
Toer de Anker 2017 georganiseerd door Dartsclub ’t Anker 
 
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 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 tekst samenstellen de definitieve renners en hun startnummers nog niet 
bekend zijn, treft u alleen een lijst aan van de ploegnamen. De definitieve rennerslijst wordt in de kranten 
gepubliceerd, op teletekst en op internet op verschillende sites.  
Vergeet u niet 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 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 finishen. 
 
Per etappe krijgt u punten voor elke genoemde renner die bij de eerste tien over de streep komt.  
De 1e etappe telt niet mee in ons spel. 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 
 
Extra punten zijn te verdienen met de eerste tien renners van het Algemeen Klassement op de eerste 
rustdag en op de einddag. De punten worden op dezelfde manier toegekend als bij een etappe-uitslag, maar 
dan dus voor de stand in het Algemeen Klassement van die dag.  
 
Na afloop van het Toer de Anker spel worden de prijzen als volgt verdeeld: 
 
1e plaats € 100,00   Dagprijs: € 3,00 (je inschrijfgeld terug) 
2e plaats € 60,00   Juiste aantal renners: € 15,00 
3e plaats € 35,00    
4e plaats € 25,00   Bij een gelijke eindstand in de top 5 worden de prijzen gelijk 
5e plaats € 15,00   verdeeld. 
Laatste plaats € 15,00    
 
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, wordt er geloot. 
 
De lijst die in de eindstand op de laatste plaats weet te eindigen wint € 15,00. Indien deze laatste plaats 
wordt behaald met een score van 0 punten dan wordt deze prijs verdubbeld. Voorwaarde voor deze 
verdubbeling is wel, dat de deelnemende lijst 20 renners bevat die allen nog van start gaan in de 2e etappe. 
 
Elke dag wint 1 deelnemer € 3,00. Uit de lijsten die op een dag de meeste punten hebben gescoord, wordt 
er 1 getrokken die zijn inschrijfgeld terug wint. Elke lijst kan maar 1 keer deze dagprijs winnen.  
 
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: NL21 RBRB0 91.67.49.177 t.n.v. Dartsclub ’t Anker, Alphen onder 
vermelding van Toer en de naam waaronder u meespeelt. 
 
De uiterste inlevertijd is zondag 2 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 telefoonnummer is belangrijk, mochten er voor ons onduidelijkheden zijn op 
uw formulier. De formulieren kunnen worden ingeleverd per email of bij: 
 



Mari de Jong, Molendijk 28, Alphen, tel. 06 - 5469 0405 
Edwin Letterman, Beatrixstraat 14, Dreumel, tel. 0487 - 523730 
Peter Hulsen, Zijveld 51, Beneden Leeuwen, tel. 0487 - 591507 
Wim Bernts, Rijdt 52, Horssen, brievenbus aan de Julianalaan 
Brasserie ’t Anker, Nieuweweg 2, 6626 KS Alphen, 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 Toer de Anker 
 
 
 
Etappeschema Tour de France 2017:  
 
Etappe 1  zaterdag 1-7  Düsseldorf - Düsseldorf   14 km 
Etappe 2  zondag 2-7  Düsseldorf / Liège 203 km 
Etappe 3  maandag 3-7  Verviers / Longwy 212 km 
Etappe 4  dinsdag 4-7  Mondorf-les-Bains / Vittel 207 km 
Etappe 5  woensdag 5-7  Vittel / La planche des belles filles 160 km 
Etappe 6  donderdag 6-7  Vesoul / Troyes 216 km 
Etappe 7  vrijdag 7-7  Troyes / Nuits-Saint-Georges 213 km 
Etappe 8  zaterdag 8-7  Dole / Station des rousses 187 km 
Etappe 9  zondag 9-7  Nantua / Chambéry 181 km 
 maandag 10-7  rustdag in Dordogne 
Etappe 10  dinsdag 11-7  Périgueux / Bergerac 178 km 
Etappe 11  woensdag 12-7  Eymet / Pau 203 km 
Etappe 12  donderdag 13-7  Pau / Peyragudes 214 km 
Etappe 13  vrijdag 14-7  Saint-Girons / Foix 101 km 
Etappe 14  zaterdag 15-7  Blagnac / Rodez 181 km 
Etappe 15  zondag 16-7  Laissac-Sévérac l'Église / Le Puy-en-Velay 189 km 
 maandag 17-7  rustdag in Le Puy-en-Velay 
Etappe 16 dinsdag 18-7  Le Puy-en-Velay / Romans-sur-Isère 165 km 
Etappe 17  woensdag 19-7  La Mure / Serre-Chevalier 183 km 
Etappe 18  donderdag 20-7  Briançon / Izoard 179 km 
Etappe 19  vrijdag 21-7  Embrun / Salon-de-Provence 222 km 
Etappe 20  zaterdag 22-7  Marseille / Marseille (tijdrit)   23 km 
Etappe 21  zondag 23-7  Montgeron / Paris 103 km 
 
 
De Ploegen 
 
Aan de Tour van 2017 nemen de volgende 22 ploegen met 9 renners deel: 
 
AG2R La Mondiale (Fra)   Movistar Team (Spa) 
Astana Pro Team (Kaz)   Orica - Scott (Aus) 
Bahrain - Merida (Brn)   Quick-Step Floors (Bel) 
BMC Racing Team (USA)   Team Dimension Data (RSA) 
Bora – Hansgrohe (Ger)   Team Katusha - Alpecin (Sui) 
Cannondale Drapac Prof. Cycling Team (USA) Team Lotto NL - Jumbo (Nld) 
Cofidis, Solutions Crédits (Fra)   Team Sky (GBR) 
Direct Energie (Fra)   Team Sunweb (Ger) 
FDJ (Fra)    Trek – Segafredo (USA) 
Fortuneo - Vital Concept (Fra)   UAE Abu Dhabi (UAE) 
Lotto Soudal (Bel)   Wanty – Groupe Gobert (Bel) 
 
 
 



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

Deelnameformulier Toer de Anker 2017 - 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 de streep haalt.  
Lever dit blad uiterlijk op zondag 2 juli om 15.00 uur in bij 
Mari de Jong, Molendijk 28, 6626 KB Alphen, tel. 06 - 5469 0405  
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 Renner          Rug nr. Naam Renner 

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


