PROGNOSTIEK SEIZOEN 2022/2023
Een prognostiek voor de 3e klasse A (Zuid 1) van het zaterdag amateurvoetbal.
Alle thuiswedstrijden van De Noormannen 1 in deze klasse (met uitzondering
van de eerste competitiethuiswedstrijd) dienen te worden voorzien van een
uitslag en daarnaast moet ook een letter worden ingevuld: letter “T” voor als de
thuisploeg wint, de letter “U” voor als de uitploeg wint en de letter “G” voor als
de ploegen elkaar in evenwicht houden. Hierbij mogen de kansen natuurlijk
worden gespreid, bijvoorbeeld een uitslag van 2 – 0 met daarbij een letter “G”
van gelijkspel. Per wedstrijd zijn er 10 punten te verdienen: 3 punten voor de
juiste letter en 7 punten voor een correcte uitslag. Dan zijn er ook nog de
dubbele punten wedstrijden, waarbij er 20 punten te verdienen zijn; deze
wedstrijden zijn De Noormannen – Veere en De Noormannen – Serooskerke.
Naast deze punten zijn er ook nog punten te verdienen met de bonusvragen.
Zeven uiteenlopende vragen, waarbij elke vraag 5 punten waard is.
Betaling en winstverdeling
Iedere deelnemer betaalt € 7,50 per invulschema (max. 1 invulschema per
persoon). Hiervan gaat € 5,00 in de prijzenpot. De andere € 2,50 gaat naar een
nog nader te bepalen doel binnen de vereniging. Van de opbrengst van
voorgaande edities zijn de twee enorme parasols die voor de kantine staan
gekocht! Toch leuk om op deze manier ook een steentje bij te dragen aan de club.
De verdeling van de totale prijzenpot is als onderstaand:

1. Nummer 1: 50%
2. Nummer 2: 25%
3. Nummer 3: 15%
4. Nummer 4: 10%

Meespelen om deze felbegeerde prognostiek titel, een aandeel uit de prijzenpot
en hiermee De Noormannen sponsoren? Vul dan dit schema in en lever deze
VOOR AANVANG VAN DE TWEEDE THUIS COMPETITIEWEDSTRIJD (dat is
uiterlijk 15-10-2022 bij Noormannen – Zeelandia Middelburg) aan de bar van
kantine De Noormannen. Het formulier inleveren samen met het inschrijfgeld (€
7,50). Na deze deadline is deelname niet meer mogelijk.
Wij wensen u veel succes en wijsheid toe met het invullen van de prognostiek!

PROGNOSTIEK SEIZOEN 2022/2023
Naam deelnemer
Telefoonnummer

: __________________________________
: __________________________________

WedstrijdThuisploeg
nummer
1
NOORMANNEN
2
NOORMANNEN
3
NOORMANNEN
4
NOORMANNEN
5
NOORMANNEN
6
NOORMANNEN
7
NOORMANNEN
8
NOORMANNEN
9
NOORMANNEN
10
NOORMANNEN
11
NOORMANNEN
12
NOORMANNEN
13
NOORMANNEN
Bonusvragen:

Uitploeg

Uitslag

Toto
(T/U/G)

GPC
Zeelandia Middelburg
Patrijzen
VC Vlissingen
‘s Heer Arendskerke
Zaamslag
Lewedorpse Boys
Luctor Heinkenszand
Bevelanders
Veere
FC Dauwendaele
Serooskerke
Nieuwdorp

xxxxxxx

xxxxxxx

1. Pakt het vlaggenschip meer punten thuis, uit of blijft het in balans
(omcirkel jouw antwoord; alle reguliere thuis- en
uitcompetitiewedstrijden meegerekend)?
Uit | Thuis | In balans
2. Hoeveel goals maakt klein en toch groot talent Thomas Willeboordse in
alle reguliere competitiewedstrijden in het vijandige doel (alle reguliere
thuis- en uitcompetitiewedstrijden meegerekend)?
_
3. Tegen welke niet-Walcherse club verspeelt De Noormannen de eerste
punten thuis (door afgelastingen kan de wedstrijdvolgorde wijzigen)?
_

4. Op welke plek eindigt Noormannen 1 (omcirkel jouw antwoord)?
1 - 5 | 6 – 8 | 9 - 11 | 12 – 14
5. In hoeveel verschillende formaties laat trainer Lennard Kerkhove zijn 11
spelers bij aanvang van de wedstrijd aantreden (alle reguliere thuis- en
uitcompetitiewedstrijden meegerekend)?
_

6. Hoeveel verschillende spelers gaat trainer Lennard Kerkhove gebruiken
dit seizoen in alle reguliere competitiewedstrijden (alle reguliere thuisen uitcompetitiewedstrijden meegerekend; let op: de speler moet
minuten maken; omcirkel jouw antwoord)?
15 of minder | 16 – 18 | 19 - 21 | 22 of meer
7. Welke club wordt kampioen 2022/2023 in de derde klasse A van het
zaterdagvoetbal (zuid 1)?
_

