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GR AND DE PA RT 
"dit is dé 

kans" 
"de 

Domstad" Nijntje fan in 
wielershirt 

verklede fan 
in beeld 

"peloton" 
"grootste sport-
evenement van 

het jaar" 

in bolletjestrui 
geklede boom valpartij "102e Tour 

de France" 

fans rennen 
mee langs 
parcours 

datum v. vorige 
Nederlandse 
etappewinst 

"favoriet voor 
de 

overwinning " 

"massaal 
publiek" 

commentator 
praat over de 

omgeving 

tekst op (dak 
van) gebouw volgauto schouderduw technische 

storing 
"demarrage" 

"tocht van xx 
kilometer" 

iets over de 
geschiedenis 
van Utrecht 

commentator 
blikt terug op 

vorig jaar 

"echt 
fietsland" 

de koning in 
beeld 

GR AND DE PA RT 
"massaal 
publiek" 

commentator 
praat over het 

weer 

fan op 
parcours "peloton" 

"op deze 
prachtige 

dag" 

de koning 
drinkt bier 

commentator 
praat over de 

omgeving 

iets over de 
geschiedenis 
van Utrecht 

verklede fan 
in beeld 

uitgebreide 
beelden van 
omgeving 

"grootste sport-
evenement van 

het jaar" 

helikopter-
shot van de 

Dom
volgauto tekst op (dak 

van) gebouw valpartij 

"echt 
fietsland" 

de koning in 
beeld 

"102e Tour 
de France" 

"tocht van xx 
kilometer" 

datum v. vorige 
Nederlandse 
etappewinst 

Nijntje in bolletjestrui 
geklede boom 

technische 
storing "koploper" 

commentator 
blikt terug op 

vorig jaar 
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GR AND DE PA RT 
de koning 
drinkt bier filmende fans fan in 

wielershirt 
"tocht van xx 

kilometer" Mart Smeets 

fans rennen 
mee langs 
parcours 

fan op 
parcours 

technische 
storing 

commentator 
praat over het 

weer 

"102e Tour 
de France" 

"dit is dé 
kans" 

"favoriet voor 
de 

overwinning" 

datum v. vorige 
Nederlandse 
etappewinst 

"peloton" volgauto 

"de 
Domstad" 

"demarrage" schouderduw 
iets over de 
geschiedenis 
van Utrecht 

tekst op (dak 
van) gebouw 

de koning in 
beeld 

"massaal 
publiek" 

"echt 
fietsland" 

"zesde 
Tourstart in 
Nederland" 

in bolletjestrui 
geklede boom 

GR AND DE PA RT 
"tocht van xx 

kilometer" Nijntje de koning in 
beeld 

fans rennen 
mee langs 
parcours 

technische 
storing 

commentator 
praat over het 

weer 

"op deze 
prachtige 

dag" 

"favoriet voor 
de 

overwinning" 
filmende fans 

iets over de 
geschiedenis 
van Utrecht 

Mart Smeets "massaal 
publiek" "peloton" 

"grootste sport-
evenement van 

het jaar" 

"102e Tour 
de France" 

historische 
weetjes over 

de Tour 

tekst op (dak 
van) gebouw valpartij "dit is dé 

kans" 
verklede fan 

in beeld 

helikopter-
shot van de 

Dom

in bolletjestrui 
geklede boom "demarrage" 

datum v. vorige 
Nederlandse 
etappewinst 

fan op 
parcours 
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GR AND DE PA RT 
tekst op (dak 
van) gebouw volgauto 

"op deze 
prachtige 

dag" 
"demarrage" fan op 

parcours 

"echt 
fietsland" 

"grootste sport-
evenement van 

het jaar" 

"massaal 
publiek" 

"102e Tour 
de France" 

helikopter-
shot van de 

Dom

"de 
Domstad" 

"favoriet voor 
de 

overwinning" 

de koning in 
beeld 

commentator 
blikt terug op 

vorig jaar 

"dit is dé 
kans" 

"zesde 
Tourstart in 
Nederland" 

"koploper" Nijntje in bolletjestrui 
geklede boom 

de koning 
drinkt bier 

schouderduw filmende fans valpartij 
iets over de 
geschiedenis 
van Utrecht 

"tocht van xx 
kilometer" 

GR AND DE PA RT 
uitgebreide 
beelden van 
omgeving 

verklede fan 
in beeld 

"de 
Domstad" 

commentator 
praat over de 

omgeving 

"op deze 
prachtige 

dag" 
"grootste sport-
evenement van 

het jaar" 

iets over de 
geschiedenis 
van Utrecht 

in bolletjestrui 
geklede boom 

tekst op (dak 
van) gebouw Nijntje 

"massaal 
publiek" 

fan op 
parcours 

fans rennen 
mee langs 
parcours 

"peloton" technische 
storing 

"102e Tour 
de France" 

historische 
weetjes over 

de Tour 

commentator 
blikt terug op 

vorig jaar 

"tocht van xx 
kilometer" 

helikopter-
shot van de 

Dom

Mart Smeets "echt 
fietsland" 

"favoriet voor 
de 

overwinning" 

datum v. vorige 
Nederlandse 
etappewinst 

"demarrage" 
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GR AND DE PA RT 
"demarrage" 

commentator 
praat over de 

omgeving 

"grootste sport-
evenement van 

het jaar" 

"massaal 
publiek" "koploper" 

"echt 
fietsland" 

de koning 
drinkt bier 

schouderduw Mart Smeets 
datum v. vorige 

Nederlandse 
etappewinst 

helikoptersho
t van de Dom 

technische 
storing 

commentator 
praat over het 

weer 

verklede fan 
in beeld 

"dit is dé 
kans" 

in bolletjestrui 
geklede boom 

iets over de 
geschiedenis 
van Utrecht 

commentator 
blikt terug op 

vorig jaar 
filmende fans 

fans rennen 
mee langs 
parcours 

uitgebreide 
beelden van 
omgeving 

"favoriet voor 
de 

overwinning" 

fan op 
parcours 

historische 
weetjes over 

de Tour 

de koning in 
beeld 

GR AND DE PA RT 
"favoriet voor 

de 
overwinning" 

"op deze 
prachtige 

dag" 
"koploper" valpartij 

datum v. vorige 
Nederlandse 
etappewinst 

"102e Tour 
de France" 

fan op 
parcours 

schouderduw 
"grootste sport-
evenement van 

het jaar" 

fans rennen 
mee langs 
parcours 

"massaal 
publiek" 

de koning in 
beeld 

technische 
storing 

helikopter-
shot van de 

Dom 

"echt 
fietsland" 

"dit is dé 
kans" 

tekst op (dak 
van) gebouw 

historische 
weetjes over 

de Tour 

"tocht van xx 
kilometer" 

"de 
Domstad" 

uitgebreide 
beelden van 
omgeving 

commentator 
praat over de 

omgeving 

commentator 
blikt terug op 

vorig jaar 

iets over de 
geschiedenis 
van Utrecht 

Mart Smeets 
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GR AND DE PA RT 
Mart Smeets de koning in 

beeld 

commentator 
praat over de 

omgeving 
volgauto in bolletjestrui 

geklede boom 

historische 
weetjes over 

de Tour 

fan op 
parcours 

"favoriet voor 
de 

overwinning" 

fan in 
wielershirt 

datum v. vorige 
Nederlandse 
etappewinst 

iets over de 
geschiedenis 
van Utrecht 

"dit is dé 
kans" 

commentator 
blikt terug op 

vorig jaar 

"massaal 
publiek" 

"echt 
fietsland" 

uitgebreide 
beelden van 
omgeving 

technische 
storing valpartij "de 

Domstad" 

commentator 
praat over het 

weer 
"zesde 

Tourstart in 
Nederland" 

"op deze 
prachtige 

dag" 
Nijntje verklede fan 

in beeld "koploper" 

GR AND DE PA RT 
de koning 
drinkt bier 

iets over de 
geschiedenis 
van Utrecht 

Nijntje "echt 
fietsland" 

commentator 
praat over de 

omgeving 

de koning in 
beeld 

helikopter-
shot van de 

Dom 

"op deze 
prachtige 

dag" 
"demarrage" 

"favoriet voor 
de 

overwinning" 
commentator 
blikt terug op 

vorig jaar 

verklede fan 
in beeld Mart Smeets "dit is dé 

kans" 
"tocht van xx 

kilometer" 

filmende fans tekst op (dak 
van) gebouw 

"de 
Domstad" 

fan in 
wielershirt valpartij 

volgauto fan op 
parcours 

"massaal 
publiek" 

fans rennen 
mee langs 
parcours 

technische 
storing 


