
 

 




 


   

  1.       Merida racefiets         adviesprijs     € 750,- 

2.  LG 43 inch TV    adviesprijs        € 459,- 
3.  Fietsendrager voor de auto                adviesprijs        € 369,- 
4.  STIHL heggenschaar              adviesprijs        € 329,- 
5.  STIHL hogedrukreiniger              adviesprijs        € 220,- 
6.  Fly & Cruise basis arrangement Fitland       adviesprijs        € 219,- 
7.  Samsung Galaxy Tab A           adviesprijs        € 209,-  
8.  STIHL elektrische zuighakselaar          adviesprijs        € 155,- 
9.  Krups Nespresso koffiecupmachine  adviesprijs        € 145,- 
10. AEG stofzuiger            adviesprijs        € 128,- 
11. Cadeaubon Buitengewoon Kado             adviesprijs        € 100,- 
12. Jamie Oliver houtskoolbarbecue             adviesprijs        €   99,- 
13. Gereedschapset               adviesprijs        €   95,- 
14. JVC autoradio               adviesprijs        €   69,- 
15. Dinerbon ‘t Centrum   adviesprijs        €   50,- 
16. Wielrennershirt               adviesprijs        €   50,- 
17. Tefal contactgrill               adviesprijs        €   43,- 
18. Kabelhaspel                  adviesprijs        €   28,- 
19. LED bouwlamp    adviesprijs        €   25,-  
20. Fietscomputer    adviesprijs        €   20,- 
 
 

         1000. JBL bluetooth speaker        adviesprijs      €   89,- 

 
    


 
  Diverse cadeaubonnen, Electronica, kleding en accesoires  

   
     En nog vele andere prijzen!!! 

 
 

                 
 
1.  Diner voor 10 personen t.w.v. € 200,-     6 bossen bloemen 
2.  Sporttraining/les voor 10 personen t.w.v. € 150,-   6 taartbonnen 
3.  BBQ pakket voor 10 personen t.w.v. € 120,-    7 wildpakketten 




 















 

 

 

 
STANDEN EN BESCHOUWINGEN DAGELIJKS OP 

 

www.JulianaTourspel.nl 
 
 

 

 

STEUN DE JEUGD VAN JULIANA MILL 

 

31ste JAARGANG 





 



 
 
Welke etappes tellen mee in het Juliana Tourspel 2019? 
Meetellende ritten zijn alle etappes vanaf maandag 8 juli tot en met de laatste etappe op 
zondag 28 juli. De eerste etappe op zaterdag 6 juli en de ploegentijdrit op zondag 7 juli 
tellen 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 6 juli 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 (maandag 8 juli 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 6 juli en de 
ploegentijdrit op 7 juli tellen 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 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. Reclamaties zijn niet meer mogelijk na 
28 juli. 
    
Standen en beschouwingen  
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 
  


 
De sluitingsdatum voor de inschrijving is op zondag 7 juli om 12.00 uur. De 
inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd bij de onderstaande inleveradressen 
en natuurlijk op het sportpark van Juliana Mill aan de Langenboomseweg. Ook 
mogen de inschrijfformulieren ingeleverd worden bij één van de cafés in Mill. 
Inschrijving is ook mogelijk via www.julianatourspel.nl. 
 
Mill: 
Felix de Man    Brugseberg 21     0485-454172 
De Wester    Havikstraat 1     0485-455021 
 
Langenboom: 
Roefs / RegioBank   Berkenlaan 12     0486-431601 
 
Boxmeer: 
Jan Schel    Karel Doormanstraat 22    0485-578978 

 
  
 
 
 
 

 
 
 


 

       6 juli    1e etappe* Brussel / Brussel     192 km 
       7 juli    2e etappe* Ploegentijdrit: Brussel / Brussel     28 km  
       8 juli    3e etappe Binche / Épernay     214 km    
       9 juli    4e etappe Reims / Nancy     215 km 
     10 juli    5e etappe Saint-Dié-des-Vosges / Colmar   169 km 
     11 juli    6e etappe Mulhouse / La Planche des Belles Filles  157 km 
     12 juli    7e etappe Belfort – Chalon-sur-Saône   230 km 
     13 juli    8e etappe Mâcon / Saint-Étienne    199 km 
     14 juli    9e etappe Saint-Étienne / Brioude    170 km 
     15 juli  10e etappe Saint-Flour / Albi     218 km     
     16 juli      Rustdag 
     17 juli  11e etappe Albi / Toulouse     167 km 
     18 juli  12e etappe Toulouse / Bagnères-de-Bigorre   202 km 
     19 juli  13e etappe Tijdrit: Pau / Pau       27 km 
     20 juli  14e etappe Tarbes / Tourmalet    117 km 
     21 juli  15e etappe Limoux / Foix     185 km 
     22 juli      Rustdag 
     23 juli  16e etappe Nîmes / Nîmes     177 km 
     24 juli  17e etappe Pont du Gard / Gap    206 km 
     25 juli  18e etappe Embrun / Valloire     207 km 
     26 juli  19e etappe Saint-Jean-de-Maurienne / Tignes   123 km 
     27 juli  20e etappe Albertville / Val Thorens    131 km 
     28 juli  21e etappe Rambouillet / Paris Champs-Élysées  127 km 
 
     * Let op: de 1e etappe en 2e etappe tellen niet mee in het Juliana Tourspel 2019 




 

       Mill: 
Berends Bloemsierkunst     Assurantiekantoor Hermanussen / hetadvies.nl 
Wellnessboot     Houtimport v.d. Hoogenhoff 
Autoschade Bert Verweijen    Maarten Manders De Echte Bakker 
Marly’s Dierenspeciaalzaak    Grandcafé Restaurant ‘t Centrum 
Klomp Advies     W. v.d. Cruijsen Poeliersbedrijf en Wildhandel 
Den Elsenhof     Primera Schipperheijn boek- en kantoorvakhandel  
Fitland / City Resort Mill    Albert Heijn - Luc v/d Ven - Mill 
Gecomi BV Mill     Tankstation Shell Schimmel Mill 
Buitengewoon Kado     Café ’t Lagerhuis Mill 
                 
Boxmeer:    
Keulen automaterialen    Gerard Kocken “Alles op fietsgebied” 
 
Uden & Helmond:     Wanroij: 
Car Cool Systems      Thijs Hendriks rijwielspecialist     
 
Mill & Overloon:      
Van Gemert installatiegroep     

 
Grave:        
Lumiat Software Solutions      
  
 
 

 
 

 
 
  

 
 
Voor wanneer moet het formulier ingeleverd zijn?  
De sluitingsdatum voor de inschrijving is op zondag 7 juli om 12.00 uur. De 
inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd bij de bekende contactpersonen en 
inleveradressen en natuurlijk op het sportpark van Juliana Mill aan de Langenboomseweg.  
Ook via het internet kunt u uw team inschrijven voor het Juliana Tourspel 
(www.julianatourspel.nl).  
Let op: Deelnemers via internet dienen er voor te zorgen dat het deelnamebedrag van  
€ 5,- voor dinsdag 9 juli is bijgeschreven op IBAN rekeningnummer  
NL59 RABO 0134 3031 56 van 'Juliana Mill' te Mill t.a.v. Tourspel + [nummer].  
    
Wanneer heb ik prijs?  
Als u bij de eerste twintig van het individueel eindklassement behoort, valt u in de 
prijzen. Deze twintig 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 ‘Millse slukske'.  
Als de ploeg waarvan u deel uitmaakt bij de 1ste, 2de of 3de van het ploegen 
eindklassement behoort, 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 uit de Tour de 
France 2019) is winnaar van de Rode Lantaarn en een fles 'Millse slukske'. Bij gelijke 
stand wordt ook hier geloot. De Rode Lantaarn is een extra kans op een leuke prijs.  
   
Wanneer is de prijsuitreiking?  
Op zaterdag 7 september om 19:30 uur vindt de officiële prijsuitreiking plaats op het 
sportpark van Juliana Mill en kunnen de prijzen opgehaald worden. De dagprijzen laten 
wij u dagelijks toekomen. 
   
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 28 juli. 
 Deelname aan het Tourspel impliceert aanvaarding van bovenstaande  

spelregels en voorwaarden. 
 

 
 
 
 
 
  



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

 
Langenboom:    St. Anthonis: 
Roefs / RegioBank   Oele Ton’s feesterij  

 
Wanroy:    Vierlingsbeek: 
Thijs Hendriks rijwielspecialist  Café “De Wildeman”  
Snackbar 't Hapje   
 

  
 

 
 
   
  
 


 

1. Peter Sagan  127 
2. Geraint Thomas    82 
3. Arnaud Demare    72 
4. Julian Alaphilippe    71 
5. John Degenkolb      70 
6. Alexander Kristoff   67 
7. Tom Dumoulin    62 
8. Daniel Martin     58 
9. Dylan Groenewegen   49 
10. Sony Colbrelli    43 
11. Chris Froome    42 
12. Primoz Roglic    41 
13. Fernando Gaviria    35 
14. Greg van Avermaet   35 
15. Ion Izagirre    30 
16. Christophe Laporte   29 
17. Romain Bardet    27 
18. Andre Greipel    27 
19. Bauke Mollema    25 
20. Alejandro Valverde   25 

 
 
 




 

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 € 5,- 


 

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 € 5,- 


