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Inlcg: 5 euÍo p€r deelnmer, iedereen mag

m€doeÍr, dus ook je wiard,wicndinrvrouw,
man z@n, dochter, niclt, ned, brnrrwouw,
buurrrarq of je zclf nog een keer. Voor idere
inzending viif euro!!!

Wijzigingen vooóehouden

Hoe maeÍ
doelneÍners
hoe hoger het
prijzengeld!!!!
DO€ tvl€€ !!!!
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VOORSPEL DE {.IITSLAGEN, I-FFS OOK DE SPELREGELS. LET OP DE SLITITINGSDATIIM: 30 MEI 0l'00 uur
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Denk iij dat ie een voetbal expert bent?

Het WK Voetbal 2OO2 staat op het punt te beginnen, helaas zonder het Nederlands
Elftal. Daarvoor is een competitie gemaakt, deze is als enige goedgekeurd door de
wetbekende Belangen Vereniging Een Eerlijke Toer De Frans En Andere Gokspelen
Voor Medewerkers Van Brus Hma En Alstom Transport(de BVEETDFEAGVMVBHA'
ln deze competitie kun je de resultaten voorspellen van het toernooi. Wie de meeste
punten verzamelt win een prijs (Zie verder).
Hoe doe ik mee? INSCHRIJFFORMULIEREN VERKRIJGBAAR BIJ:
SPORTBLAD KNUDDE; Marina van de Meiden en Piet lpskamp.
r Je vult jouw resultaten in, dat je denkt dat het op het eind zal worden.
o Lever het formulier in bij 'deze oersonen: ln Y24 bii Piet loskamp: Verder bii:
Marina van de Meiden of Kees Hilkmann.'.
o Lever je formulier voor bnderdao 30 mei 01.00 uur in, met je inleggeld.

lnschrijven kan men ook via internet: www.sportbladknudde.nl
01.00 uur

PRIJZËNi tuora bter oerena qemaakt'

Eerste prijs: 1ongevee450% van het totale inleggeld (?)
Tweede prijs: lonseveer)2ïo/o van het totale inleggeld (?)

Derde prijs: (ongeveer) 15o/o vàn het totale inleggeld (wiizigingen voorbehouden)

Verklaring van het formulier
lste ronde:
Poule wedstrijden uitslag per wedstrijd invullen

Kwartfinales:
invullen welke teams deelnemen aan de kwartfinales.
Geen uitslagen invullenl (max, S landen)
ln de kwartfinale spelen de eerste twee landen van elke poule Halve finales:
lnvullen welk teams deelnemen aan de halve finales
Geen uitslagen invullent (max. 4landen)
Finale:
Invullen welk teams in de finale spelen.
Vul ook de extra vragen in voor extra punten!!!l

27d' jooryong.mrmmerl.

Het inleggeld wordt viif euro. ledereen mag mee doen!!!


