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De regels van het spel 
le Tour de France 2022 
 
Doel van het spel 
Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten met jouw ploeg van 15 wielrenners te 
behalen. Deze punten zijn te behalen per etappe, door de Etappe-uitslag, het Algemeen 
Klassement (gele trui), het Punten Klassement (groene trui) en het Berg Klassement 
(bolletjes trui). Degene met de meeste punten aan het einde van le Tour de France heeft 
het spel gewonnen. 
 
 
Ploeg samenstelling 
Jouw ploeg wordt samengesteld uit 15 wielrenners en 3 reserve wielrenners. Mocht er 
tijdens de start van le Tour de France één van de 15 wielrenners niet starten dan wordt de 
1ste wielrenner van de reserve wielrenners toegevoegd aan jouw ploeg. Dit is alleen van 
toepassing vóór de start van le Tour de France. Als le Tour de France gestart is 
hebben de reserve wielrenners geen inbreng meer in het spel, dus ook niet als er in het 
verloop van le Tour de France wielrenners niet meer starten of afstappen in een etappe. 
Op www.marcohofmans.nl worden de selecties van de ploegen up to date gehouden. 
 
Voorbeeld: Als in jouw ploeg wielrenner nummer 6 niet start in le Tour de France dan wordt deze vervangen door 
wielrenner 1 (als 1ste) van de reserve lijst. Hetzelfde gebeurt met reserve wielrenner 2 (als 2de) en 3 (als 3de) als er 
in jouw ploeg een tweede of derde wielrenner niet mocht starten aan het begin van le Tour de France. 
 
 
Puntentelling 
De puntentelling per etappe is weergegeven in onderstaand schema. 
 

 
Etappe 
uitslag 

Algemeen 
Klassement 

Punten 
Klassement 

Berg 
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 t/m 

 Etappe 21 

Etappe 1 
t/m 

Etappe 20 
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Etappe 1 
t/m 

Etappe 20 

Etappe 21 
(Eindstand) 

 
1 50 10 25 5 15 5 15 
2 45 9 22 4 13 4 13 
3 40 8 20 3 11 3 11 
4 35 7 18 2 9 2 9 
5 30 6 16 1 7 1 7 
6 25 5 14  5  5 
7 20 4 12  4  4 
8 18 3 10  3  3 
9 16 2 8  2  2 

10 14 1 6  1  1 
11 12  5     
12 10  4     
13 8  3     
14 7  2     
15 6  1     
16 5       
17 4       
18 3       
19 2       
20 1       

 
Voorbeeld: Eindigt jouw wielrenner X op de 3de plaats in de etappe dan ontvangt jouw wielrenner hier 40 punten 
voor, staat wielrenner X daarnaast in het algemeen klassement na de etappe op de 6de plaats dan ontvangt jouw 
wielrenner X hier 5 punten voor. In dit geval verdient jouw wielrenner X 45 punten. Ook in het punten en berg 
klassement zijn er zo dus punten te verdienen. Eindigt jouw wielrenner X in etappe 21 op de 4de plaats dan 
ontvangt jouw wielrenner hier 35 punten voor. En evenals bij de ’gewone’ etappes kunnen er in de klassementen 
ook punten verdient worden. Alleen bij de laatste etappe meer i.v.m. de eindklassementen, een soort bonus. 
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Wedstrijdresultaten 
Voor het bepalen van de resultaten, gelden de uitslagen zoals ze op de dag van de etappe 
zijn. De uitslagen van eerdere etappes blijven gehandhaafd, tenzij de volgende dag voor 
12.00u een definitief besluit wordt genomen van de voorgaande etappe door de Societé de 
Tour de France. Hierbij altijd uitgaande van de officiële site van le Tour de France, 
www.letour.com, aan de resultaten van de dag van de etappe. 
 
Voorbeeld: Als wielrenner Y in de 4de etappe 3de geworden is, blijft deze uitslag staan als wielrenner Y in de 5de 
etappe de volgende dag niet voor 12.00u verwijderd wordt door Societé de Tour de France door bijvoorbeeld 
doping. 
  
Hierdoor zijn de resultaten van een etappe definitief om 12.00u de volgende dag! 
De uitslagen en standen zijn terug te vinden op www.marcohofmans.nl 
 
Uitzondering is de laatste etappe. De wedstrijdresultaten van de laatste etappe 
worden direct verwerkt nadat de laatste etappe is gefinisht zodra deze resultaten 
worden vermeld op www.letour.com. Hiermee wordt dan de definitieve uitslag 
bepaald en daarmee ook de eindstand van le Tour de France. 
 
 
Deelname 
Vul het Deelname Formulier le Tour de France (MS Excel-bestand) in met jouw naam en 
naam van de wielrenners (15 + 3 reserve) eventueel met rugnummer van de 
wielrenner als die bekent is (waarschijnlijk vanaf woensdag 29 juni 2022, 21.00u), zoals 
op www.letour.com terug te vinden is en anders kies je uit de wielrenners die op 
www.marcohofmans.nl geselecteerd zijn. Inschrijving kost € 3,- en dient uiterlijk op 
vrijdag 01 juli 2022 om 16.00u met het deelname formulier ingeleverd te zijn.  
E-mail deelname formulier naar tourdefrance@marcohofmans.nl. Mocht er tijdens de 
start van le Tour de France nu blijken dat er reserve wielrenners nodig zijn van jouw ploeg 
dan wordt je dat gemeld, zodat je weet welke wielrenners voor jou de punten gaan scoren 
en als het meezit de prijzen in de wacht slepen. 
 
Sla het bestand op als: 
Deelname Formulier le Tour de France 2022 ‘NAAM of NICK NAME’.xlsx 
 
 
Prijzen 
De totale inleg wordt verdeeld zoals in onderstaand schema. De inleg wordt verdeeld onder 
de nummers 1 t/m 5 en de 4de van onderen. 
Kortom met het samenstellen van een goede ploeg valt er altijd iets te winnen. 
 
1ste 40 %  
2de 25 %  
3de 15 %  
4de 10 %  
5de 6 %  
   
4de van onderen 4 %  
 
Dus vul het deelname formulier in en mail deze naar tourdefrance@marcohofmans.nl.  
 
Succes tijdens le Tour de France 2022!!! 


