
Toto Krabbendijke 1 22/23 

Beste supporter / lid van VV Krabbendijke, 

We willen dit seizoen een TOTO houden over de competitie van Krabbendijke 1. 

We nodigen u uit om gedurende dit seizoen mee te doen met de toto zodat jullie kunnen gissen en 

discussiëren over de thuiswedstrijden en uitslagen van onze tricolores. 

Wat houdt de toto in? 

In het overzicht op het invulformulier ziet u alle thuiswedstrijden van de eerste seizoenshelft van ons 

eerste elftal in de competitie 4e klasse A. De thuiswedstrijden van de 2e seizoenshelft kunnen in de 

winterstop worden voorspeld. Hiervoor ontvangt u in Januari een nieuw formulier.  

Voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd voorspelt u de uitslagen van de wedstrijden van de 

eerste seizoenshelft. Dit doet u door in te vullen welk team gaat winnen. ( T = Thuisteam wint, G= 

Gelijkspel, U= Uitteam wint). Heeft u dit goed voorspeld? Dan ontvangt u 3 punten. Daarnaast vult u 

de stand in waarvan u denkt dat de wedstrijd in zal eindigen. Een juist ingevulde eindstand levert nog 

eens 7 punten op. U kunt dus 10 punten per wedstrijd verdienen. 

Let op! Bij de derby’s kunt u dubbele punten verdienen bij een juiste voorspelling.  

Dit zijn de derby’s : 

Krabbendijke 1- Hansweertse Boys 1 (29-10) 

Krabbendijke 1- Rillandia 1 (12-11) 

Krabbendijke 1- Wemeldinge 1(10-12) 

Krabbendijke 1- Waarde 1 (29-4) 

Bonusvragen: Naast deze voorspelling zijn er ook nog 8 bonusvragen. Let op: deze gaan over het 

gehele seizoen! Bij ieder goed antwoord van een bonusvraag verdiend u nog eens 5 extra punten!! 

Daarnaast kunt u een voorspelling van de eindstand van de competitie invullen. De ploegen worden 

dan gerangschikt vanaf plaats 1 t/m 14. Op welke plek denkt u dat iedere ploeg staat aan het einde 

van de competitie? Per juist antwoord ontvangt u ook nog eens 5 extra punten.  

Betaling: Bij het inleveren van het toto formulier (voor de eerste competitie wedstrijd) betaald u 

€10,- Hiervan gaat €7,50 in de prijzenpot en €2,50 gaat naar de voetbal. 

De winstverdeling is als volgt: 

Nummer 1: 50% 

Nummer 2: 30% 

Nummer 3: 20% 

U doet toch ook mee? Lever het ingevulde formulier in bij 1 van de leden van de 

evenementencommissie. Doe dit vóór 24 september 14:30 uur (aanvang 1e competitiewedstrijd). Na 

deze deadline is deelname niet meer mogelijk.  

Groetjes namens de evenementencommisie,  

Lorenzo Hoekman, Sander Zandee, Raoul Lobbezoo en Jonique van Koeveringe  

 

 

 



Naam deelnemer:  

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Datum Wedstrijd Uitslag T/G/U Eindstand 

24 september Krabbendijke 1 – Nieuwland 1   

8 oktober Krabbendijke 1 – MZVC 1   

29 oktober  Krabbendijke 1 – Hansweertse Boys 1   

12 november Krabbendijke 1 – Rillandia 1   

26 november Krabbendijke 1 – Schoondijke 1   

10 december Krabbendijke 1 – Wemeldinge 1   

 

Bonusvragen 

1. Wie maakt de eerste goal voor Krabbendijke 1 in de competitie? 

_________________________________________________________________________________ 

2. Wie wordt de topscorer van Krabbendijke 1? 

 

_________________________________________________________________________________ 

3. Op welke plaats eindigt Krabbendijke 1 de competitie? 

 

_________________________________________________________________________________ 

4. Welke speler gaat de meeste kaarten pakken (Geel en/of rood) ? 

 

__________________________________________________________________________________ 

5. Hoeveel gele & rode kaarten krijgt de hele selectie bij elkaar? (2x geel in 1 wedstijd telt voor 2, en 

niet als 1 x rood). 

 

__________________________________________________________________________________ 

6. Wie wordt The most valuable player (Goals + Assists) 

 

_________________________________________________________________________________ 

7. Hoe vaak gaan we de 0 houden dit seizoen? 

 

__________________________________________________________________________________ 

8. Hoeveel doelpunten gaan we maken in alle derby’s dit seizoen bij elkaar? (Hansweert, Waarde, 

Rilland & Wemeldinge ) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 



Voorspelling eindstand competitie: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 

Kies uit: 

Apollo’69 

Cadzand 

DwO’15 

Hansweertse Boys 

HKW’21 

Jong Ambon 

Krabbendijke 

MZVC 

Nieuwland 

Rillandia 

Schoondijke 

Spui 

Waarde 

Wemeldinge 


