
Hét kennisspel 
voor de Tour

liefhebbers !!!!
Van zaterdag 29 juni 2013 tot en met 

zondag 21 juli 2013 bij 
Café Heutinck aan de Waalderweg 2 

in Mariënvelde.
Telefoon: 0544 - 712099

Internet:
www.tourdemarienvelde.nl



Tel. 0544 - 371 236
Fax 0544 - 376 885

De keuze uit zalen of combinaties daarvan, maakt Zalencentrum ‘t Zwaantje 
uitermate geschikt voor feesten, vergaderen en dineren.

In het à la carte restaurant kunt u dagelijks terecht voor 
ontbijt, lunch en diner.

De drie-sterren hotelkamers zijn voorzien van alle moderne faciliteiten, 
zoals bad/douche, toilet, telefoon en TV.

Zieuwentseweg 1
7131 LA Lichtenvoorde

www.zwaantje.com
info@zwaantje.com

altijd de nieuwste trends
DAT PAST ME WEL

U vindt Schuurman Schoenen in:  Aalten • Almelo • Apeldoorn • Arnhem • Assen • Borculo • Borne • Coevorden • Colmschate • Dedemsvaart 
Denekamp Doetinchem • Ede • Eibergen • Emmen • Enschede Centrum • Enschede Zuid • Gieten • Goor • Groningen • Haaksbergen • Hardenberg
Hengelo (O) • Heerenveen (nieuw) • Hoogeveen • Klazienaveen • Leeuwarden • Lichtenvoorde • Losser • Oldenzaal • Rijssen • Sneek • Stadskanaal 
Ulft • Veenendaal • Vroomshoop • Westervoort • Winschoten • Winterswijk • Zutphen • Zwolle
 www.schuurmanschoenen.nl 

bestel ook



Voor de 30e keer wordt de Tour de Mariënvelde georga-
niseerd in een tijd dat de crisis in het wielrennen en het 
leven behoorlijk heeft toegeslagen. De vraag is natuurlijk 
hoeveel invloed dit zal hebben op de deelname aan ons 
spelletje.

Voor de Tour de France is het een bijzondere editie. Het 
is namelijk de 100e keer, dat de ongeveer 200 wielren-
ners over het Franse land zich op weg begeven naar Pa-
rijs. Nadeel van deze jubileumeditie is wel, dat de Tourdi-
rectie besloten heeft om de laatste etappe pas om 22.00 
uur ‘s avonds op de Champs Elysées te laten finishen. Dit 
heeft ons genoodzaakt ons programma voor die avond 
aan te passen. Hierover verderop meer in dit reglemen-
tenboekje.

De Tour start op zaterdag 29 juni 2013 met een etappe 
en geen proloog. Deze eerste etappe telt zoals gebruike-
lijk niet mee in ons klassement.

Iedereen een prettige voorbereiding gewenst!



Doetinchemseweg 71  7007 CB Doetinchem
tel. 0314-330921   info@pedaleur.nl 

www.pedaleur.nl
Alles met en voor trappers (m/v)

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
 accountants en belastingadviseurs

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden 
Postbus 8, 7250 AA Vorden 
Telefoon:   (0575) 55 14 85 
Fax:   (0575) 55 16 89 
info@bloemendaalwiegerinck.nl 
www.bloemendaalwiegerinck.nl 

* Accountants en belastingadviseurs met een team van 20 personen 
* Zelfstandig kantoor, weet dus wat ondernemen is 
* Werkterrein midden- en kleinbedrijf, vrije beroepen en agrariërs 
* Ook voor de particulier 
* Verzorgen van administraties zowel op kantoor als bij de cliënt 
* Verzorgen van vele salarisadministraties in eigen beheer 
* Voor starters hebben we een speciale regeling 
* Goed bereikbaar, royale parkeergelegenheid 



Zoals ieder jaar gebruikelijk telt de eerste etappe op zaterdag 
29 juni niet mee, zodat we officieel beginnen op zondag 30 juni 
2013. Iedere deelnemer kan derhalve gebruik maken van de of-
ficiële deelnemerslijst die op die zaterdag in alle kranten en op 
vrijdag al op teletekst en op Internet te vinden is. 
Het deelnemersformulier moet uiterlijk zaterdag 29 juni 2013 
om 24.00 uur worden ingele verd bij Café Heutinck, Waalderweg 2 
te Mariënvelde. 
U kunt uw ploeg ook telefonisch doorge ven. We hebben de be-
schikking over één telefoonnummer met twee lijnen. Het nummer 
is: 0544-712099. Wilt u faxen, dan kan dit ook. Hiervoor kiest u 
het nummer: 084-8712976. Ook kunt u zich opgeven via Inter-
net. Het adres is: www.tourdemarienvelde.nl

1. Uit de wielrenners die deelnemen aan de Tour de France 2013 kiest 
u 22 renners. Deze renners kunnen voor u punten gaan scoren. Als 
u de nummer 1 van een etappe in uw ploeg hebt, krijgt u hiervoor 
30 punten. Voor de nummer 2 krijgt u 25 punten, voor de nummer 3 
20 punten, voor de nummer 4 17 punten en voor de nummer 20 dus 
nog 1 punt. Maximaal kunt u per dag 228 punten scoren

2. De EERSTE ETAPPE op zaterdag 29 juni 2013 telt niet mee in de 
30e Tour de Mariënvelde. 

3. U moet ook 3 reser veren ners invullen. Het is namelijk mogelijk 
dat de ene of de andere door u gekozen renner plotseling toch niet 
van start gaat of tijdens de eerste tijdrit uitvalt. Verder gebeurt het 
nog wel eens, dat een deelnemer twee dezelfde renners invult. In 
zo’n geval nemen wij de eerste reserverenner in uw ploeg op, zodat 
u toch met 22 renners start. Daarna tellen deze reserverenners niet 
meer mee en kunnen ze niet meer worden ingezet.

Start op zaterdag 29 juni 2013

De regels



Pelgrom 
Speelautomaten

Zelhem 
0314 - 623167

www.pelgromspeelautomaten.nl
info@pelgromspeelautomaten.nl



4. Wilt u ook uw formulier zo duidelijk mogelijk invullen, zodat alle ge-
gevens goed leesbaar zijn. De rugnummers en namen van renners zijn 
belangrijk, maar ook uw persoonlijke gegevens. Vult u s.v.p. alle ge-
vraagde gegevens in.

5. Als een renner van uw ploeg tijdens de Tour de France uit valt, dan 
krijgt u hiervoor 33 strafpunten. Deze renner wordt niet vervan gen! 
Deze straf geldt alleen voor het algemeen klassement en wordt niet in 
het dagklasse ment berekend.

6. Winnaar van de Tour de Mariënvelde 2013 is die ploeg die aan het 
eind van de Tour de France de meeste punten heeft gescoord.
Eindigen twee of meer ploegen gelijk, dan is de ploeg met de meeste 
uitvallers winnaar. 

7. Deelname aan de Tour de Mariënvelde 2013 kost 3 euro aan admini-
stratiekosten. 

8. We geven ieder jaar ook een boekje uit met de eindstanden van alle 
deelnemende ploegen. U kunt aangeven of u zo’n boekje wilt ontvangen 
op het inschrijfformulier of op internet.

9. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 21 juli 2013 bij Café Heu-
tinck, Waalder weg 2 te Mariënvelde met een bekende Nederlander.

10. Wilt u de Tour de Mariënvelde sponsoren? U kunt sponsor worden 
van de Tour de Mariënvelde door een zelf gekozen bedrag over te ma-
ken op bankrekeningnummer 16.00.94.631 tnv Tour de Mariënvelde. Als 
tegenprestatie zullen wij dan uw naam plaatsen op de sponsorpagina 
van onze website. Wilt u (als bedrijf bijvoorbeeld) een bedrag sponsoren 
boven de 75 euro, dan kunt u met de organisatie in overleg treden over 
een andere tegenprestatie dan alleen uw naamsvermelding. Voor infor-
matie hierover kunt u mailen naar Henri Weikamp via: info@tourde-
marienvelde.nl

11. De opgave van uw ploeg zal pas mogelijk zijn als de namen en rug-
nummers bij de Tourdirectie bekend zijn. Vorig jaar was dat al op don-
derdagavond voor de Tourstart het geval. Vanaf dat moment zal ook de 
site beschikbaar zijn en kunt u uw ploeg inzenden. 



Autobedrijf 
W. Klein Goldewijk

www.kleingoldewijk.nl

• Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
• Verhuur bedrijfsauto’s
• Inbouwstation voor black – boxsystemen
• APK Keuringsstation
• Ruitreparatie
• Airco service en onderhoud (STEK)
• Complete afhandeling van kenteken 

De Witte Rieteweg 3
7263 SJ  Mariënvelde

Tel.   0544-351872 / Fax  0544-352164
E-mail info@kleingoldewijk.nl



12. Wilt u de rugnummers en de namen van de renners duidelijk op het 
in schrijfformulier vermel den. Wanneer er twij fels ontstaan of wanneer u 
een verkeerd rugnummer doorgeeft dan is de naam die u invult door-
slaggevend. Dus contro leer uw lijst goed voordat u het inle vert. 

Let op: De Gelderlander en Dagblad Tubantia hebben hun eigen tour-
spel met hun eigen nummers, die gelden niet bij ons. Wilt u alleen de 
officiële nummers van de Tour de France 2013 gebruiken aub. Kijk daar-
voor op de officiële site van de Tour de France: www.letour.com

13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de 
directie van de Tour de Mariënvelde. 
 
14. Wilt u een bezoek brengen aan het Tourcafé, dan wordt dit bijzonder 
op prijs gesteld. Denk er wel om, dat het Tourcafé in verband met de we-
kelijkse rustdag op woensdag gesloten is!! Op internet wordt de stand 
uiteraard dan wel zo snel mogelijk bijgewerkt. Wij hopen u voldoende 
ingelicht te hebben over de Tour de Mariënvelde 2013 en wensen u een 
prettige voorbereiding. 

Henny Heutinck 0544-351237 Peter Valen 06-53965556
George Wieggers 06-54666001 Henri Weikamp 06-54281647

of per e-mail: info@tourdemarienvelde.nl 

Wanneer u uw ploeg telefonisch, per fax of via Internet doorgeeft, dan 
geeft u de directie van de Tour de Marienvelde eenmalig toestemming 
om 3 euro van uw rekening af te boeken. 

Voor deelnemers uit het buitenland of geldt een andere regeling. Zij 
moeten binnen een week het bedrag van 3 euro overgemaakt hebben 
op bankreke ningnummer 
16.00.94. 631 t.n.v. Tour de Mariënvelde of contant hebben afge-
rekend. Wilt u bij overmaking, uw naam, ploegnaam en eventueel uw 
deelnamenummer vermel den! 

Bankgegevens voor internationale overboekingen:
IBAN NL24 RABO 0160 0946 31 
BIC RABONL2U  

Betaling administratiekosten



Halle-Heideweg 16, 7025 CL HALLE  
Tel. 0314-631741  

Sfeermakers voor huis en tuin
bij de Heide Smid in Halle!

www.heidesmid.nl

Verwarmende 
sfeer
haarden

Sfeervolle
buiten
haarden

Krachtige
tuin
machines



Zoals ieder jaar zal de organisatie van de Tour de Mariënvelde zorgen 
voor een prominente persoonlijkheid, die de wisselbeker zal overhandi-
gen aan de winnaar van de 30e Tour de Marienvelde 2013. Deze traditie 
is in 1992 begonnen met Tristan Hoffman en vorig jaar was Maarten 
Tjallingii te gast in Zaal Heutinck. 

Op zondag 21 juli zal opnieuw een bekende Nederlander de prijzen 
overhandigen bij café Heutinck in Mariënvelde. Doordat de Tourdirectie 
besloten heeft om de laatste etappe van de 100e Tour de France pas om 
22.00 in Parijs te laten finishen komt de prijsuitreiking van de 30e Tour 
de Mariënvelde wel onder druk te staan.

We zullen op zondagavond 21 juli een prachtig programma gaan sa-
menstellen voor al die mensen, die toch graag de Tour de France bij 
Café Heutinck in Mariënvelde willen afsluiten. We zullen met een groot 
beeldscherm live de finish van de Tour de France kunnen zien en de di-
rectie van de Tour de Mariënvelde gaat in ieder geval de Top-5 van het 
eindklassement bekend maken en uitreiken, als deze ploegleiders aan-
wezig zijn.

Verder zullen we zorgen voor een interactief programma. Meer informa-
tie zal daarover worden gegeven via onze website www.tourdemarien-
velde.nl

Hier een overzicht van de gasten tot vorig jaar.

1992 Tristan Hoffman 1993 Henk Lubberding 
1994 Jos Lammertink 1995 Gerard Veldscholten 
1996 Erik Hulzebosch 1997 Jan Janssen 
1998 Leontien van Moorsel 1999 Marc Wauters 
2000 Jans Koerts 2001 Bart Voskamp 
2002 Richard Groenendaal 2003 Marc Lotz 
2004 Thomas Dekker 2005 Theo Bos
2006 Bram Schmitz 2007 Max van Heeswijk
2008 Servais Knaven 2009 Bram Tankink
2010 Niki Terpstra 2011 Pim Ligthart
2012 Maarten Tjallingii

Eindgast zondag 21 juli 2013



Zilverlinde 1 - Lichtenvoorde - Telefoon (0544) 397 200 - info@steentjeswoltersmulder.nl

Bent u als ondernemer of particulier op zoek naar juridische bijstand? 
Kies voor eigentijdse advocatuur met een Achterhoekse nuchterheid: 

 •  advies op maat
 •  informeel contact
 •  korte lijnen
 •  heldere werkwijze
 •  duidelijke afspraken

Ontdek de advocaten van SteentjesWoltersMulder.  
Bezoek onze website www.steentjeswoltersmulder.nl 

Eigentijdse advocatuur met 
een Achterhoekse nuchterheid



Collega’s, vrienden en bekenden houden er vaak een eigen competitie 
op na. Dan is het leuk om regelmatig de tussenstand te weten. De Tour 
de Mariënvelde biedt u deze mogelijkheid. U kunt op internet uw eigen 
subleague kijken of u het nog steeds beter doet dan die buurman van u. 

Maak je eigen subleague

Om de Tour de Mariënvelde nog interessanter te maken dan die al is hebben 
we ook een aantal extra prijzen. 

Etappeprijzen
Verder zijn er cadeaubonnen voor de winnaars van vijf etappes, die aan het be-
gin van de Tour de France door de Tourdirectie bekend zullen worden gemaakt.

Regiowinnaars
Ook zullen er weer bekers te verdienen zijn voor de winnaars uit de regio. De 
volgende plaatsen komen daarvoor in aanmerking bij de 30e Tour de Mariën-
velde: Aalten, Beltrum, Borculo, Bredevoort, Dinxperlo, Doetinchem, 
Eibergen, Groenlo, Halle, Harreveld, Hengelo (G), Lichtenvoorde, 
Lievelde, Mariënvelde, Neede, Ruurlo, Varsseveld, Vragender, 
Winterswijk, Zelhem en Zieuwent. 

Extra prijzen

Inschrijfformulieren voor de Tour de Mariënvelde zijn onder meer 
verkrijgbaar bij de Rabobanken in Aalten, Bredevoort, Lichtenvoorde, 
Harreveld, Zieuwent, Dinxperlo, Varsseveld, Winterswijk, Groenlo, Eiber-
gen, Beltrum, Ruurlo en Lochem. 
Bij één van de vestigingen van Schuurman Schoenen onder meer in 
Borculo, Winterswijk, Aalten, Eibergen, Doetinchem, Enschede, Borne, 
Westervoort, Oldenzaal of Lichtenvoorde. Voor alle vestigingen kijk op:
www.schuurman-schoenen.nl
Sourcy Center in Zieuwent, Sportpoint Navis in Aalten, Texaco Mo-
lendijk in Lichtenvoorde en aan de Kottenseweg in Winterswijk, Han ter 
Woerds Sport in Lichtenvoorde, Café de Tapperij in Ruurlo, Cafetaria 
de Smulhoek in Zelhem, Snackbar de Heer in Varsseveld
Goosssens Raceshops in Groenlo, Borculo, ‘s Heerenberg en Velp

Inschrijfformulieren



Fabriekstraat 33
Postbus 463
7000 AL Doetinchem

T:  0314 - 335941
F:  0314 - 345005
E:  info@wopereis.nl
W:  www.wopereis.nl

staalbouw van A tot Z
stalinrichters van formaat
kwaliteit uit de Achterhoek

De lijnen worden op 29 juni 2013 om 09.00 uur opengesteld!

Telefoon: 0544 - 712099

Fax: 084 - 8712976

Telefoon / Fax: 



1984    27 deelnemers Superbe 2115 pun ten
  Henri Weikamp Mariënvelde
1985    60 deelnemers Boerteam  2619 pun ten
  Rudie Spek schoor Zieuwent
1986    73 deelnemers Fonzerelli  1900 pun ten
  Fons Kolkman Mariënvelde
1987   97 deelnemers Jojo  1821 punten
  Benno Grevers Aalten
1988  161 deelnemers De Nieuwkomer  1598 punten
  Ludo Harbers Lichtenvoorde
1989   286 deelnemers Xaja  1971 pun ten
  A lexander Esseling Halle
1990   384 deelnemers  Goldthief  1701 pun ten
  Ben Wol sink Dinxperlo
1991   621 deelnemers  ‘t Bakkertje  1766 pun ten
  Frans Lageschaar Vragender
1992   800 deelnemers  VIRAGO II  1608 pun ten
  Rudie Mombarg Mariënvelde
1993 1087 deelnemers Flower team  1834 punten
  Ineke Heideman Aalten
1994 1077 deelnemers De rammelende ventieltjes 1336 punten
  Frans Bouman Amersfooort
1995 1489 deelnemers Le 1742 punten
  Loc Le Blaricum
1996 1826 deelnemers GKVVDTDF 2016 punten
  Greet Niënhuis Mariënvelde
1997 2418 deelnemers Metropolitans 1989 punten
  Joop Weenink Enschede
1998 2699 deelnemers Horsepower 1367 punten
  Wilma Wolsink Dinxperlo
1999 2833 deelnemers Hertha BSC 2013 punten
  Thomas Giesder Berlijn (D)
2000 2997 deelnemers Sun 1514 punten
  Vera te Lindert Harreveld
2001 3406 deelnemers Billy Joe Armstrong 1785 punten
  Erik Rhebergen Aalten
2002 4012 deelnemers Kaboem 1834 punten
  Nick de Jong Westendorp
2003 4303 deelnemers Gutjes dochter 1822 punten
  Amber Olyslager Geertruidenberg
2004 3742 deelnemers met twee vingers 1926 punten
  Rietta Gerrits Twello
2005 3365 deelnemers Bonzai 1636 punten
  Hans Dekkers Lichtenvoorde
2006 3025 deelnemers Arjostea 2000 punten
  Arjo Klein Goldewijk Lichtenvoorde
2007 3417 deelnemers www.middenweg.com 1832 punten
  Marcel Heinen Hengelo (Gld)
2008 3737 deelnemers Voor de waaier 2058 punten
  Charles Duijne Lichtenvoorde
2009 4060 deelnemers Bonanza Girls 1688 punten
  Monique Vrieze Halle
2010 3635 deelnemers 2 1/2 Pink Lady 2090 punten
  Francis Pillen Groenlo
2011 4288 deelnemers Nielinho 2113 punten
  Niels Tamboer Dinxperlo
2012 4418 deelnemers Forza Barlo 1 1832 punten
  Erwin Brethouwer Schalkhaar  

E R E G A L E R I J




