Tour de France spel 2016
17e etappe:
Jammer jammer jammer.
Jammer dat er altijd mensen zijn (4) die geluk hebben en vóór mij staan met mijn elite team.
Jammer dat dat ook bij het klaverjassen is (21 gelukhebbers).
Jammer dat mijn zwager Ben dichterbij komt...
Weinig punten weer, maar Ben slaat weer toe, Niek volgt en dan Piet.
Verschil nummer 3 met nummer laatst 8 punten.
Michelle net buiten het podium 4e plaats.
Uitslag:
1e Ben 32 punten
2e Niek 21 punten
3e Piet 18 punten
Totaalstand
1e Lennart Heijkamp 820 punten
2e Niek van Westen 809 punten
3e Sjaak den Helder 766 punten
Alles blijft bijna bij het oude alleen Dennis en Laurens wisselen weer eens van plaats 10 en 11
Sjaak mailt:
Leuk dat jullie de Tour de France toto organiseren en ik bezet op dit moment de 3e plaats,
maar Parijs is nog ver....
Tafeltennissen heb ik zelf ook gedaan bij :
Middelburg-Zuid van 1971 t/m 1977 waarvan 4 keer competitie kampioen in 3e klas afdeling,
waarvan 1x 100 %. Totaal 110 wedstrijden
Tafeltennisvereniging Arnemuiden van 1978 t/m 1981 waarvan 3 keer competitiekampioen in
3e klas afdeling, waarvan 1x 100%. Totaal 60 wedstrijden
Tafeltennisvereniging ‘t Zand van 1981 t/m 1993 waarvan 6 keer competitiekampioen 3e en
4e klas afdeling. Totaal 205 wedstrijden.
Succes met uw tafeltennisvereniging en de hartelijke groeten.
Sjaak den Herder uit Middelburg.
=============================================================
16e etappe
Wow wat een snelheid weer
Wow Sjaak en Ben winnen de Etappe

Wow Piet en Lennart volgen
Wow haakt Niek af ?
1e Sjaak 65 punten
1e Ben 65 punten
3e Piet 60 punten
3e Lennart 60 punten
Rin en Niek 48 punten
Dennis, Loek, Eef en Ronald 45 punten
Laurens 21 punten
Michelle 17 punten
Martin 10 punten
Klassement
1e Lennart 805 punten
2e Niek 788 punten
3e Sjaak 751 punten
alleen Loek en Laurens wisselen van plaats de rest blijft zoals het was
Met nog 5 etappes te gaan is er nog veel mogelijk gezien de alpen
Ook het eindklassement kan nog veel veranderen qua punten
Morgen geen uitslag want ik ben hard aan een dagje rust toe voor ik de alpen in ga
====================================================
15e etappe
Ben Huurman pakt overtuigend de etappe
weinig punten vandaag alleen Ben staakt er boven uit
1e Ben 35 punten
2e Niek 18 punten
3e maar liefs 8 man met 15 punten
laatste 3 met 10 punten zijn Martin, Laurens en Michelle
Totaalklassement
Het blijft spannend aan de kop
Niek loopt weer wat in op Lennart en staat nog maar 5 punten achter
Sjaak , Piet , Eef en Rin strijden momenteel voor de 3 e plaats momenteel in deze volgorde
Ben blijft ondanks etappe winst eenzaam op plaats 7
Ronald wint een plaats en staat nu gelijk met Laurens op plaats 8
Michelle houd de rode lantaarn stevig in haar bezit
========================================================
14e etappe
Het was weer eens een sprinters etappe met de volgende uitslag
1e Sjaak 87 punten
2e Niek 81 punten
3e Piet en Lennart 80 punten

Eén achtervolger (Eef) met 72 punten
Laurens en Ben zaten in de 50 punten
Rin en Dennis in de 40 punten
Ronald, Loek en Martin in de 30 punten
Michelle voor de bezemwagen met 10 punten
Niek dacht Lennart in te halen maar het verschil was maar 1 punt
Sjaak sluipt langzaam dichterbij
Gaan de anderen knechten of zit er in de alpen nog een grote verrassing in ?
Totaalstand
1 Lennart Heijkamp 730 punten
2 Niek van Westen 722 punten
3 Sjaak den Herder 671 punten
4 Piet den Dikken 660 punten
5 Eef Schouten (6) 647 punten
6 Rin Visser (5) 628 punten
7 Ben Huurman 562 punten
8 Laurens Langeveld (10) 535 punten
9 Ronald Vermeij (8) 530 punten
10 Loek Coenraads (9) 525 punten
11 Dennis den Boer 505 punten
12 Martin Heijkamp407 punten
13 Michelle van der Spek 236 punten
Voor volgend jaar alweer 2 extra ploegen aangemeld !!!!
5 man die voor de beker gaan tot nu toe met nog 1 week te gaan
5 man in het peloton
Martin moet net lossen
Michelle geniet meer van het landschap
2015 1e 1498 punten, laatste 583 punten
gaan we dit verbeteren ?
==============================================================================

13e etappe
Natuurlijk beginnen we met het dramatische nieuws uit Nice
Onze deelneming gaat uit naar de slachtoffers daarom vandaag aangepast verslag
Lennart wint (meer dan de helft van de punten van Niek)
6 man eindigen als laatste
HET IS GEBEURD
Niek is van de eerste plaats verdrongen door Lennart
morgen weer meer

12e etappe
Dramatiek in de tour en verrassing in onze tour ploeg
Froome lopend op de Mont Ventoux
3 man knallen op motor Froome, Mollema en Porte
klassement 4x herzien
Mollema 2e, nee toch weer 4e
jury blijft veranderen
Ook bij onze deelnemers sloeg de wanhoop toe alleen Loek wist te profiteren
Loek sloeg een groot gat met de nummer 2: de verrassende Michelle
1 Loek 58 punten
2 Michelle 21 punten
3 Martin 20 punten
De achterhoede roerde zich deze etappe
Voor het totaalklassement verandert er bijna niets
alleen Loek ging ten koste van Laurens van 11 naar 10
1e Niek (Eddy Merckx ) 608 punten
2e Lennart (Poulidor) 579 punten
3e Sjaak (Bahamontes) 554 punten
=============================================================
Etappe 11
De verschillen in de top blijven klein: 3 man nu met 74 punten en koploper Niek 73 punten,
dan 3 man met 70 punten
uitslag
1 Piet den Dikken 74 punten
1 Sjaak den Herder 74 punten
1 Ben Huurman 74 punten
Totaalstand top 3
1 Niek van Westen 590 punten
2 Lennart Heijkamp 561 punten
3 Sjaak den Herder 539 punten
Piet en Rin volgen op 4 punten van Sjaak
Eef daar weer 5 punten achter
Zal er dan niemand opeens weg demarreren ?
Zal de eindstand na de laatste etappe van de tour nog een verrassende wending geven ?
We gaan het zien
=============================================================

Ook wij bleken hard aan de rustdag toe gezien het aantal behaalde punten:
Etappe 10
1 Rin Visser 44 punten
2 Niek van Westen 38 punten
3 Dennis den Boer 35 punten
3 Piet den Dikken 35 punten
3 Ben Huurman 35 punten
3 Eef Schouten 35 punten
Rin geeft de beker niet zomaar af
Niek vecht voor wat hij waard is
De rest houdt vol en hoopt op betere tijden
Klassement 1e drie:
1 Niek van Westen 517 punten
2 Lennart Heijkamp 492 punten
3 Sjaak den Herder en Rin Visser 465 punten
Rin haalt Piet en Eef in
Michelle blijft puntjes sprokkelen
Ben, Laurens, Ronald, Dennis en Loek zitten in het 2e pelotonnetje
Martin strijdt om de aansluiting te krijgen
Michelle komt er langzaam doorheen en gaat harder
===========================================================
9e etappe

Wat een mooie etappe was dit met winst voor Tom Dumoulin. Wat betreft onze deelnemers
heeft Loek toegeslagen met 10 punten verschil voor de 2 nummers 2: Lennart en Laurens.
1 Loek 55 punten
2 Lennart 45 punten
2 Laurens 45 punten
Gaat Niek een unieke prestatie neerzetten ? Vanaf etappe 1 aan de leiding maar hardlopers
zijn ......
Piet en Eef laten hier heel wat punten liggen
Lennart en Sjaak wisselen weer van positie
Piet blijft de 4e plaats vasthouden maar Eef en Rin komen eraan en wisselen van plaats
Ronald gaat Dennis weer voorbij
Loek blijft onlangs de behaalde punten 11e
Voor de rustdag even de stand:
1 Niek 479 punten
2 Lennart 462 punten
3 Sjaak 435 punten
4 Piet 426 punten
5 Eef 425 punten

6 Rin 421 punten
7 Ben 358 punten
8 Laurens 347 punten
9 Ronald 330 punten
10 Dennis 313 punten
11 Loek 280 punten
12 Martin 254 punten
13 Michelle 128 punten
========================================================
8e etappe: Eindelijk eindelijk wat vuurwerk in de Tour
De rituitslag gaf echter niet veel verschil qua punten, tussen de nummer 1 en de nummer laatst
zat maar 14 punten verschil
1e Ben Huurman 69 punten
2e Rin Visser 68 punten
3e Piet den Dikken en Niek van Westen 64 punten
Vermeldenswaard is dat Michelle deze etappe meer punten gehaald heeft dan de voorgaande 7
etappes, KLASSE !
Nog steeds aan kop Niek
Sjaak en Lennart wisselen weer van plaats
Piet en Rin wippen over Eef heen
Ben en Laurens blijven 7e en 8e
Dennis en Ronald wisselen van plaats: 9e en 10e
Loek, Martin en Michelle blijven in deze volgorde aan de staart van de groep maar Michelle
komt er aan !
Wat gaat de koninginnenrit ons morgen brengen ?
==========================================================

Etappe 7 heeft geen vuurwerk geleverd en weinig punten voor onze deelnemers.
1e Rin Visser 18 punten
2e Lennart Heijkamp 17 punten
2e Ronald Vermeij 17 punten
De top 3 verandert wel: Niek nog steeds koploper alleen Lennart en Sjaak hebben stuivertje
gewissel. Lennart staat nu 2e met 4 punten voorsprong op Sjaak.
Michelle heeft eindelijk weer wat punten gescoord en gaat misschien in de bergen toeslaan.
Morgen een echte bergetappe met verschillende beklimmingen en hopelijk veel strijd.
=========================================================
Zo, het speelkwartier is voorbij en het wordt tijd voor de echte mannen.
De Pyreneeën komen er aan en zal de mannen/vrouwen van de meisjes en jongens scheiden.
Uitslag Etappe 6 geeft een 3 tal dat op de eerste plaats eindigde:
1 Piet den Dikken
1 Lennart Heijkamp
1 Sjaak den Herder

alle 3 met 66 punten.
De stand na de laatste vrij vlakke etappe is
1 ( 1 ) Niek van Westen 374 punten
2 ( 2 ) Sjaak den Herder 354 punten
3 ( 3 ) Lennert Heijkamp 346 punten
4 ( 5 ) Eef Schouten 332 punten
5 ( 6 ) Piet den Dikken 330 punten
6 ( 4 ) Rin Visser 313 punten
7 ( 7 ) Ben Huurman 243 punten
8 ( 10 ) Laurens Langeveld 240 punten
9 ( 8 ) Dennis den Boer 227 punten
10 ( 9 ) Ronald Vermeij 216 punten
11 ( 11 ) Loek Coenraads 156 punten
12 ( 12 ) Martin Heijkamp 145 punten
13 ( 13 ) Michelle van der Spek 38 punten
De top 3 blijft hetzelfde, maar hebben ze hun kruid niet al verschoten met de bergen komende
?
Was Laurens vorige etappe de snelste zakker nu is hij de snelste stijger.
Kopgroep van 6 man, peloton van 4 man, achterblijvers 2 man en Michelle blijft stug voor de
bezemwagen rijden maar geeft niet op.
Na de 7e etappe (bergen) weten we wie moet lossen en wie ontsnapt.
==================================================
Na de 5e etappe zijn er kleine verschuivingen
Etappe uitslag
1 Rin Visser 58 punten
2 Loek Coenraads 38 punten
3 Ben Huurman 30 punten
Rin laat de beker niet zomaar naar een ander gaan en heeft in de 5e etappe toegeslagen.
Michelle's ploeg zag de eerste bergen en kwam meteen in aktie.
Top 3 blijft intact, Rin en Ben zijn de grootste stijger, Laurens de grootste zakker.
Sjaak blijft zijn 2e plaats verdedigen.
Stand
1 ( 1 ) Niek van Westen 313 punten
2 ( 2 ) Sjaak den Herder 288 punten
3 ( 3 ) Lennart Heijkamp 280 punten
4 ( 6 ) Rin Visser 277 punten
5 ( 4 ) Eef Schouten 275 punten
6 ( 5 ) Piet den Dikken 264 punten
7 ( 9 ) Ben Huurman 212 punten
8 ( 7 ) Dennis den Boer 205 punten
9 (10) Ronald Vermeij 194 punten
10 ( 8 ) Laurens Langeveld 190 punten
11 ( 12 ) Loek Coenraads 144 punten
12 ( 11 ) Martin Heijkamp 126 punten

13 ( 13 ) Michelle van der Spek 38 Punten
opvallend is dat alle 13 ploegen nog intact zijn.
======================================================
Na de 4e etappe is de tussenstand:
1 Niek van Westen 299 punten
2 Sjaak den Herder 279 punten
3 Lennart Heijkamp 271 punten
4 Eef Schouten 266 punten
5 Piet den Dikken 255 punten
6 Rin Visser 219 punten
7 Dennis den Boer 193 punten
8 Laurens Langeveld 186 punten
9 Ben Huurman 182 punten
10 Ronald Vermeij 176 punten
11 Martin Heijkamp 122 punten
12 Loek Coenraads 106 punten
13 Michelle van der Spek 23 punten
Niek is momenteel koploper van een kopgroepje van 6 man.
Rin moet er nog hard aan trekken om zijn beker te behouden.
Michelle is krachten aan het sparen voor de bergen.
De familiestrijd tussen Lennart en Martin is in het voordeel van Lennart tot nu toe.
Welke darkhorse zal toe slaan in de volgende etappes ?

