in te vullen dat op de laatste dag in Parijs over de 
streep komt.  
Lever dit blad uiterlijk op zondag 3 juli om 15.00 uur in bij John 
van Tiem, Donkerbos 10, 6626 KX Alphen, tel. 0487 – 562481, email: 
toerdeanker@alphenaandemaas.com of bij één van de andere 
adressen in Alphen, Dreumel, Beneden-Leeuwen of Horssen. Deze 
staan in de spelregels. Kosten: € 3,00 per formulier. 

Nr. 
 
 
 

niet 
invullen 

 Punten per etappe: 
 
 No.   1  =  15 punten 
 No.   2  =  10 punten 
 No.   3  =    8 punten 
 No.   4  =    7 punten 
 No.   5  =    6 punten 
 No.   6  =    5 punten 
 No.   7  =    4 punten 
 No.   8  =    3 punten 
 No.   9  =    2 punten 
 No. 10  =    1 punt 

Naam: _______________________________ 
   
Adres: _______________________________ 
   
Postcode: ____________________________ 
 
Woonplaats: __________________________ 
   
Telefoon nr.: __________________________ 
 
Email adres: ___________________________ 

Hoeveel renners komen op de laatste dag in Parijs over de finish?   _____ 

Rug nr. Naam Renners       Rug nr. Naam Renners 

Als ik niet voldoende renners heb wil ik graag een telefoontje:  JA / NEE 



Op deze pagina kunt u zelf uw score bijhouden. 
 
Naam Renner Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
Reserve Renners

21.

22.

23.

24.

25.

Dagtotaal

Optelling Dagtotaal  


	Toerspel 2011 Spelregels en scoreblad.pdf
	Tourspel 2011 invulformulier



