Harmonie “ Kunst en Strijd ”
Opgericht 25 juli 1925

WK Poule
Beste leden,
Nog een paar weken te gaan en dan begint het WK voetbal. Bij een WK hoort ook een WK poule,
waarmee je met het voorspellen van de juiste voetbaluitslagen ook nog wat kunt winnen. Kunst &
Strijd organiseert dit jaar ook een poule, waarbij 40% van de totale inleg wordt uitgekeerd aan de
winnaars van de poule en 60% ten goede komt aan de verenigingskas. Doe dus mee aan de
poule, voor het plezier, de kans om iets te winnen en uiteraard om een extra steentje bij te dragen
aan de financiële situatie van de vereniging.
Wat moet je doen?
Pak het deelnameformulier erbij en vul de volgende gegevens in:
• Vul de uitslagen van de 48 groepswedstrijden in.
• Vul de 16 landen in die volgens jou de achtste finales bereiken.
• Vul de 8 landen in die volgens jou de kwartfinale bereiken.
• Vul de 4 landen in die volgens jou de halve finale bereiken.
• Vul de 2 landen in die volgens jou de finale bereiken
• Vul de kampioen in.
• Vul de topscorer van het toernooi in.
• Vul op het deelnameformulier je naam in.
Puntentelling
• Tijdens de groepswedstrijden geldt max. 5 punten voor elke wedstrijd
(3 punten voor de juiste "toto-uitslag" en 1 punt elk voor het juist geraden aantal doelpunten
per team)
• Elke juist geraden achtste finalist : 3 punten
• Elke juist geraden kwartfinalist : 5 punten
• Elke juist geraden halve finalist : 10 punten
• Elke juist geraden finalist : 20 punten
• Kampioen : 25 punten
• Topscorer : 25 punten
Deelname kost 3 euro per ingeleverd deelnameformulier. Je mag zo vaak deelnemen als je wilt.
Lever je vier ingeleverde deelnameformulieren in op één naam, dan bedragen de kosten 10 euro.
De kosten moeten worden betaald bij inlevering van het deelnameformulier. Familie, vrienden en
kennissen mogen uiteraard ook deelnemen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Hierbij ontvang je 5 deelnameformulieren, extra formulieren zijn te downloaden van de website
www.kunstenstrijd-losser.nl of op te vragen bij onderstaande personen.
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De deelnameformulieren kun je tot en met 5 juni 2010 inleveren bij:
Jan Posthumus
Michèlle Supèr
Ada Uuldriks
Alwin Wullink
’t Bloashoes

Hofkamp 96
Chopinstraat 22
Meidoornstraat 28
Roberinkstraat 26
Bookholtlaan 9

Losser
Losser
Losser
Losser
Losser

Wat kun je winnen?
1e prijs:
25% van de totale inleg en een taart
2e prijs:
10% van de totale inleg
5% van de totale inleg
3e prijs:
De overige 60% komt ten goede aan de verenigingskas. Hoe hoger de inleg, hoe hoger de te
behalen prijs. Bij een inleg van bijvoorbeeld 600 euro, bedraagt de eerste prijs maar liefst
150 euro!
Na afloop van elke wedstrijd wordt de ranglijst van de deelnemers aan de WK poule bijgewerkt.
Deze wordt per mail verstuurd, maar is ook wekelijks te vinden op het prikbord van ’t Bloashoes en
de website www.kunstenstrijd-losser.nl.
We zien de ingevulde deelnameformulieren voor het WK graag tegemoet en wensen iedereen veel
succes!
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