
LSVV Voetbalpool 2020 - 2021

NAAM:

ADRES:

WOONPLAATS:

TEL:

EMAIL:

Mail het ingevulde formulier naar: toto@lsvv.nl

Datum Thuis Uit Uitslag

20-9-2020 Kolping Boys - LSVV -

27-9-2020 LSVV - AFC 34 -

4-10-2020 FC Uitgeest - LSVV -

11-10-2020 LSVV - SV ROAC -

18-10-2020 VV Assendelft - LSVV -

25-10-2020 LSVV - Legmeervogels -

1-11-2020 AVV SDZ - LSVV -

8-11-2020 LSVV - DSOV -

22-11-2020 LSVV - SV Hoofddorp -

29-11-2020 SV Hillegom - LSVV -

6-12-2020 LSVV - Kampong -

13-12-2020 Fortuna Wormerveer - LSVV -

17-1-2021 VV AGB - LSVV -

24-1-2021 LSVV - VV Assendelft -

31-1-2021 SV ROAC - LSVV -

7-2-2021 LSVV - Kolping Boys -

28-2-2021 DSOV - LSVV -

7-3-2021 LSVV - SV Hillegom -

14-3-2021 SV Hoofddorp - LSVV -

21-3-2021 LSVV - FC Uitgeest -

28-3-2021 AFC 34 - LSVV -

11-4-2021 LSVV - AVV SDZ -

18-4-2021 Kampong - LSVV -

25-4-2021 LSVV - Fortuna Wormerveer -

9-5-2021 Legmeervogels - LSVV -

16-5-2021 LSVV - VV AGB -

Bonusvragen: pts

1.  Welke speler maakt de eerste geldige competitiegoal voor LSVV? (10)

2.  Hoeveel punten heeft LSVV na de eerste 5 gespeelde wedstrijden? (20)

3.  Hoeveel tegendoelpunten heeft LSVV na de eerste 13 gespeelde wedstrijden? (15)

4.  Welke LSVV speler krijgt de 1e rode kaart (direct of 2 x geel) van het seizoen? (10)

5.  Hoeveel competitieoverwinningen boekt LSVV voor 1 januari 2019? (20)

6.  Welke LSVV speler maakt de meeste doelpunten (niet eigen) tijdens de competitie? (20)

7.  Hoeveel doelpunten maakt Kai Botman dit seizoen? (15)

8.  Scoort Bas Kansen in de thuiswedsrijd tegen Kolping Boys? (10)

9.  Hoeveel punten heeft LSVV aan het einde van het seizoen? (20)

10. Hoeveel geldige goals krijgt LSVV tegen in de thuiswedstrijd tegen AFC 34? (10)

11. Welke ploeg wordt er dit jaar kampioen? (15)

12. Op welke plaats staat LSVV na 13 wedstrijden (10)

13. Op welke plaats eindigt LSVV in de competitie (15)



LSVV Voetbalpool 2020 - 2021

€ 10

Speel een seizoen lang mee  met

de voetbalpool van LSVV 1

HOE WERKT HET?

 - Vul je gegevens in op het formulier.

 - Vul alle 26 uitslagen in van de wedstrijden van LSVV 1. Iedere goed voorspelde uitslag levert 20

    punten op. Iedere juist voorspelde toto levert 5 punten op.

 - Vul de antwoorden van de bonusvragen in. Iedere goed voorspelde bonusvraag levert

    punten op.

 -  Lever het ingevulde formulier in bij een bestuurslid of een speler van de selectie van LSVV.

     of mail je ingevulde formulier naar: toto@lsvv.nl

 -  Betaal tegelijkertijd het deelnemersgeld van € 10 of maak dit bedrag over naar rekeningnummer:

    NL77 RABO 0346 6512 55 t.n.v. LSVV in Zuid-Scharwoude.

 - Het prijzengeld wordt verdeeld als volgt:

* Nummer 1, 15% van de totale inleg

* Nummer 2, 10% van de totale inleg

* Nummer 3, 5% van de totale inleg

* Bij de 13 thuiswedstrijden van LSVV 1 is er een weekwinnaar.

   De weekwinnaar is diegene die de juiste uitslag van de betreffende thuiswedstrijd

  van LSVV 1 voorspelt en op dat moment het hoogste staat in het klassement.

  De weekwinnaar ontvangt een bedrag van € 20.

  Je kunt maar 1 x de weekprijs winnen tenzij je als enige de juiste uitslag van de 

  betreffende thuiswedstrijd hebt voorspeld.

 - De uiterste inleverdatum van de toto is zondag 20 september 2020 om 13:45 uur


