
Inleg € 20,- 
Uitslagen dienen persoonlijk (niet telefonisch/niet elektronisch!) in De Klarist bij betaling van de inleg worden 

ingeleverd. Tussenstanden worden elk weekeinde aan de muur ter controle opgehangen. Na de eerste ronde is 

deze publicatie dagelijks.  

Vanaf de tweede ronde worden de voorspellingen in gesloten enveloppe ingeleverd. 

inleverdata: eerste ronde: uiterlijk donderdag 14 juni 

tweede ronde: uiterlijk zaterdag 30 juni 16.00 uur 

kwartfinale: uiterlijk vrijdag 6 juli 16.00 uur 

halve finale: dinsdag 10 juli, 20.00 uur 

finale: uiterlijk zaterdag 14 juli 17.00 uur 

Juist voorspelde uitslagen leveren als volgt punten op: 

eerste ronde: uitslag juist voorspeld 3 punten 

(groepswedstrijden) winnaar cq remise juist 1 punt 

tweede ronde en kwartfinales: uitslag na 90 minuten 4 punten 

evt. na 120 minuten 3 punten 

winnaar/remise na 90 minuten 2 punten 

winnaar na verlenging/penalty’s 1 punt 
 
voorbeeld 
Bulgarije – Finland, voorspelling 1-3 
Finland wint met 3-1: 4 punten 
wint na verlenging met 3-1: 3 punten 
wint binnen 90 minuten met andere cijfers: 2 punten 
wint na verlenging met andere cijfers (of penalty’s): 1 punt 
ander voorbeeld dan maar 
Servië – Schotland, voorspelling 1-1 
1-1 na negentig minuten: 4 punten 
1-1 na negentig minuten (en na verlenging): 4 punten 
1-1 na verlenging: 3 punten 
ander gelijkspel: 2 punten 

 

halve finales: uitslag na 90 minuten 5 punten 

evt. na 120 minuten 4 punten 

winnaar/remise na 90 minuten 2 punten 

winnaar na verlenging/penalty’s 1 punt 

finales: uitslag na 90 minuten 7 punten 

evt. na 120 minuten 5 punten 

winnaar/remise na 90 minuten 3 punten 

winnaar na verlenging/penalty’s 1 punt 

 

Elke deelnemer wordt geacht zelf zijn punten te controleren. Eventuele fouten op de lijst kunnen alleen 

worden gecorrigeerd vóór de volgende ronde is begonnen. 

 
EN WIE WINT UITEINDELIJK WAT? 
Na de groepswedstrijden wordt de deelnemerslijst in tweeën gedeeld. 

De bovenste helft (plus eventueel degene die een gelijk aantal punten heeft met de laatste van deze helft) gaat 

door voor de eerste en tweede prijs, respectievelijk 65 en 10 pr ocent van de totale inleg. 

De onderste helft start doodleuk opnieuw (allemaal nul punten). De winnaar van dit herkansingsklassement 

kan 25 procent (derde prijs) van de inleg tegemoet zien. 
Uitbetaling vindt plaats direct na de finale, zondagavond 15 juli ! Prijswinnaars zullen dan aanwezig zijn in het 

bekende etablissement. Bij latere uitbetaling gaat een kwart van de prijs naar de jackpot van het volgende 

toernooi. 

Als bonus mag iedere totodeelnemer een favoriet land opgeven. Elk doelpunt van het favoriete land levert dan 

een gratis drankje op. Deze dienen binnen vijf minuten na de goal te worden geserveerd. 

 
 
 
 
 
 



EERSTE RONDE 

 

donderdag 14 juni 17.00 Rusland – Saoedi-Arabië -  

vrijdag 15 juni 14.00 Egypte – Uruguay -  

vrijdag 15 juni 17.00 Marokko – Iran -  

vrijdag 15 juni 20.00 Portugal – Spanje -  

zaterdag 16 juni 12.00 Frankrijk – Australië -  

zaterdag 16 juni 15.00 Argentinië – IJsland -  

zaterdag 16 juni 18.00 Peru – Denemarken -  

zaterdag 16 juni 21.00 Kroatië – Nigeria -  

zondag 17 juni 14.00 Costa Rica – Servië -  

zondag 17 juni 17.00 Duitsland – Mexico -  

zondag 17 juni 20.00 Brazilië – Zwitserland -  

maandag 18 juni 14.00 Zweden – Zuid-Korea -  

maandag 18 juni 17.00 België – Panama -  

maandag 18 juni 20.00 Tunesië – Engeland -  

dinsdag 19 juni 14.00 Polen – Senegal -  

dinsdag 19 juni 17.00 Colombia – Japan -  

dinsdag 19 juni 20.00 Rusland – Egypte -  

woensdag 20 juni 14.00 Portugal – Marokko -  

woensdag 20 juni 14.00 Uruguay – Saoedi-Arabië -  

woensdag 20 juni 14.00 Iran – Spanje -  

donderdag 21 juni 14.00 Frankrijk – Peru -  

donderdag 21 juni 17.00 Denemarken – Australië -  

donderdag 21 juni 20.00 Argentinië – Kroatië -  

vrijdag 22 juni 14.00 Brazilië – Costa Rica -  

vrijdag 22 juni 17.00 Nigeria – IJsland -  

vrijdag 22 juni 20.00 Servië – Zwitserland -  

zaterdag 23 juni 14.00 België – Tunesië -  

zaterdag 23 juni 17.00 Duitsland – Zweden -  

zaterdag 23 juni 20.00 Zuid-Korea – Mexico -  

zondag 24 juni 14.00 Engeland – Panama -  

zondag 24 juni 17.00 Japan – Senegal -  

zondag 24 juni 20.00 Polen – Colombia -  

maandag 25 juni 16.00 Uruguay – Rusland -  

maandag 25 juni 16.00 Saoedi-Arabië – Egypte -  

maandag 25 juni 20.00 Iran – Portugal -  

maandag 25 juni 20.00 Spanje – Marokko -  

dinsdag 26 juni 16.00 Denemarken – Frankrijk -  

dinsdag 26 juni 16.00 Australië – Peru -  

dinsdag 26 juni 20.00 Nigeria – Argentinië -  

dinsdag 26 juni 20.00 IJsland – Kroatië -  

woensdag 27 juni 16.00 Zuid-Korea – Duitsland -  

woensdag 27 juni 16.00 Mexico – Zweden -  

woensdag 27 juni 20.00 Servië – Brazilië -  

woensdag 27 juni 20.00 Zwitserland – Costa Rica -  

donderdag 28 juni 16.00 Japan – Polen -  

donderdag 28 juni 16.00 Senegal – Colombia -  

donderdag 28 juni 20.00 Engeland – België -  

donderdag 28 juni 20.00 Panama – Tunesië -  

 
 
 

 



ACHTSTE FINALES 

 

zaterdag 30 juni 16.00 (1) 1c–2d - 
zaterdag 30 juni 20.00 (2) 1a-2b - 
zondag 1 juli 16.00 (3) 1b-2a - 
zondag 1 juli 20.00 (4) 1d-2c - 
maandag 2 juli 16.00 (5) 1e-2f - 
maandag 2 juli 20.00 (6) 1g-2h - 
dinsdag 3 juli 16.00 (7) 1f-2e - 
dinsdag 3 juli 16.00 (8) 1h-2g - 
 

 

KWARTFINALES 

 

vrijdag 6 juli 16.00 (9) 2-1 - 
vrijdag 6 juli 20.00 (10) 5-6 - 
zaterdag 7 juli 16.00 (11) 7-8 - 
zaterdag 7 juli 20.00 (12) 3-4 - 
 

 

HALVE FINALES 

 

dinsdag 10 juli 20.00 (13) 9-10 - 
woensdag 11 juli 20.00(14) 11-12 - 

 

FINALES 

 

zaterdag 14 juli 16.00 13-14 - 
zondag 15 juli 17.00 13-14 - 

 


