Hét kennisspel
voor de Tour
liefhebbers !!!!
Van zaterdag 7 juli 2018 tot en met
zondag 29 juli 2018 bij
Café Heutinck aan de Waalderweg 2
in Mariënvelde.

Telefoon: 0544 - 712099
www.tourdemarienvelde.nl

cht

ouw winkel !

KIJK VOOR ALLE WINKELS OP WWW.SCHUURMAN-SCHOENEN.NL OF BESTEL ONLINE

Op zaterdag 7 juli 2018 gaat de 105e Tour de France van start op het eiland Île
de Noirmoutier, ter hoogte van Nantes, om in de drie daaropvolgende weken
een uitdagend parcours af te leggen over bergen en kasseien.
Deze zaterdag zal ook in het teken staan van de inschrijving voor de 35e Tour
de Mariënvelde. Deze inschrijving is deze hele zaterdag mogelijk. Tot 24.00 uur
loopt de inschrijving op papier. De digitale inschrijving blijft mogelijk tot zon
dagochtend 8 juli 2018 11.00 uur. Dan start de tweede etappe en begint ons
Tourspel.
De eerste etappe van zaterdag 7 juli en de ploegentijdrit van maandag 9 juli
tellen niet mee, maar de overige 19 etappes natuurlijk wel.
Op zondag 29 juli 2018 vindt de laatste etappe plaats, die zoals gebruikelijk op
de Champs Elysées zal eindigen. Voor ons avondprogramma in café Heutinck
zullen we zoals ieder jaar een leuke eindgast zoeken. Na een interview zullen
de prijzen worden uitgereikt aan de aanwezige prijswinnaars. De overige prijzen
zullen per post worden verstuurd.

Start op zaterdag 7 juli 2018
Zoals ieder jaar gebruikelijk telt de eerste etappe op zaterdag 7 juli 2018 niet
mee, zodat we officieel beginnen op zondag 8 juli 2018. Iedere deelnemer kan
derhalve gebruik maken van de officiële deelnemerslijst die in alle kranten, op
teletekst en op Internet te vinden is.
Het papieren deelnemersformulier moet uiterlijk zaterdag 7 juli 2018 om
24.00 uur worden ingeleverd bij Café Heutinck, Waalderweg 2 te Mariënvelde.
U kunt uw ploeg ook telefonisch doorgeven. Het nummer is: 0544-712099.
Ook kunt u zich opgeven via het internetadres: www.tourdemarienvelde.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon: (0575) 55 14 85
info@bloemendaalwiegerinck.nl
www.bloemendaalwiegerinck.nl
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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

Doetinchemseweg 71
tel. 0314330921

7007 CB Doetinchem
vragen@pedaleur.nl

www.pedaleur.nl

De regels
1. Uit de wielrenners die deelnemen aan de Tour de France 2018 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 7 juli 2018 telt niet mee in de 35e Tour de Mariën
velde. Ook de ploegentijdrit van maandag 9 juli 2018 telt niet mee.
3. U moet ook minimaal 3 reserverenners 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.
4. Wilt u ook uw formulier zo duidelijk mogelijk invullen, zodat alle gegevens goed lees
baar zijn. De rugnummers en namen van renners zijn belangrijk, maar ook uw persoon
lijke gegevens. Vult u s.v.p. alle gevraagde gegevens in.
5. Als een renner van uw ploeg tijdens de Tour de France uitvalt, dan krijgt u hiervoor 33
strafpunten. Deze renner wordt niet vervangen! Deze straf geldt alleen voor het alge
meen klassement en wordt niet in het dagklassement berekend.
6. Winnaar van de Tour de Mariënvelde 2018 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 2018 kost 4 euro aan administratiekosten.
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 29 juli 2018 bij Café Heutinck, Waalderweg
2 te Mariënvelde met een bekende Nederlander.
10. De opgave van uw ploeg zal pas mogelijk zijn als de namen en rugnummers bij de
Tourdirectie bekend zijn. Vorig jaar was dat vrijdag voor de Tourstart het geval. Vanaf dat
moment zal ook de site beschikbaar zijn en kunt u uw ploeg inzenden.
11. Wilt u de rugnummers en de namen van de renners duidelijk op het papieren in
schrijfformulier vermelden. Wanneer er twijfels ontstaan of wanneer u een verkeerd
rugnummer doorgeeft dan is de naam die u invult doorslaggevend. Dus controleer uw
lijst goed voordat u het inlevert. Wilt u alleen de officiële nummers van de Tour de France
2018 gebruiken aub.
Kijk daarvoor op de officiële site van de Tour de France: www.letour.com

Pelgrom
Speelautomaten
Zelhem
0314 - 623167

www.pelgromspeelautomaten.nl
info@pelgromspeelautomaten.nl

12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting
Tour de Mariënvelde.
13. 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 wekelijkse 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 2018 en wen
sen u een prettige voorbereiding.
Henny Heutinck		
George Wieggers		

0544-351237		
Peter Valen		
06-54666001		
Henri Weikamp
of per e-mail: info@tourdemarienvelde.nl

06-53965556
06-54281647

Betaling administratiekosten
Deelnemers uit het buitenland of deelnemers die zich telefonisch / per fax opge
ven moeten binnen twee dagen na opgave het bedrag van 4 euro overmaken.
Wilt u bij overmaking, uw naam, ploegnaam en eventueel uw deelnamenum
mer vermelden!
Bankgegevens Stichting Tour de Mariënvelde
IBAN: NL24 RABO 0160 0946 31 / BIC: RABONL2U

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

Verwarmende

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

Sfeervolle

buiten
haarden

Krachtige

tuin
machines
www.heidesmid.nl

voor al uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Extra prijzen
Etappeprijzen
Verder zijn er cadeaubonnen voor de winnaars van vijf etappes,
die aan het begin van de Tour de France door de Tourdirectie be
kend 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 35e Tour de Mariënvelde:
Aalten, Beltrum, Borculo, Bredevoort, Dinxperlo, Doetinchem, Eibergen, Groenlo, Halle, Harreveld, Hengelo (G),
Lichtenvoorde, Lievelde, Mariënvelde, Neede, Ruurlo,
Varsseveld, Vragender, Winterswijk, Zelhem en Zieuwent.

Winnaar Tour de Marienvelde 2017: Gijs Eijsink zit tussen Jos van Embden (rechts) en Pe
ter Valen van de Tourdirectie. Op de achtergrond van links naar rechts George Wieggers,
Henri Weikamp en Henny Heutinck.

Inschrijfformulieren
Inschrijfformulieren voor de Tour de Mariënvelde zijn onder meer
verkrijgbaar bij de Rabobanken in Aalten en Winterswijk.
Bij één van de vestigingen van Schuurman Schoenen onder meer
in Borculo, Winterswijk, Aalten, Doetinchem, Enschede, Borne,
Westervoort, Oldenzaal of Lichtenvoorde.
Voor alle vestigingen kijk op: www.schuurman-schoenen.nl
Verder kunt u voor inschrijfformulieren terecht bij:
Sourcy Center in Zieuwent, Paul Knippenborg Fietsen in Zieu
went, Sportpoint Navis in Aalten, Texaco Molendijk in Lichten
voorde, Han ter Woerds Sport in Lichtenvoorde, Café de Tapperij in Ruurlo, Cafetaria de Smulhoek in Zelhem, Snackbar
de Heer in Varsseveld, Goossens Raceshops in Groenlo en Bor
culo, de Pedaleur in Doetinchem.
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Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij
Drukkerij Westerlaan. Kom gerust eens
langs en vraag naar alle mogelijkheden.

v.d. Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde
Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl
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