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Inleg: 5 euÍo per deelnenrcr, ideten mag
meodoen, dus ook jc wietr{wicndin,vrou%
mÍuLzoon, doóter, nicht, ncd, brnrrwouw,
buurrran, of je zelf nog een kecr. Voor iedere
inzurding vijf euro!!!

Wijzigingen vooóehouden

Een Speciole EK VOETBAL POEL 2OO4

vun het enige woordeloze blad dot
onregelmotig verschijnt:
5PORTBLAD KNUDDE
Mei - juni 2004
29s" jaor"gong nummer 4765 a
http: / / www.sportb lod knudde.n l

EK .VOETBAL POEL 2OO4

Hoe m@Í
doolneÍners
hoe hoger het
prijzengeld!!!!
DO€ M€€ !!!!

fnschrijven kon ook vio internet op de meest waardeloze website von het Wereld Wijd Web
http://www.sportblodknudde.nl GOKPALEIS lEK VOETBALPOEL 2OO4. Als men geen
internetoonsluiting bezit kon men de inschrijfformulier die in dit speciole EK VOEïBAL EDITïE
stoot afgedrukt inzenden (zie elders in dit nummer\ Let op de sluitingsdotum von inzending. De
inschrijfformulieren kon men inleveren bij enige contoct odressen zie elders in dit nummer.
De EK-VOEïBAL POEL is olleen bestemd voor Medewerkers van Azteco;Brush HMA: ALSïOM en
vrienden von Sportblod Knudde. Andere deelnemers moeten gewoon meedoen bij de LOïTO/TOTO.

GOK LEIS

SIAC}{TOFFERHUI, VOETBAITOEL cn TOER, DE FRAI{S @|(SPEL: Bíj De Selongen Verenigirg Ecn Eerlijke Toer De

Frons Voor HMA Alsfom Power Tra' Systems lledewerkers,dewelbeltcnde; D.B.V.E.E.T.D.F.V.H.A.P.T.S.ll. opgericht in

1990, dogelijks no elke etoPPe in onze kontoorruimte bij de finish ploots tussen 20.0O en 20.01 uur. Schriftelijke klochten voor

HMA: Dbd en Alstom: Hin- Elke slochtoffer /klocht von de orgonisofie 'VOETBAL POEL Toer de Frons Gokspel wordt met

grote zorgurldigheid behondeld door specioal hoog opgeleide slochtofferhulpmedewerkers von D-B'V.E.E.T.D.F.V.H.,A'P"Ï'S'M. in

somenwerking met de welbekende misdoodverslqgeverron Sportblod Knudde Medio 6roep: Kets C. de Vrieshilk.
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SPELREGELS EK VOETBAL POEL SPORTBLAD KNUDDE GOKPALEIS

De volgende regels zijn van toepassing voor de voetbalpool van Sportblad Knudde Gokpaleis.

INSCHRIJVING

:12-6-2O04 í8:00 uur (geldt alleen voor inschrijving via internet en via
Sluitingstijd inschrijfformulier zie bii INLEVERADRESSEN, TE LAAT zullen hierna niet meer

worden geaccepteerd)

lnleg : 5 euro , contant betalen of via overschrijving op Bankrekening: 47.87.35.í38 of
giro 29.55.344 t.n.v.: G Hilkmann ondervermelding: EK VOETBAL POEL.

*Het is toegestaan om meerdere malen mee te doen voor 5 euro per keer. Aan de
Voetbal Poel Sportblad Knudde Gokpaleis mogen uitsluitend deelnemers mee

doen die werkzaam ziin b'lj Azteco, Brush HMA , Alstom of vrienden van
SpoÉblad Knudde Media Groep.

- PUNTENTELLING

Uitslagen

Juiste stand voorspeld

WinsWerlies goed voorcpeld

Gelijkspel goed voorcpeld

Finalisten

Per juist voorcpelde kwartfinalist

Per juist voorspelde halve finalist

Per juist voorspelde finalist

Juist voorspelde kampioen

Bonusvragen

Aantal doelpunten gescoord door Nederland

Aantal doelpunten gescoord tegen Nederland

Aantal juist voorspelde gelijke spelen in dit
toernooi

Aantal juist voorspelde doelpunten in dit
toernooi

: í0 punten

: 3 punten

:3 punten

:7 punten

: í0 punten

: í5 punten

: 20 punten

: í5 met aftrek van 3 punten per doelpunt
verschil.

: í5 met aftrek van 3 punten per doelpunt
vercchil.

: í0 met aftrek van 2 punten per gelijkspel
verschil.

: 20 met aftrek van í punten per doelpunt
vercchil.

Aantal doelpunten gescoord door de topscorer : 10 met aftrek van 2 punten per doelpunt
vercchil.

PRIJZEN:

Wordt later bekend gemaakt, er ziin n voor de 1"t".2de en 3d" olaats in de
eindranqschikkins en voor de HOOFDPRUS SPORTBLAD KNUDDE GOKPALEIS:

DE ALLERLAATSTE PLAATS een zeerspec Íis !!!!
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POELDEFRANCE 2OO4
DOE MEE MET DE TOURPOEL!

Sportblod Knud de GokPoleis

TOER DE FRAN5 2OO4

DE BEZE,1,1WA6EN
Integ: vijf Euro storten op bonkrekening:

47.87.35.138 of girorekeníngz 29-55-344 t.n.v.: C Hilkmonn,

ondervermelding: TOER DE FRANS 200rt.

Inleggeld kan men ook contant betolen 66: Sportblod Knudde: Kees Hilkmonn; &bouwY?4z

Píet lpskomp. of vio Cormo Switzer-

Op dewebsite von SPORTBLAD lO'luDDE veel informotie over de Tour de Frorce met veel

tips bijvoorbeeld de konshebbers voor 6ele Trui, àroene Trui, Bolletjes Truí en nog veel meer

op www.sportblodknudde.nt door wordt ook bekend gemookt of de Poel doorgoot dit joor'

Kies zelf de renners voor je teom dot goot presteren in de Tour de Fronce 2OO4'

Inzenders kunnen hun teom tot 3 juli doormiddet von e-moil veronderen (Uitsluitend dit e-moil

odres : redactie@spoftbladknudde. nl ondervermelding : TOERTEA'I^)'

Irttn:/lw,rvrv. soortbladknudde.nl door

vokontie Sportblod Knudde, de site wordt pos rond 4 juli geiipdotet. Dus mocht je voor die

tijd je niet ziet stoon bij de deelnemerslijst rook don niet in poníek. Dit gebeurt don pos

rond 4/5 juli. LET OP ALLEEN INSCHRIJVEN VIA

mogelijk ondere vormen is niet von toepossing.

INTERNETSITE von Sportblod Knudde is

In juni wordt besloten of de tour de Frons poel doorgoat, zie doorvoor de websitell!!

NG MOGE INT

: Zaterdag 3 iuli í8.00 uur ALLEEN VIA INTERNET.

: 5 euro overmaken via bankrek . 47 -87.35.138 tnv C Hilkmann of zie boven'

-Worden 
bekend gemaakt op de website www'sportbladknudde'nl
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Sluitingstiid

lnleg

Priizen
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