
  HBC’09 Tourspel 2022  

 met dag- en weekprijzen  
  

  

HBC’09 organiseert in 2022 wederom het Tourspel. Door je deelname steun je niet alleen de 

jeugdvoetballers van Buchten en Holtum, maar beleef je zelf des te meer plezier aan La Grande Boucle. 

Natuurlijk wordt het ook gewaardeerd als vrienden, bekenden en collega’s meedoen.  

  

  

Reglement Tourspel 2022  

  

1. Inschrijven  

Iedereen mag deelnemen. Inschrijven is mogelijk op donderdag 30 juni in de kantine van HBC’09, 

Sportplaza Het Anker, tussen 18.00 en 21.00 uur. Natuurlijk mag je jouw formulieren ook eerder 

inleveren op een van de vermelde adressen of via mail: tourspel.hbc09@gmail.com. Online via de 

website www.hbc09.nl/tourspel is eveneens mogelijk. Formulieren zijn met ingang van zaterdag 25 juni 
tevens verkrijgbaar bij Café de Bar in Buchten, Café d’n Aezel in Holtum, Sportplaza Het Anker in Buchten 

en Jumbo-Hilkens in Born. Uiterlijke sluitingstijd in alle vormen is vrijdag 1 juli 16.00 uur in verband met 

de start van de tijdrit op vrijdag die meteen meetelt. 

  

2. Inleg  

Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 3,00 per formulier. Graag gelijktijdig te voldoen bij inlevering 

deelnameformulier. Digitaal betalen kan op rekeningnummer NL37 RABO 0152 2779 43 ten name van 

de heer N. Gotzhein onder vermelding van je volledige naam en Tourspel 2022. Ook hier geldt: voldoen 

voor vrijdag 1 juli 16.00 uur.  

  

3. Invullen  

De renners die definitief deelnemen aan de Tour de France 2022, staan normaliter donderdag 30 juni 
aanstaande vermeld in alle dagbladen en in een eerder stadium op diverse (wieler)websites. Je kiest 
vijftien renners van wie je denkt dat ze de meeste punten kunnen scoren. Daarnaast geef je twee 
reserverenners op. Deze reserverenners vervangen in volgorde van opgave eventueel niet-startende 
renners van je basisteam. De reserverenners vervangen echter geen renners die later tijdens de koers 
uitvallen. Ook de voorspellingen van de diverse klassementen leveren punten op.  
  

4. Puntentelling  

  

Etappes:  

  

Een van je vijftien renners wordt:  

  

Etappewinnaar:  50 punten  11e plaats:  10 punten  

2e plaats:  36 punten  12e plaats:  9 punten  

3e plaats:  30 punten  13e plaats:  8 punten  

4e plaats:  26 punten  14e plaats:  7 punten  

5e plaats:  23 punten  15e plaats:  6 punten  

6e plaats:  20 punten  16e plaats:  5 punten  

7e plaats:  18 punten  17e plaats:  4 punten  



8e plaats:  16 punten  18e plaats:  3 punten  

9e plaats:  14 punten  19e plaats:  2 punten  

10e plaats:  12 punten  20e plaats:  1 punt  

  

In totaal zijn per etappe 300 punten te verdelen en maximaal 285 te behalen.  

 

Winnaars klassementen:  

  

Algemeen klassement (gele trui)  Winnaar bergklassement (bolletjestrui)  

1e  50 punten  1e  30 punten  

2e  50 punten  Winnaar puntenklassement (groene trui)  

3e  50 punten  1e  30 punten  

  Winnaar jongerenklassement (witte trui)  

  1e  30 punten  

   Beste Nederlander (algemeen klassement)  

1e  30 punten  

Winnaar ploegenklassement  

1e  30 punten  

  

In totaal zijn voor de klassementen maximaal 300 punten te verdelen.  

  

 

5. Uitslag  

Per etappe geldt de officiële uitslag van www.letour.fr.  

  

6. Prijzen (onder voorbehoud) 

 

De totale prijzenpot bedraagt maar liefst € 640,00. 

  

 

  1e prijs    € 125,-    8e prijs    € 10,-   

  2e prijs    € 75,-    9e prijs    € 10,-  

  3e prijs    € 50,-    10e prijs    € 7,50  

  4e prijs    € 25,-    11e prijs    € 7,50  

  5e prijs    € 25,-    12e prijs    € 7,50    

  6e prijs    € 15,-    13e prijs    € 5,-  

  7e prijs    € 15,-    14e prijs    € 5,-  

            15e prijs  

    

dagprijs:  € 7,50  

  

1e weekprijs:  verrassingspakket ter waarde van € 25,00  

2e weekprijs:  verrassingspakket ter waarde van € 25,00  

3e weekprijs:  verrassingspakket ter waarde van € 25,00  

  

Voorlaatste*:        consumptiekaart kantine HBC’09  

  € 5,-  

  

*Prijs voorlaatste plek kan alleen gewonnen worden indien je vijftien geldige renners opgeeft. Indien 

ongeldige renners op het deelnameformulier staan, vult de organisatie zelf willekeurig geldige renners 

in.  



  

Per dag wordt de deelnemer met het hoogste puntenaantal beloond met de dagprijs. Bij gelijke stand 

wordt er officieel geloot. De prijzen worden zo spoedig mogelijk na afloop van de Tour de France bij de 
winnaars thuisbezorgd of opgestuurd.  

  

7. Publicatie  

Met ingang van zondag 3 juli 2022 zal dagelijks de tussenstand gepubliceerd worden via de e-mailservice. 

Noteer dus altijd je e-mailadres.    

 

8. Stopzetting 

Het coronavirus steekt voorzichtig weer de kop op. Tijdens de Tour de Suisse verliet het halve peloton 

naar aanleiding van besmettingen de koers. De Tour de France kan mogelijk vanwege corona-

maatregelen worden beëindigd en daarmee dus ook het HBC’09 Tourspel 2022. 

 

Mogelijke scenario’s 

 

• Stopzetting VOORAFGAAND aan de start van de Tour de France 

 

Het HBC’09 Tourspel kan worden stopgezet vóór de start van het sportevenement omdat het 
sportevenement zelf is stopgezet en/of de organisatie ervoor kiest om het spel wegens andere 

redenen stop te zetten. In beide gevallen is de volgende teruggaverichtlijn van kracht. 

 

1. Het inschrijfgeld wordt teruggestort aan de deelnemers. 

 

• Stopzetting GEDURENDE de Tour de France 

 

Het HBC’09 Tourspel kan worden stopgezet gedurende het sportevenement omdat het 

sportevenement zelf is stopgezet en/of de organisatie ervoor kiest om het spel wegens andere 

redenen niet voort te zetten. 

1. Wordt de Tour de France vóór de elfde etappe stopgezet, dan wordt het spel nietig 

verklaard en de deelnemers krijgen tachtig procent van het inschrijfgeld terug. 

2. Wordt de Tour de France met ingang van of na de elfde etappe stopgezet, dan wordt de 

actuele stand op het moment van stopzetten beschouwd als de eindstand. Het 

prijzengeld wordt dan conform het reguliere reglement uitgekeerd. Zowel voor wat 

betreft de stand in het klassement alsook de reeds gepubliceerde dagprijzen. 

 

9. Contact  

Norbert Gotzhein, Monseigneur Buckxstraat 6, 6121 KV Born, 06 - 4337 9526  

Mark Hermans, Beegter Markt 15, 6127 AW Grevenbicht, 06 - 4280 1707 

Dion Hoofwijk, Keerweg 50, 6122 CM Buchten, 06 - 5314 6043  

Roger Kitzen, Hertog Reinaldstraat 3, 6121 NK Born, 06 - 2239 9944  

Angelo Pibiri, Forum 19, 6121 NR Born, 06 - 1864 2674  


