
WK2022 Qatar spelregels WK-pool   
 

Wat moet er ingevuld worden en hoeveel punten zijn daarbij te behalen. 

De gekleurde delen in het invulblad moeten ingevuld worden: 

 
 Resultaten van alle poulewedstrijden door middel van kruisje zetten achter de wedstrijd. 

1, 2 of 3 (1 = 1e team wint, 2 = 2e team wint en 3 = gelijkspel)    

- per goed resultaat zijn er 4 punten te behalen. 

 Uitslag van 3 groepswedstrijden Nederland 

- per goede uitslag zijn er 10 punten te behalen.  

 De nummers 1 en 2 van de verschillende groepen aangeven, door middel van een 1 en 

een 2 te plaatsen achter de diverse landen 

- per goed aangegeven land op de juiste plaats zijn er 5 punten te behalen 

- per goed aangegeven land op de verkeerde plaats zijn er 3 punten te behalen   

 De 8 kwartfinalisten aangeven, in willekeurige volgorde 

- per goed aangegeven land zijn er 10 punten te behalen. 

 De nummer  1 t/m 4 van het Wereldkampioenschap 2022 

- Nummer 1 goed betekent 40 punten 

- Nummer 2 goed betekent 25 punten 

- Nummer 3 goed betekent 20 punten 

- Nummer 4 goed betekent 10 punten 

- per goed aangegeven land bij top 4 op de verkeerde plaats zijn er 5 punten te behalen 

 Het land met het beste doelsaldo van het WK 2022 

- als land goed is aangegeven zijn er 10 punten te behalen 

 Het land met het slechtste doelsaldo van het WK 2022 

- als land goed is aangegeven zijn er 10 punten te behalen 

 Topscorer van het gehele toernooi 

- als naam goed is aangegeven zijn er 10 punten te behalen 

 Totaal aantal goals van de topscorer van het toernooi 

- als aantal goals goed is aangegeven zijn er 10 punten te behalen 

 Totaal aantal goals van het toernooi. (64 wedstrijden)  

Beslissingspenaltys bij gelijkspel tellen niet mee. 

- als aantal goed is aangegeven zijn er 30 punten te behalen. 

- per goal verschil is er 1 punt minder te behalen 

- Voorbeeld: 100 ingevuld, werkelijk 95.   5 verschil = 30 punten minus 5 = 25 punten 

 

Inleggeld bedraagt € 5,00.  
Betaling uiterlijk zondag 20 november bij Marten, De Skries 14 Hurdegaryp.  

Mag in de brievenbus of eventueel ook via bankrekening: NL16RABO0349861501 tnv M. Polet 

Het formulier naar mij mailen uiterlijk zondag 20 november 17:00 uur.   m.polet1@chello.nl  

Wijzigingen op eerder gemailde formulieren kunnen tot zondag 20 november 17:00 uur. 

Langsbrengen ingevuld formulier mag ook. 

 

Prijzen als volgt verdeeld:   

1e prijs 50% van totale inleggeld       

2e prijs 30 % van totale inleggeld 

3e prijs 20 % van totale inleggeld  

(bij meer dan 30 deelnemers, worden er meer prijzen uitgedeeld en is de verdeling anders. 

Hiervan krijgen de deelnemers dan nader bericht) 

 

Over de uitslag kan verder niet worden gediscussieerd, maar vragen worden natuurlijk wel 

beantwoord.       
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