
WK toto 
 

 

Van 20 nov t/m 18 dec vindt er in Qatar het WK voetbal plaats!  
 

Ook binnen SV Bredevoort  wordt er een WK toto georganiseerd.  
 

 

 

Inleg: € 5,00  Graag bij inschrijving betalen. 

Bijgevoegd blaadje inleveren bij Dave Blekkink, Izermanstraat 42 of via info@svbredevoort.nl  
 

Spelregels 
Van alle 48 poule-wedstrijden dien je de uitslag te voorspellen. 

• Voorspel je de juiste winnaar of gelijkspel:   2 punt 

• Voorspel je de uitslag precies goed:    3 punten extra. 

• Voorspel je de juiste achtste finalisten: Per 1/8e finalist 5 punten 

• Voorspel je de juiste kwartfinalisten: Per 1/4e finalist 7 punten 

• Voorspel je de juiste halve finalisten: Per 1/2e finalist 9 punten 

• Voorspel je de juiste finalisten: Per finalist   15 punten  

Let op: de landen hoeven niet overeen te komen met de poulestanden en/of uitslagen. 
 

Daarnaast dien je nu reeds antwoord te geven op de volgende vragen: 

• Wie wordt er topscorer van het toernooi?   20 punten 

• Welk land wordt Wereldkampioen?    50 punten 

• Hoeveel goals worden er in totaal gemaakt op het WK? 

( exclusief eventuele strafschoppenseries )   20 punten bij exact goed antwoord 

1 goal verschil: 18 punten 

2 goals verschil; 16 punten enz. tot 

aan 10 goals verschil; 0 punten. 

Prijzen: 
Nummer 1: 35 % van de totale inleg 

Nummer 2:        20 % van de totale inleg 

Nummer 3:        15 % van de totale inleg 

Nummer 4 t/m 6:      7,5 % van de totale inleg 

Nummer 7 t/m 9:       2.5 % van de totale inleg 

Rest inleg is ten bate van de vereniging. 

Tussenstanden via de website. Kan ook per mail….geef dan je mailadres even door bij het inleveren 

van het formulier. 
 

Voor de volgende poulewedstrijden zijn dubbele punten te verdienen: 

Poule A: Qatar - Senegal (25 november) 

Poule B: Iran - VS (29 november) 

Poule C: Argentinië - Mexico (26 november) 

Poule D: Australië - Denemarken (30 november) 

Poule E: Spanje - Duitsland (27 november) 

Poule F: Kroatië - België (1 december) 

Poule G: Servië - Zwitserland (2 december) 

Poule H: Zuid-Korea - Ghana (28 november) 

mailto:info@svbredevoort.nl


Naam:        

Mailadres voor de tussenstanden: 
LET OP: door het inleveren van dit formulier ga je automatisch akkoord met publicatie van je naam bij tussenstanden, enz. 

 

Poule A  Qatar  - Ecuador  …-… 

   Senegal - Nederland  …-… 

   Qatar  - Senegal  …-… 

   Nederland - Ecuador  …-… 

   Nederland - Qatar   …-… 

   Ecuador - Senegal  …-… 

 

Poule B  Engeland - Iran   …-… 

   VS  - Wales   …-… 

   Engeland - VS   …-… 

   Wales  - Iran   …-… 

   Wales  - Engeland  …-… 

   Iran  - VS   …-… 

 

Poule C  Argentinië - Saudi-Arabië  …-… 

   Mexico - Polen   …-… 

   Argentinië - Mexico  …-… 

   Polen  - Saudi-Arabië  …-… 

   Polen  - Argentinië  …-… 

   Saudi-Arabië - Mexico  …-… 

 

Poule D  Frankrijk - Australië  …-… 

   Denemarken - Tunesië  …-… 

   Frankrijk - Denemarken  …-… 

   Tunesië - Australië  …-… 

   Tunesië - Frankrijk  …-… 

   Australië - Denemarken  …-… 
 

Poule E  Spanje - Costa Rica  …-… 

   Duitsland - Japan   …-… 

   Spanje - Duitsland  …-… 

   Japan  - Costa Rica  …-… 

   Japan  - Spanje  …-… 

   Costa Rica - Duitsland  …-… 

 

Poule F  België  - Canada  …-… 

   Marokko - Kroatië  …-… 

   België  - Marokko  …-… 

   Kroatië - Canada  …-… 

   Kroatië - België   …-… 

   Canada - Marokko  …-… 

 

Poule G  Brazilië - Servië   …-… 

   Zwitserland - Kameroen  …-… 

   Brazilië - Zwitserland  …-… 

   Kameroen - Servië   …-… 

   Kameroen - Brazilië  …-… 

   Servië  - Zwitserland  …-… 

 



Naam: 

 
LET OP: door het inleveren van dit formulier ga je automatisch akkoord met publicatie van je naam bij tussenstanden, enz. 

 
Poule H  Portugal - Ghana   …-… 

   Uruguay - Zuid-Korea  …-… 

   Portugal - Uruguay  …-… 

   Zuid-Korea - Ghana   …-… 

   Zuid-Korea - Portugal  …-… 

   Ghana  - Uruguay  …-… 
 

Welke 16 ploegen halen de 1/8e finale?  

1)         9)     

2)       10)     

3)        11)     

4)        12)     

5)         13)     

6)       14)     

7)        15)     

8)        16)     
 

Welke 8 ploegen halen de 1/4e finale? Welke 4 ploegen halen de 1/2e finale? 

1)         1)     

2)       2)     

3)        3)     

4)        4)     

5)      

6)      

7)      

8)      
 

Welke 2 ploegen halen de finale? 

1)          2)     
 

Wereldkampioen:       
 

Totaal aantal goals WK 2022:      

Topscorer WK 2022:        

       

 

Inleveren: uiterlijk zaterdag 19 november 
 

Bij gelijke eindstand geldt het volgende: 

Dan geven het aantal voorspelde doelpunten de doorslag (wie het meest kortbij is staat boven de ander), mocht 

dat ook gelijk zijn dan kijken we naar de gescoorde punten tijdens de poulewedstrijden (wie het meeste punten 

heeft staat boven de ander). Mocht er dan nog geen winnaar zijn wordt er geloot. Er zijn dus geen gedeelde 

plaatsen meer mogelijk. 


