
SPEL A:  Voorspel de eindstanden van de onderstaande 48 groepswedstrijden (maximaal 576 punten)

20 nov 23 nov

21 nov 23 nov

25 nov 27 nov

25 nov 27 nov

29 nov 01 dec

29 nov 01 dec

21 nov 23 nov

21 nov 23 nov

25 nov 27 nov

25 nov 27 nov

29 nov 01 dec

29 nov 01 dec

22 nov 24 nov

22 nov 24 nov

26 nov 28 nov

26 nov 28 nov

30 nov 02 dec

30 nov 02 dec

22 nov 24 nov

22 nov 24 nov

26 nov 28 nov

26 nov 28 nov

30 nov 02 dec

30 nov 02 dec

SPEL B:  Voorspel de WK-eindstand (max. 140 punten) SPEL C:  Voorspel de aantallen (max. 100 punten)

Eindstand: 1. 1. Totaal aantal gescoorde doelpunten *

2.

2. Totaal aantal gele kaarten

Verliezende 3.

halve finalisten: 4. 3. Totaal aantal rode kaarten **

Verliezende 5. 4. Totaal aantal strafschoppenseries

kwartfinalisten: 6.

(in willekeurige 7. *   alleen geldige doelpunten excl. die in strafschoppenseries

volgorde) 8. ** alleen directe rode kaarten

BONUSSPEL:  Vragen over het WK-2022 en het Nederlands Elftal  (max. 80 punten)

1. Welk land maakt het eerste doelpunt tijdens dit WK?

2. Welke speler van het NL-elftal maakt het eerste doelpunt voor Oranje op dit WK?

3. Welke speler wordt er topscoorder tijdens dit WK?

4. Welke speler pakt de eerste gele kaart tijdens dit WK?

5. Hoeveel geldige doelpunten worden gescoord in het openingsduel Qatar - Ecuador?

6. Hoeveel gele kaarten kijgt het NL-elftal tijdens dit WK?

7. Hoeveel geldige doelpunten scoort het NL-elftal tijdens dit WK? *

8. Welk land scoort de meeste geldige doelpunten tijdens dit WK? *

    * excl. die in strafschoppenseries

Voor meer informatie over het prijzengeld, de inleg, de puntentelling ed. zie de achterzijde van dit formulier.

Deelnameformulieren en inleggeld dienen uiterlijk donderdag 17 november 2022 19:00 uur  te zijn ingeleverd bij:

  # Gertjan Tijssen, Brederode 37 te Dodewaard NAAM:

  # Joeri Willemsen, Irenelaan 37 te Dodewaard ADRES:

  # Hessel Gerritsen, Dorpsplein 30 te Dodewaard PLAATS:

  # Willem Peters, Lijsterhof 10 te Dodewaard TELEFOONNUMMER:

Senegal - Nederland

Qatar - Senegal

Tunesië - Frankrijk Zuid-Korea - Portugal

GROEP D GROEP H

België - Canada

België - Marokko

GROEP G

Zwitserland - Kameroen

DEELNAMEFORMULIER DOJEWERTSE WK 2022 - VOETBALPOOL

Ecuador - Senegal

Nederland - Qatar

GROEP A

Duitsland - Japan

Spanje - Costa Rica

Japan - Costa Rica

GROEP E

Spanje - Duitsland

Japan - Spanje

- mede mogelijk gemaakt door v.v. Dodewaard -

Qatar - Ecuador

Kameroen - Servië

Brazilië - Zwitserland

Servië - Zwitserland

Ghana - Uruguay

Nederland - Ecuador

Costa Rica - Duitsland

Engeland - Verenigde Staten Kroatië - Canada

Wales - Engeland Kroatië - België

GROEP B GROEP F

Wales - Iran

Engeland - Iran Marokko - Kroatië

Verenigde Staten - Wales

Iran - Verenigde Staten Canada - Marokko

GROEP C

Argentinië - Saudi-Arabië

Mexico - Polen Brazilië - Servië

Polen - Saudi-Arabië

Argentinië - Mexico

Polen - Argentinië

Saudi-Arabië - Mexico Kameroen - Brazilië

Denemarken - Tunesië Uruguay - Zuid-Korea

Frankrijk - Australië Portugal - Ghana

Tunesië - Australië Zuid-Korea - Ghana

Frankrijk - Denemarken Portugal - Uruguay

Australië - Denemarken



REGLEMENT DOJEWERTSE WK-2022 VOETBALPOOL 
 

# De voetbalpool is gebaseerd op het WK-2022 voor mannen en start bij het eerste groepsduel op zondag 20 
november 2022. 

 
# Iedereen kan net zo vaak meespelen als hij of zij dat wil.  
 
# Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per deelnameformulier en dient bij inlevering van het formulier te worden 

voldaan. (contant geld + deelnameformulier(en) in envelop door brievenbus) 
 
# Bedoeling van de voetbalpool is om uitslagen, standen en zaken als aantal  

doelpunten, aantal gele kaarten en rode kaarten te raden. 
 
# De puntentelling van diverse spellen (A t/m C + Bonusspel) luidt als volgt: 

 
SPEL A: 
Eindstand goed = 12 punten 

Alleen toto uitslag goed = 5 punten 
 
SPEL B: 

Per goede kwartfinalist = 10 punten  
Per goede halve finalist =  5 punten   
Per goede finalist =  5 punten 
Per juist land in de eindstand * =  5 punten   * eindstand is nummers 1 t/m 4 

EK-winnaar goed voorspeld =  20 bonuspunten       
         

SPEL C: 
Aantal doelpunten exact goed = 40 punten, min 1 punt per doelpunt meer of minder 
Aantal gele kaarten exact goed = 30 punten, min 1 punt per gele kaart meer of minder 
Aantal rode kaarten exact goed = 20 punten, min 2 punten per rode kaart meer of minder 
Aantal series exact goed = 10 punten, min 5 punten per serie meer of minder 

  
 BONUSSPEL: 
 Per juist antwoord = 10 punten   
 

# Winnaar van de Dojewertse WK-2022 voetbalpool is degene met het meeste aantal punten. 
 

# Verdeling prijzengeld: 1e prijs = 35 % van het totale inleggeld 
2e prijs = 20 % van het totale inleggeld 
3e prijs = 15 % van het totale inleggeld 
4e prijs = 7,5 % van het totale inleggeld 

    20% van het inleggeld gaat naar de club voor jeugdactiviteiten 
 
# De overige 2,5% van het totale inleggeld is ter dekking van de organisatiekosten (kopiëren 

deelnameformulieren en een oranje troostpakketje voor de nummer laatst). 
 
# De gewonnen prijzen zullen in de week na de finale persoonlijk aan de winnaars worden overhandigd.  
 
# Eindigen twee deelnemers op hetzelfde aantal punten dan worden deze prijzen bij elkaar opgeteld en gedeeld 

door twee. Als bijvoorbeeld twee deelnemers op de 1e plaats eindigen dan worden de 1e en 2e prijs bij elkaar 
opgeteld en door twee gedeeld. Eindigen twee deelnemers op de 4e plaats dan moeten zij de 7,5% van het 

totale inleggeld met z’n tweeën delen. 
 
# Bij eventuele problemen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.  
 
# Deelnameformulieren dienen uiterlijk donderdag 17 november om 19:00 uur te zijn ingeleverd bij:  
 Gertjan Tijssen, Brederode 37 te Dodewaard; Joeri Willemsen, Irenelaan 37 te Dodewaard; Hessel Gerritsen, 

Dorpsplein 30 te Dodewaard; Willem Peters, Lijsterhof 10 te Dodewaard. 
 
# Deelnameformulieren en dit reglement zijn ook te downloaden via www.vvdodewaard.nl en te verkrijgen in 

de kantine van v.v. Dodewaard, Café ‘t Centrum, Marinel’s Hair & Sun, Kluswijs en Foto van Beek.  
  
# Voor vragen en/of extra deelnameformulieren kunt u contact opnemen met: 
 Gertjan Tijssen (tel. 06-21228126), Joeri Willemsen (06-29398265), Hessel Gerritsen (06-53963510) of 

Willem Peters (tel. 06-11785631). 
 
# Dagelijks komt er een nieuwe tussenstand op de website van v.v. Dodewaard (www.vvdodewaard.nl) en  

regelmatig op de Facebookpagina van Voetbalvereniging Dodewaard. 
 

De organisatie wenst iedereen veel succes!! 


