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THEMA: DE TOUR DE FRANCE –
DE BELANGRIJKSTE WIELERWEDSTRIJD VAN DE WERELD!

Woordzoeker: vindt de volgende begrippen van de Tour de France:
Frankrijk, etappe, bolletjestrui, bergetappe, doping, reclamekaravaan

R E C L A M E K A R A V A A N D
B T E F R A N K R I J K E N L O
T A E B C L P L P V F M B P P P
C P R B O L L E T J E S T R U I
W P J O F R A N K R E I C H U N
R E G B E R G E T A P P E N G G

Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder:

Was is de Tour de France?
De Tour de France is een  wielerwedstrijd, dat jaarlijks – met uitzondering in de tijd van de Eers-
te Wereldoorlog (uitgevallen 1915–1918) en Tweede Wereldoorlog (uitgevallen 1940–1946) – ge-
durende drie weken in juli verreden word. Onder wisselende parcoursleiding gaat het dwars door 
Frankrijk en het nabij gelegen buitenland. De Tour begint gewoonlijk met een korte individuele 
tijdrit. Daarop volgen meestal 20 etappes, die door één of twee rustdagen onderbroken worden. 
De Tour geldt na de voetbal-wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen als het op twee na 
grootste sportevenement van de wereld.

Sinds wanneer bestaat de Tour de France?
De Tour de France werd in het jaar 1903 door een Franse sportkrant opgericht. De krant hoopte 
zo op een vergroting van de oplage. Om de race aantrekkelijker te maken, voerde men in 1919 
de gele trui (zie onder) en in 1933 het bergklassement in. In 1908 werd de reclamekaravaan uit-
gevonden, dat is een rij van reclamevoertuigen, die voor de wielrenners het parcour afrijdt en 
geschenken aan de toeschouwers uitdeelt.

Waarom hebben sommige rijders bonte truien aan?
Een rij van gekleurde plechtig uitziende truien kenmerken de beste rijders 
van de verschillende klassementen.
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Werkopdracht: Kleur de truien in de juiste kleuren!

Gele trui (algemeen klassement)
De rijder met de laagste algehele tijd draagt de beroemde gele trui. Hiervoor wor-
den de voor de rijders benodigde tijden van alle etappes opgeteld.

Groene trui (sprintklassement)
De beste sprinter wordt sinds 1953 met de groene trui geëerd. Het klassement  
gebeurd door een puntensysteem, welke voornamelijk etappe-binnenkomsten, maar 
ook tussensprints waardeerd. 

Bolletjestrui (Bergklassement)
Sinds 1975 wordt er een bolletjestrui – wit met rode punten - toegekend.

Witte trui (algemeen klassement onder de 25 jaar)
Sinds 1975 wordt er bij de Tour een witte trui voor de beste jonge-professional 
weggegeven. Dit klassement stelt vast wie de beste rijder is, die maximaal 25 jaar 
oud is.

De Tour de France en doping:
Al in 1966 werden de eerste dopingcontroles uitgevoerd. Aangezien de race steeds sneller werd, 
hebben zich steeds meer sporters verboden middelen toegedient om de prestaties te vergroten.  
In het jaar 2007 was doping weer het overheersende thema. Nadat enige rijders van dopingge-
bruik werden beschuldigd, braken veel televisiezenders hun live-uitzendingen van de Tour af. Het 
aanzien van de Tour heeft daaronder zeer geleden.

Ri-ra-raadsel opgelet!
1. Wat geldt als het op een na grootste sportevenement? De ...... Spelen.
2. De drager van de gele trui is de winnaar van het … klassement
3. Welke kleur heeft de trui van de beste sprinter?
4. Wat heeft het aanzien van de Tour zeer geschaad? Het gebruik van .....
5. De uitvinder van de Tour de France was een …

Oplossing: De finish van elke Tour de France is in
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