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1. Inleiding 
 

1.1. Het spel in het kort 
Tour Mee Met JKP is een spel wat wordt gespeeld aan de hand van de grootste wielerwedstrijd 
ter wereld: Le Tour de France.  
 
U vult eenmalig 12 renners in waarmee u probeert zo veel mogelijk punten te verdienen. Op 
basis van het aantal punten wordt een ranglijst opgemaakt en kan u leuke (geld)prijzen winnen. 
De winnaar krijgt natuurlijk de eeuwige roem, maar ook de officiële Tour Mee Met JKP-Gele trui. 
U kunt ook mee doen om de laatste plaats (rode lantaarn) of om een van de dagprijzen.  
 

1.2. Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid 
- Deelnemers en de organisatie van TMMJKP dienen op de hoogte te zijn van het reglement 

en deze na te leven. Zij moeten dan ook kennis nemen van de inhoud van deze publicatie.  
 

- Deelname aan TMMJKP is op eigen Risico. Verloren inzet kan niet worden teruggevraagd.  
 

- In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. 
 

- De uitslagen van de officiele website van de tour (www.letour.fr) zijn bindend. Eventuele 
diskwalificatie van renners na afloop van de tour worden buiten beschouwing gelaten. 

 
- De organisatie berekend de uitslagen in een speciaal gebouwd Excel programma. Wij 

zorgen voor een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van de gegevens, maar een 
menselijke fout ligt op de loer. Wij willen u dan ook vragen dat als u een foutje ontdekt, 
dit te melden. 

 
- Voor het spel moet de Tour moet helemaal uitgereden zijn om geldig te zijn. Mocht de 

tour voortijdig eindigen, dan is de uitslag van het spel ongeldig. Iedere deelnemer krijgt 
dat zijn/haar inleg terug. 
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2. Termen en begrippen 
 
Het JKP Het Jongerenkoor Princenhage 
 
TMMJKP  Tour Mee Met JKP 
 
Het spel Het Tour mee met JKP spel 
 
De Tour  De Tour de France of Ronde van Frankrijk 
 
Renner  Een professioneel wielrenner die deelneemt aan de Tour  
 
Etappe  Een deel van een meerdaagse wielerwedstrijd wat de Tour is. 

Elke etappe is een wedstrijd op zich en heeft zijn eigen begin- 
en eindpunt. 

 
Trui(en)  Het shirt wat de renner draagt als hij leider is van een van de 

(neven)klassementen. 
 
Algemeen klassement / gele trui  Het belangrijkste klassement in de Tour. Van elke renner 

worden de tijden van elke etappe opgeteld en de renner die 
alle etappes in de minste tijd heeft afgelegd staat bovenaan 
in het algemeen klassement. De winnaar van dit klassement 
wordt gekroond tot de winnaar van de Tour. De leider van 
het dit klassement draagt de gele trui. 

 
Punten klassement / groene trui  Nevenklassement waar door de renner, per etappe, punten 

kunnen worden verdiend. De leider van dit klassement draagt 
de groene trui. 

 
Bergklassement / bolletjes trui  Nevenklassement waar door de renner, per etappe, punten 

kunnen worden verdiend op de top van een beklimming. De 
leider van dit klassement draagt de bolletjes trui. 

 
Jongerenklassement / Witte trui  Algemeen klassement voor renners jonger dan 26 jaar. De 

leider van dit klassement draagt de witte trui. 
 
Eindtijd De tijd die de winnaar van de Tour (gele trui) nodig heeft gehad 

om de gehele afstand van het parcours af te leggen. 
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3. Deelname 
 

3.1. Het deelnameformulier invullen 
U kunt op twee manieren een deelnameformulier in vullen: 

- U kunt het formulier heel makkelijk online invullen op jkpbreda.nl/tour-de-france. Na dat 
u het verzonden heeft ontvangt u een ontvangstbevestiging met een kopie van uw 
formulier. 

- Het papieren formulier kunt u downloaden op jkpbreda.nl/tour-de-france. Oud 
deelnemers ontvangen deze ook in de herinneringsmail voor oud-deelnemers. 

 
3.2. Het deelnameformulier inleveren 

Uw formulier kunt u op volgende manieren inleveren: 
- Het formulier inscannen en mailen naar tourjkpbreda@gmail.com 
- Op papier inleveren bij een van de volgende inleveradressen: 

• Hans van der List eyewellness , Haagsemarkt 21, 4813 BB Breda 
• Kawaler Juwelier, Groenstraat 17, 4841 BA Prinsenbeek 

 
3.3. Sluiting inschrijving 

De inschrijving sluit dit jaar op: 
 
Zaterdag 26 juni 2021 om 13:00 
 
 

3.4. Renners 
U dient eenmalig 12 verschillende van de in totaal 176 deelnemende renners in te vullen. Omdat 
het definitieve rennersveld pas laat bekend wordt, mag u 2 reserves invullen. Deze doet dan als 
vervanger mee als een van uw eerste 12 renners niet blijkt te starten of als u per ongeluk twee 
keer dezelfde renner in vult. Valt een van uw renners na de start van etappe 1 uit, dan kunt u 
vanzelfsprekend geen punten meer verdienen met deze renner. U speelt dus vanaf dan mee met 
een renner minder. 
 
De deelnemende renners kunt u vinden op www.letour.fr of via 

https://www.touretappe.nl/tour-de-france-2021/deelnemers-tdf-2021/. Naast het online 
formulier op jkpbreda.nl/tour-de-france zullen ook de deelnemende renners te zien zijn. Deze 
proberen wij ook zo veel mogelijk up-to-date te houden. LET OP: Het definitieve rennersveld is 
pas laat bekend. Hierdoor kunnen de overzichten afwijken van het werkelijke rennersveld. 
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3.5. Eindtijd 
Voorspel tevens de eindtijd in uren en minuten van de winnaar van de gele trui. Uitleg: De renner 
die de gele trui wint, en dus de winnaar is van de tour, heeft het gehele parcours in een bepaalde 
tijd afgelegd. Deze tijd dient u te voorspellen. De eindtijd telt als schifting bij een gelijke stand, 
maar er is ook een prijs mee te winnen als je de eindtijd het beste voorspelt. 
 

3.6. Inleg 
De inleg bedraagt €5,00 per formulier. Hiervan gaat ongeveer de helft in de prijzenpot. Met de 
andere helft steunt u het JKP in haar activiteiten. Kosten om het spel te kunnen organiseren zal 
50/50 worden verdeeld. 
 

3.7. Betaling 
Wij vragen bij het invullen van het formulier op welke manier u wilt betalen. Betalen kan op een 
van de volgende manieren: 

- Door digitaal overmaken op IBAN NL20 RABO 0182 4043 15 t.n.v. J DEKKER onder 
vermelding van TMMJKP2021 + uw naam 

- Contant bij een van de bovengenoemde inleveradressen. 
- Via een betaalverzoek. Dit kan alleen als u uw formulier online invult op 

jkpbreda.nl/tour-de-france 
 
Wij vragen bij het invullen van het formulier om uw IBAN nummer in te vullen. Dit hebben wij 
nodig voor het eventueel uitkeren van het prijzengeld. 
 
De betaling moet voor het einde van de 2de rustdag van de tour voldaan zijn. Mocht u volgens 
onze administratie nog niet betaald hebben, dan volgt op de dag van de 4de etappe een 
betalingsherinnering met een betaalverzoek. Op de 1ste rustdag volgt een eventuele 2de en laatste 
herinnering. Is er na de 2de rustdag niet betaald, dan wordt uw formulier ongeldig verklaard en 
zult u uit de klassementen worden verwijderd. 
 

3.8. Bijnaam 
U kunt deelnemen onder een bijnaam. Op de uitslagen wordt u onder die naam weer gegeven. 
Wij vragen wel uw echte naam ook in te vullen op het formulier.  
 

3.9. Deelname met 2 of meer formulieren 
Uiteraard mag u deelnemen met meerdere formulieren. Wel dient het formulier met minstens 2 
renners en de reserves af te wijken van de andere formulieren. 
 

3.10. Tussenstanden 
Na elke etappe ontvangt u een tussenstand via uw opgegeven emailadres. Ook zullen de 
tussenstanden te vinden zijn op jkpbreda.nl/tour-de-france.  
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3.11. Eindstanden en prijswinnaars 

Na de laatste etappe ontvangt u de eindstand en een overzicht van de prijzenverdeling. Heeft u 
een prijs gewonnen? Dan zal u het gewonnen bedrag binnen enkele dagen op uw rekening 
gestort krijgen. Heeft de eerste prijs gewonnen? Dan zal de organisatie contact met u opnemen 
voor de uitreiking van de gele trui. 
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4. Punten 
Per etappe zijn er punten te verdienen met de renners die u ingevuld heeft op uw formulier. Hier 
onder staat vermeld op welke manier er punten kunnen worden verdiend. 
 

4.1. Etappe- uitslag 
Per etappe verdient u punten als een (of meer) van uw renners in de de top 10 van de etappe-
uitlag komt. De punten worden als volgt verdeeld: 
Plaats Punten 
1ste 15 punten 
2de 10 punten 
3de 8 punten 
4de 7 punten 
5de 6 punten 
6de 5 punten 
7de 4 punten 
8ste 3 punten 
9de 2 punten 
10de 1 punt 

 
4.2. Truien 

Per etappe verdient u punten als een (of meer) van uw renners een leider is van het algemeen 
klassement of een van de nevenklassementen. De punten worden als volgt verdeeld: 

 

 
4.3. Eindklassement 

U verdient punten als een (of meer) van uw renners in de de top 10 van de eindklassement van 
het algemeen klassement (gele trui) komt. De punten zijn een verdubbeling van het aantal 
punten per etappe-uitslag , dus worden als volgt verdeeld: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klassement Punten 
Gele trui 5 punten 
Groene trui 3 punten 
Bolletjes trui 3 punten 
Witte trui 1 punt 

Plaats eindklassement Punten 
1ste 30 punten 
2de 20 punten 
3de 16 punten 
4de 14 punten 
5de 12 punten 
6de 10 punten 
7de 8 punten 
8ste 6 punten 
9de 4 punten 
10de 2 punten 
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4.4. Winnaars truien 
U verdient punten als een (of meer) van uw renners winnaar is van het algemeen klassement of 
een van de nevenklassementen. De punten zijn een verdubbeling van het aantal punten per 
etappe, dus worden als volgt verdeeld: 

 

 
4.5. Ploegentijdrit 

Mocht er een ploegentijdrit in de Tour zijn opgenomen dan verdient u punten met elke renner 
uit het team wat in de top 10 staat. De punten worden dan als volgt verdeeld: 
 
Plaats ploeg Punten per renner uit de ploeg 
1ste 15 punten 
2de 10 punten 
3de 8 punten 
4de 7 punten 
5de 6 punten 
6de 5 punten 
7de 4 punten 
8ste 3 punten 
9de 2 punten 
10de 1 punt 

  

klassement Punten 
Gele trui 10 punten 
Groene trui 6 punten 
Bolletjes trui 6 punten 
Witte trui 2 punten 
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5. Prijzen 
 

5.1. Prijzenpot 
De hoogte van de prijzenpot is afhankelijk van het aantal deelnemers. Van de €5,00 inleg gaat 
€2,50 in de prijzenpot. De verdeling van het prijzengeld wordt uiterlijk bekend gemaakt met de 
eerste etappe na de eerste rustdag. 
 
De volgende prijzen zijn er te winnen: 
Plaats Prijs 
1e  Hoogste geldprijs en gele trui 
2e Geldprijs 
3e Geldprijs 
4e Geldprijs 
5e Geldprijs 
10e , 20e , 30e enz. Krijgt inleg terug (€5,00) 
Laatste (rode 
lantaarn) 

Geldprijs 

Dagprijs €7,50 
 

5.2. Winnaar/gele trui 
De winnaar verdiend de hoogste geldprijs én de officiële TMMJKP-gele trui. Na afloop van het 
spel zal de organisatie contact met de winnaar opnemen om te vragen in welke maat u het shirt 
wil hebben en om een afspraak te maken voor de uitreiking. 
 

5.3. Top 5 
De rest van de top 5 verdiend aflopend in hoogte een geldprijs. 
 

5.4. 10de deelnemer 
Elke 10de deelnemer in de eindstand verdiend zijn/haar inleg terug (5,00) 
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5.5. Dagprijs 
De organisatie kiest 5 etappes als dagprijs. Er wordt een apart klassement opgemaakt met de 
verdiende punten van één etappe. Dit gaat enkel om de punten van top 10 van de etappe-
uitslag. Punten die u verdiend met de dragers van een of meer truien tellen niet mee. De prijs 
voor het winnen van de dagprijs is €7,50. 
 
De 5 etappes die aangemerkt worden als dagprijs moeten gezamenlijk aan de volgende 
kenmerken voldoen: 
 

- De eerste etappe 
- De laatste etappe 
- Quatorze Julliet (14 juli/Franse nationale feestdag)* 
- Minimaal één vlakke etappe 
- Minimaal één heuveletappe 
- Minimaal één bergetappe 
- Minimaal één tijdrit 

 
*= Mits de tour op deze datum rijdt. 
 

5.6. Eindtijd 
De deelnemer die de eindtijd het beste voorspelt wint een geldprijs. De organisatie maakt 
hiervoor een apart klassement op.  
 

5.7. Laatste plaats / Rode Lantaarn 
De deelnemer die de minste punten verdiend en dus laatste wordt, is de spreekwoordelijke rode 
lantaarn en wint een geldprijs. 
 

5.8. Schifting 
Bij gelijke stand in de eindstand of de dagprijs, telt de eindtijd als schifting. Het werkt als volgt: 
 

- Top 5: De deelnemer die het dichtst bij de eindtijd zit wint de hoogste geldprijs. 
- Dagprijs: De deelnemer die het dichtst bij de eindtijd zit wint de dagprijs. 
- Elke 10e deelnemer: de deelnemer die het dichtst bij de eindtijd zit wint de prijs. 

 
Bij gelijke stand in de eindtijden-klassement wint de deelnemer met de meeste punten de prijs. 
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6. Colofon 
 
Organisator: 
Jongerenkoor Princenhage 
Haagse markt 4 
4813 BA Breda 
www.jkpbreda.nl 
 
Communicatie TMMJKP: 
Jesper Dekker 
06 26 573 513 
tourjkpbreda@gmail.com 
 
Met dank aan: 
 

- Hans van der List Eyewellness 
- Kawaler Juwelier-goudsmit 
- Femke Reuvers 

 
 
 

 

 

 

 

Wij bedanken onze sponsers: 


