
DE KLARIST Nat.L-TOTO SPELREGELS 
 

INLEG € 10,- 

Uitslagen dienen persoonlijk (niet telefonisch/niet elektronisch!) op de billboard  te worden gekliederd.  

Voor de finaledag worden de voorspellingen in gesloten envelop ingeleverd. 

inleverdata: halve finale: woensdag 5 juni 20:45 uur 

finales: uiterlijk zondag 9 juni 16:45 uur 

 

juist voorspelde uitslagen leveren als volgt punten op: 

 eerste ronde:    uitslag na 90 minuten juist  7 punten 

     evt na 120 minuten   5 punten 

     winnaar/remise na 90 minuten  4 punten 

     winnaar na verlenging/penalty’s 3 punten 

   bonuspunten juiste marge     3 punten 

      (indien niet juiste uitslag en niet bij remise uiteraard) 

  juiste aantal goals (na 90 minuten) 2 punten 

  juiste aantal goals (na 120 minuten) 1 punt 

 
 voorbeeld 
 Bulgarije - Schotland 1-3 voorspeld 
   Schotland wint met 3-1    7 punten 
      met 3-1 na verlenging    5 punten 
      wint binnen 90 min. maar met andere cijfers  4 punten 
      wint na verlenging met andere cijfers (of penalty’s) 3 punten 
   Schotland wint met 2-0. 4-2 enzovoorts  3 punten 
   Er vallen binnen 90 minuten vier doelpunten  2 punten 
   Na 120 minuten vier goals (niet dezelfde na 90 min.) 1 punt 
 
 ander voorbeeld dan maar: 
 Zweden - Ierland  1-1 voorspeld 
   1-1 na 90 minuten     7 punten 
   1-1 na 90 minuten (en na verlenging)   7 punten 
   1-1 na verlenging     5 punten 
   ander gelijkspel     3 punten 
   zweden of ierland wint regulier   0 punten 
   Er vallen binnen 90 minuten twee doelpunten  2 punten 
   Na 120 minuten twee goals (niet dezelfde na 90 min.) 1 punt 

 

 

 finales:    uitslag na 90 minuten juist           10 punten 

     evt na 120 minuten   9 punten 

     winnaar/remise na 90 minuten  7 punten 

     winnaar na verlenging/penalty’s 5 punten 

   bonuspunten juiste marge     5 punten 

        (indien niet juiste uitslag en niet bij remise uiteraard) 

  juiste aantal goals (na 90 minuten) 4 punten 

  juiste aantal goals (na 120 minuten) 3 punt 

 

 

EN WIE WINT UITEINDELIJK WAT? 

 

De eerste, tweede en derde prijs zijn heel gewoontjes respectievelijk 65, 25 en 10 procent van de totale 

inleg. 

 
 

 

 

 



 

NAT.L – TOTO 2019 

 

HALVE FINALES 

 

woensdag 5 juni 20:45 Portugal - Zwitserland - 
donderdag 6 juni 20:45 Nederland - Engeland - 

 

FINALES 

 

zondag 9 juni 15:00  - 
zondag 9 juni 20:45  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



DE KLARIST WK-TOTO SPELREGELS 
 

INLEG € 15,- 

Uitslagen dienen persoonlijk (niet telefonisch/niet elektronisch!) op de billboard  te worden gekliederd.  

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

inleverdata: eerste ronde: uiterlijk vrijdag 7 juni 21:00 uur 

tweede ronde: uiterlijk zaterdag 22 juni  17:30 uur 

kwartfinale: uiterlijk donderdag 27 juni 21:00 uur 

halve finale: dinsdag 2 juli, 21:00 uur 

finales: uiterlijk zaterdag 6 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 juist  4 punten 

     evt na 120 minuten   3 punten 

     winnaar/remise na 90 minuten  2 punten 

     winnaar na verlenging/penalty’s 1 punt 

 
 voorbeeld 
 Bulgarije - Zwitserland 1-3 voorspeld 
   Zwitserland wint met 3-1    4 punten 
      met 3-1 na verlenging    3 punten 
      wint binnen 90 min. maar met andere cijfers  2 punten 
      wint na verlenging met andere cijfers (of penalty’s) 1 punt 
 
 ander voorbeeld dan maar: 
 Nederland - Ierland  1-1 voorspeld 
   1-1 na 90 minuten   4 punten 
   1-1 na 90 minuten (en na verlenging) 4 punten 
   1-1 na verlenging   3 punten 
   ander gelijkspel   2 punten 
   nederland of ierland wint regulier 0 punten 

 

 halve finales:  uitslag na 90 minuten juist  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 juist  7 punten 

    evt na 120 minuten   5 punten 

    winnaar/remise na 90 minuten  3 punten 

    winnaar na verlenging/penalty’s 1 punt 

 

 

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 procent 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.  

 



WK Voetbal Vrouwen  
 

EERSTE RONDE  

 

vrijdag 7 juni 21:00 Frankrijk - Zuid-Korea -  

zaterdag 8 juni 15:00 Duitsland - China -  

zaterdag 8 juni 18:00 Spanje - Zuid-Afrika -  

zaterdag 8 juni 21:00 Noorwegen - Nigeria -  

zondag 9 juni 13:00 Australië - Italië -  

zondag 9 juni 15:30 Brazilië - Jamaica -  

zondag 9 juni 18:00 Engeland - Schotland -  

maandag 10 juni 18:00 Argentinië - Japan -  

maandag 10 juni 21:00 Canada - Kameroen -  

dinsdag 11 juni 15:00 Nieuw-Zeeland - Nederland -  

dinsdag 11 juni 18:00 Chili - Zweden -  

dinsdag 11 juni 21:00 Verenigde Staten - Thailand -  

woensdag 12 juni 15:00 Nigeria - Zuid-Korea -  

woensdag 12 juni 18:00 Duitsland - Spanje -  

woensdag 12 juni 21:00 Frankrijk - Noorwegen -  

donderdag 13 juni 18:00 Australië - Brazilië -  

donderdag 13 juni 21:00 Zuid-Afrika - China -  

vrijdag 14 juni 15:00 Japan - Schotland -  

vrijdag 14 juni 18:00 Jamaica - Italië -  

vrijdag 14 juni 21:00 Engeland - Argentinië -  

zaterdag 15 juni 15:00 Nederland - Kameroen -  

zaterdag 15 juni 21:00 Canada - Nieuw-Zeeland -  

zondag 16 juni 15:00 Zweden - Thailand -  

zondag 16 juni 18:00 Verenigde Staten - Chili -  

maandag 17 juni 18:00 Zuid-Afrika - Duitsland -  

maandag 17 juni 18:00 China - Spanje -  

maandag 17 juni 21:00 Nigeria - Frankrijk -  

maandag 17 juni 21:00 Zuid-Korea - Noorwegen -  

dinsdag 18 juni 21:00 Jamaica - Australië -  

dinsdag 18 juni 21:00 Italië - Brazilië -  

woensdag 19 juni 21:00 Japan - Engeland -  

woensdag 19 juni 21:00 Schotland - Argentinië -  

donderdag 20 juni 18:00 Nederland - Canada -  

donderdag 20 juni 18:00 Kameroen - Nieuw-Zeeland -  

donderdag 20 juni 21:00 Zweden - Verenigde Staten -  

donderdag 20 juni 21:00 Thailand - Chili -  
 
 
 

 

ACHTSTE FINALES 

 

zaterdag 22 juni 17:30 (1) 1B - 3 A/C/D - 
zaterdag 22 juni 21:00 (2) 2A - 2C - 
zondag 23 juni 17:30 (3) 1D - 3 B/E/F - 
zondag 23 juni 21:00 (4) 1A - 3 C/D/E - 
maandag 24 juni 18:00 (5) 2B - 1F - 
maandag 24 juni 21:00 (6) 2F - 2E - 
dinsdag 25 juni 18:00 (7) 1C - 3 A/B/F - 
dinsdag 25 juni 21:00 (8) 1E - 2D - 
 

 

KWARTFINALES 

 



donderdag 27 juni 21:00 (k1) 2 - 3 - 
vrijdag 28 juni 21:00 (k2) 4 - 5 - 
zaterdag 29 juni 15:00 (k3) 7 - 8 - 
zaterdag 29 juni 18:30 (k4) 1 - 6 - 
 

 

HALVE FINALES 

 

dinsdag 2 juli 21:00 (h1) k1 - k2 - 
woensdag 3 juli 21:00 (h2) k3 - k4 - 

 

FINALES 

 

zaterdag 6 juli 17:00 h1 - h2 - 
zondag 7 juli 17:00 h1 - h2 - 
 


