
Toto Foreholte Dames 1 seizoen 2018-2019 

Heb jij een paars hart en ben je goed in het voorspellen van wedstrijduitslagen? Doe dan mee met onze Toto! 
Met deze toto willen we als selectie proberen om extra geld in te zamelen. Dit geld kan de selectie goed 
gebruiken om bij te dragen aan onze busreizen en andere kosten die we binnen de selectie maken. Door deze 
toto in te vullen, help jij ons daarmee en je kan zelf een leuk bedrag winnen! 
Om deze reden gaat 50% van de opbrengst van de toto naar de selectie.  
De overige 50% wordt verdeeld onder de drie personen die de toto het beste hebben ingevuld! Nummer 1 
krijgt 25%, nummer 2 krijgt 15%, en nummer 3 krijgt 10%. 
Hoe meer mensen mee doen, hoe groter het bedrag dat je kan winnen dus vraag iedereen in je omgeving om 
ook deze toto in te vullen! 
 
Om mee te kunnen doen moet je de onderstaande toto invullen en inleveren door deze te mailen naar 
chantal.slegtenhorst@gmail.com of af te geven bij een speelster van de Dames selectie.  
Een ingevulde toto moet voor 15 september 20.00 uur ingeleverd zijn. Voor het meespelen met de toto 
vragen we een inleg van €5,-.  
Dit kan je contant bij het inleveren van je toto meegeven of overmaken naar NL28 ABNA 0516 1454 95 tnv C. 
Slegtenhorst. Vermeld hierbij Toto Foreholte en je naam. 
 
Puntenverdeling 
De toto zal gaan over de eerste speelronde van de competitie van Dames 1. Dit zijn de eerste 18 wedstrijden, 
de kampioenspoule/degradatiepoule wordt niet meegenomen in de toto.  
Bij de toto kan je op verschillende manieren punten verdienen.  
Ten eerste door aan te geven of Foreholte de wedstrijd wint, verliest, of gelijk speelt.  
Dit doe je in de eerste 2 tabellen door per wedstrijd 1 kruisje te zetten. Per goed antwoord, krijg je 5 punten. 
In de tweede tabel zijn er nog een aantal vragen over de wedstrijden. Hier staat achter de tabel hoeveel punten 
er per vraag te verdienen zijn.  
 

 Thuis Uit Winst Verlies Gelijk 
1 Handbal Venlo Foreholte    
2 Foreholte VOC    
3 Foreholte VZV    
4 DSVD Foreholte    
5 Foreholte SEW    
6 HV Quintus Foreholte    
7 Foreholte V&L    
8 Borhave Foreholte    
9 Foreholte Dalfsen    

 

* Voor vraag 1 en 2 geldt dat je 20 punten krijgt bij een exact goed antwoord. Als je er 5 doelpunten naast zit, krijg je 15 punten. Als je er 
10 doelpunten naast zit, krijg je 10 punten. 

Naam:  ___________________________________ 
 

Emailadres:________________________________ 
 

BEDANKT VOOR JE DEELNAME! 

 Thuis Uit Winst Verlies Gelijk 
10 Foreholte Handbal Venlo    
11 VOC Foreholte    
12 VZV Foreholte    
13 Foreholte DSVD    
14 SEW Foreholte    
15 Foreholte HV Quintus    
16 V&L Foreholte    
17 Foreholte Borhave    
18 Dalfsen Foreholte    

 Vraag Jouw 
antwoord 

Punten 

1 Hoeveel doelpunten scoort Foreholte dit seizoen?*  20 
2 Hoevel doelpunten krijgt Foreholte dit seizoen tegen?*  20 
3 Op welke plek eindigt Foreholte na deze 18 wedstrijden?  5 
4 Wat is het hoogste aantal doelpunten dat Foreholte scoort in 1 wedstrijd?  10 
5 Wat is het hoogste aantal doelpunten dat Foreholte in 1 wedstrijd tegen krijgt?  10 


