
 















 

 

 

 
STANDEN EN BESCHOUWINGEN DAGELIJKS OP 

 

www.JulianaTourspel.nl 
 
 

 

 

STEUN DE JEUGD VAN JULIANA MILL 

 

33ste JAARGANG 





 




 
 
Welke etappes tellen mee in het Juliana Tourspel 2021? 
Meetellende ritten zijn alle etappes vanaf zondag 27 juni tot en met de laatste etappe op 
zondag 18 juli. De eerste etappe op zaterdag 26 juni telt niet mee. 
 
Hoe stel ik een team samen? 
Kies drieëntwintig verschillende renners uit het wielrennersoverzicht: twintig basisrenners 
plus drie reserves. De reserves zijn nodig, omdat de officiële deelnemerslijst van de Tour 
de France pas kort voor de start op 26 juni definitief bekend is. De eerste reserve valt in 
als één van de eerste twintig door u gekozen renners niet start in de tweede etappe. 
Mochten twee renners niet starten in de tweede etappe, dan nemen de eerste en tweede 
reserve hun plaatsen in, enz. Zodra het Juliana Tourspel is gestart (zondag 27 juni om 
12:00 uur) vervallen de reserves. Ze spelen verder geen enkele rol meer!    
  
Kan mijn team meedoen met het ploegenklassement?  
Naast de individuele deelname is ook gratis deelname in ploegverband mogelijk. Een 
ploeg bestaat uit tien deelnemers! Bij deelname in ploegverband kan men met een zelf 
bedachte ploegnaam meedoen aan het ploegenklassement. Voor de puntentelling geldt 
de som van de resultaten van de afzonderlijke deelnemers na de laatste etappe. Voor het 
ploegenklassement zijn enkele prijzen beschikbaar gesteld. Kijk voor meer informatie 
over de ploegenprijzen op de achterkant van dit boekje.  
  
Hoe kan ik punten halen?  
Met de door u gekozen renners zijn in elke etappe punten 
te verdienen (let op: de eerste etappe op 26 juni telt niet 
mee in het Tourspel). De ritwinnaar krijgt de meeste 
punten, de nummer tien van het dagklassement is de 
laatste renner die nog scoort voor het Tourspel. Voor de 
puntenverdeling verwijzen wij u naar de tabel hiernaast. 
 
De officiële etappe uitslag op NOS Teletekst is bindend, 
tenzij er duidelijk sprake is van een fout. Dit is ter 
beoordeling van de tourspelcommissie.  
    
Wat moet ik doen als mijn punten niet kloppen?  
Mocht u uit de tussentijdse klassering opmaken, dat 
de door u ingediende rennerslijst onjuist verwerkt 
is, neem dan contact op met de tourspelcommissie 
via info@julianatourspel.nl.  
U kunt eventueel ook contact opnemen met Tonny van Bommel via 06-36198697 of Roy 
Selten via 06-20358819 (bellen na 19:00 uur). 
   
Voorkom fouten door het rennersnummer en de naam van de renner duidelijk op het 
inschrijfformulier te vermelden! Wanneer er twijfels ontstaan of wanneer er een onjuist 
rugnummer doorgegeven wordt, is de naam die ingevuld wordt doorslaggevend. 
Controleer uw lijst goed voordat u deze inlevert.  
 
   
 
De gehele tussenstand wordt dagelijks na 20:00 uur vermeld op internet: 

www.JulianaTourspel.nl 

Klassering Punten 
1e plaats 20 
2e plaats 15 
3e plaats 12 
4e plaats 9 
5e plaats 7 
6e plaats 5 
7e plaats 4 
8e plaats 3 
9e plaats 2 
10e plaats 1 

 Vragen/opmerkingen? Mail naar:           

info@julianatourspel.nl 
  



 
 
Voor wanneer moet het formulier ingeleverd zijn?  
De sluitingsdatum voor de inschrijving is zondag 27 juni om 12.00 uur. De 
inschrijfformulieren kunnen digitaal worden ingeleverd op: 
www.julianatourspel.nl 
 
Ook kunnen de inschrijfformulieren worden ingeleverd bij de bekende inleveradressen en 
natuurlijk op het sportpark van Juliana Mill aan de Langenboomseweg 7 te Mill.  
 
Wanneer heb ik prijs?  
Als u bij de eerste vijftien van het individueel eindklassement behoort, valt u in de 
prijzen. Deze vijftien prijzen zijn vastgesteld, voor een overzicht van de prijzen verwijzen 
wij naar de achterkant van dit boekje. Diegene die in het individueel eindklassement 
plaats 50, 100, 150, 200, etc. inneemt zal eveneens een prijs ontvangen. Deze 
deelnemers kunnen kiezen uit de hiervoor beschikbare prijzen. De deelnemer die in het 
individueel eindklassement het minst aantal punten heeft behaald met een correct 
ingevuld deelnameformulier is winnaar van de Rode Lantaarn en een fles ‘Mills slukske'.  
Als de ploeg waarvan u deel uitmaakt 1ste of 2e wordt in het ploegen eindklassement valt 
u in de prijzen. Elke ploegenprijs bestaat uit een arrangement voor 10 personen. 
Ook wordt er elke dag een dagprijs weggegeven, aan diegene die op die dag het hoogst 
aantal punten heeft behaald. De dagprijs is een taartbon, bloemenbon of wildpakket bon. 
 
Wat gebeurt er bij gelijke stand?  
Bij een gelijk aantal punten van twee of meerdere deelnemers in het dagklassement of 
het algemeen klassement zal er door de computer worden geloot. Ook bij het ploegen 
klassement zal er door de computer worden geloot bij gelijke stand.  
 
Wat is de Rode Lantaarn?  
Diegene die na het Juliana Tourspel het minst aantal punten heeft behaald met een 
correct ingevuld deelnameformulier (d.w.z. twintig verschillende renners +3 reserves uit 
de Tour de France 2021) is winnaar van de Rode Lantaarn en een fles 'Mills slukske'. Bij 
gelijke stand wordt ook hier geloot. De Rode Lantaarn is een extra kans op een leuke 
prijs.  
   
Wanneer is de prijsuitreiking?  
Op vrijdag 3 september om 19:30 uur vindt de officiële prijsuitreiking plaats op het 
sportpark van Juliana Mill en kunnen de prijzen opgehaald worden (fysieke prijsuitreiking 
op het sportpark onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus). De dagprijzen laten wij u dagelijks toekomen. Voor de 50e prijzen, dus 
plaats 50, 100, 150 enzovoorts, moet de winnaar zelf of een afgevaardigde bij de 
prijsuitreiking aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen. Het ophalen van deze 
prijzen op een later moment is niet mogelijk.  
   
Wat zijn de voorwaarden?  
 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de tourspelcommissie. 
 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 Reclamaties zijn niet meer mogelijk na 18 juli 2021, 22:00 uur. 
 Indien het tourspel van start is gegaan zullen prijzen altijd uitgekeerd worden. 
 Deelname aan het Tourspel impliceert aanvaarding van bovenstaande  

spelregels en voorwaarden. 
 

 
  

  
 RESULTATEN BEHAALD MET DE RENNERS 
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       Mill: 
Brasserie D’n Buurman    Café ‘t Lagerhuis 
Café Zaal ’t Heike     Café Zaal Royal 
Tankstation Shell Schimmel    Café Libre 
Grandcafé Restaurant ’t Centrum   De Wester   
Myllesweerd       
Primera Schipperheijn boek- en kantoorvakhandel  
Assurantiekantoor Hermanussen / hetadvies.nl 
Countus accountants + adviseurs 
 
Boxmeer: 
Restaria De Flip   Gerard Kocken ‘Alles op fietsgebied’ 
Sportwinkel van Neerven  Jan Schel (Karel Doormanstraat 22)   

 
Langenboom:   St. Hubert: 
Bakkerij Verkerk   Café Zaal Broers 

 
Wanroij:    Haps: 
Thijs Hendriks rijwielspecialist  Snackbar Anytyme ‘Eten bij de buren’  
Snackbar 't Hapje  
 
Odiliapeel:    Vierlingsbeek: 
Tankstation Esso Vissers  Café De Wildeman 

  
 

   
  
 


 

1. Tadej Pogacar    99 
2. Sam Bennett    85 
3. Primoz Roglic    81 
4. Wout van Aert    78 
5. Caleb Ewan      62 
6. Soren Kragh Andersen   55 
7. Peter Sagan    51 
8. Marc Hirschi     48 
9. Luka Mezgec    40 
10. Richie Porte    38 
11. Julian Alaphilippe    35 
12. Lennard Kemna    35 
13. Miguel Angel Lopez   34 
14. Jasper Stuyven    33 
15. Bryan Coquard    33 
16. Richard Carapaz    32 
17. Greg van Avermaet   30 
18. Mads Pedersen    27 
19. Alexey Loetsenko    24 
20. Michal Kwiatkowski   24 

 
 
 


 

Deelnemersnaam  : ____________________________________________ 

Voor + achternaam : ____________________________________________ 

Adres   : ____________________________________________ 

Postcode  : ____________________________________________ 

Woonplaats  : ____________________________________________ 

Telefoon   : ____________________________________________ 
 


Voorkom fouten door het rennersnummer en de naam van de renner duidelijk op het 
inschrijfformulier te vermelden. Wanneer er twijfels ontstaan of wanneer er een onjuist 
rugnummer doorgegeven wordt, is de naam die ingevuld wordt doorslaggevend. 
Controleer uw lijst goed voordat u deze inlevert. Volgorde van vermelding is onbelangrijk! 
 
Renners: 

1. ______________________|______   11.  ______________________|______ 

2. ______________________|______   12.  ______________________|______ 

3. ______________________|______   13.  ______________________|______ 

4. ______________________|______   14.  ______________________|______ 

5. ______________________|______   15.  ______________________|______ 

6. ______________________|______   16.  ______________________|______ 

7. ______________________|______   17.  ______________________|______ 

8. ______________________|______   18.  ______________________|______ 

9. ______________________|______   19.  ______________________|______ 

10. ______________________|______   20.  ______________________|______ 

 
Reserves: 

1. ______________________|______   20.  ______________________|______ 

2. ______________________|______   20.  ______________________|______ 

3. ______________________|______   20.  ______________________|______ 

 
Let op: Reserve renners worden toegevoegd als één van de opgegeven renners 
niet start in de 2e etappe. Vul deze dus ook in! 
 
Naast de individuele deelname is ook gratis deelname in ploegverband mogelijk. Een 
ploeg bestaat uit tien deelnemers. Bij deelname in ploegverband kan men met een zelf 
bedachte ploegnaam meedoen aan het ploegenklassement. Voor de puntentelling geldt 
de som van de resultaten van de afzonderlijke deelnemers na de laatste etappe.  
 
Naam van de ploeg: ____________________________________________________ 

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- 




 

Deelnemersnaam  : ____________________________________________ 

Voor + achternaam : ____________________________________________ 

Adres   : ____________________________________________ 

Postcode  : ____________________________________________ 

Woonplaats  : ____________________________________________ 

Telefoon   : ____________________________________________ 
 


Voorkom fouten door het rennersnummer en de naam van de renner duidelijk op het 
inschrijfformulier te vermelden. Wanneer er twijfels ontstaan of wanneer er een onjuist 
rugnummer doorgegeven wordt, is de naam die ingevuld wordt doorslaggevend. 
Controleer uw lijst goed voordat u deze inlevert. Volgorde van vermelding is onbelangrijk! 
 
Renners: 

1. ______________________|______   11.  ______________________|______ 

2. ______________________|______   12.  ______________________|______ 

3. ______________________|______   13.  ______________________|______ 

4. ______________________|______   14.  ______________________|______ 

5. ______________________|______   15.  ______________________|______ 

6. ______________________|______   16.  ______________________|______ 

7. ______________________|______   17.  ______________________|______ 

8. ______________________|______   18.  ______________________|______ 

9. ______________________|______   19.  ______________________|______ 

10. ______________________|______   20.  ______________________|______ 

 
Reserves: 

1. ______________________|______   20.  ______________________|______ 

2. ______________________|______   20.  ______________________|______ 

3. ______________________|______   20.  ______________________|______ 

 
Let op: Reserve renners worden toegevoegd als één van de opgegeven renners 
niet start in de 2e etappe. Vul deze dus ook in! 
 
Naast de individuele deelname is ook gratis deelname in ploegverband mogelijk. Een 
ploeg bestaat uit tien deelnemers. Bij deelname in ploegverband kan men met een zelf 
bedachte ploegnaam meedoen aan het ploegenklassement. Voor de puntentelling geldt 
de som van de resultaten van de afzonderlijke deelnemers na de laatste etappe.  
 
Naam van de ploeg: ____________________________________________________ 

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- 


IN DE VERSCHILLENDE TOURETAPPES 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

00
0 

00
0 

00
0 

00
0 

00
0 

00
0 

00
0 

00
0 

00
0 

00
0 

00
0 

00
0 

00
0 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              









 
       Mill: 

Berends Bloemsierkunst     Assurantiekantoor Hermanussen / hetadvies.nl 
Fitland Mill      Houtimport v.d. Hoogenhoff 
Autoschade Bert Verweijen    Maarten Manders De Echte Bakker 
Marly’s Dierenspeciaalzaak    Grandcafé Restaurant ‘t Centrum 
Klomp Advies     NICI koffie & automaten 
Den Elsenhof     Primera Schipperheijn boek- en kantoorvakhandel  
Countus accountants + adv.    Albert Heijn – van de Ven - Mill 
Gecomi BV Mill     Tankstation Shell Schimmel Mill 
Buitengewoon Kado     Café ’t Lagerhuis Mill 
Brasserie D’n Buurman    Fletcher Wellness-Hotel Brabant-Mill 
                 
Boxmeer:    
Keulen automaterialen    Gerard Kocken “Alles op fietsgebied” 
 
Uden & Helmond:     Wanroij: 
Car Cool Systems      Thijs Hendriks rijwielspecialist     
 
Mill & Overloon:     Cuijk: 
Van Gemert installatiegroep    OOvB adviseurs en accountants 
  
 
 

 
 

 
 

  




 
De sluitingsdatum voor de inschrijving is op zondag 27 juni om 12.00 uur. De 
inschrijfformulieren kunnen digitaal worden ingeleverd via: 
www.julianatourspel.nl 
 
Ook kunnen de inschrijfformulieren natuurlijk ingeleverd worden bij het sportpark 
van Juliana Mill en op de volgende adressen: 
 
Mill: 
Felix de Man    Brugse Berg 21     0485-454172 
‘t Lagerhuis    Beerseweg 9     0485-470737 
’t Heike    Leeuwerikstraat 68    0485-451840 
Libre    Langenboomseweg 73    06-12979684 

 
Boxmeer: 
Jan Schel    Karel Doormanstraat 22    0485-578978 

 
  
 
 
 
 

 
 
 


 

Etappe 1* 26 jun Brest - Landerneau 187 km 
Etappe 2 27 jun Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne 182 km 
Etappe 3 28 jun Lorient - Pontivy 182 km 
Etappe 4 29 jun Redon - Fougères 152 km 
Etappe 5 30 jun Tijdrit:  Changé - Laval 27 km 
Etappe 6 1 jul Tours - Châteauroux 144 km 
Etappe 7 2 jul Vierzon - Le Creusot 248 km 
Etappe 8 3 jul Oyonnax - Le Grand Bornand 151 km 
Etappe 9 4 jul Cluses - Tignes 145 km 
Rustdag 5 jul     
Etappe 10 6 jul Albertville - Valence 186 km 
Etappe 11 7 jul Sorgues - Malaucène 199 km 
Etappe 12 8 jul Saint-Paul-Trois-

Châteaux 
- Nîmes 161 km 

Etappe 13 9 jul Nîmes - Carcassonne 220 km 
Etappe 14 10 jul Carcassonne - Quillan 184 km 
Etappe 15 11 jul Céret - Andorra-la-Veille 192 km 
Rustdag 12 jul     
Etappe 16 13 jul Pas de la Case - Saint-Gaudens 169 km 
Etappe 17 14 jul Muret - Col du Portet 178 km 
Etappe 18 15 jul Pau - Luz-Ardiden 130 km 
Etappe 19 16 jul Mourenx - Libourne 203 km 
Etappe 20 17 jul  Tijdrit:  Libourne - Saint-Émilion 31 km 
Etappe 21 18 jul Chatou - Parijs 112 km 

 
     * Let op: Etappe 1 telt niet mee in het Juliana Tourspel 2021 
  




 




Plaats Prijs Ter waarde van 
(ca.) 

1 Tegoedbon Thijs Hendriks Tweewielers € 850,- 
2 Televisie € 600,- 
3 STIHL hogedrukreiniger € 440,- 
4 Fietsendrager € 400,- 
5 Stofzuiger € 275,- 
6 Tablet € 200,- 
7 Koffiezetapparaat € 150,- 
8 STIHL buxus schaar € 130,- 
9 STIHL kantenmaaier € 120,- 
10 Barbeque € 110,- 
11 Cadeaubon Buitengewoon Kado € 100,- 
12 Gereedschapset € 90,- 
13 Contactgrill € 80,- 
14 Wielershirt € 70,- 
15 Reparatieset voor wielrenfiets € 50,- 

 




 
Onder andere: 
Cadeaubon tuincentrum  Boekenbon   
Dinerbon    Cadeaubon dierenspeciaalzaak  
Fietscomputer 
   
    

En nog vele andere prijzen – zie www.julianatourspel.nl !!! 
 

 

                 
 
1. Diner bij ’t Lagerhuis voor 10 personen     bloemenbonnen 
2. Wildpakket voor de BBQ voor 10 personen     taartbonnen 
3. Brunch bij ’t Centrum voor 10 personen     wildpakketten voor BBQ 
 





