
    

                         Het Niveau Deuren TotoSpel                       
Evenals  voorgaande seizoenen willen we ook nu weer iedereen vragen deel te nemen aan het totospel 

2019/2020.  Ook dit jaar hebben wij het u wat makkelijker gemaakt door de eerste wedstrijden niet op te 

nemen in het totospel. Zo heeft u de tijd om de tegenstanders uit de tweede divisie wat te leren kennen 

voordat u het formulier ingevuld kunt inleveren  voor aanvang van de tweede thuiswedstrijd tegen Jong 

Sparta. Jullie hebben dus even de tijd om ook ons eerste elftal op waarde te schatten. Het biedt tevens wat 

meer mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen. Wij, als organisatie, hopen daarom 

ook op een stijging van het aantal deelnemers. 

 

Ook dit jaar zijn we weer blij met onze trouwe sponspor Niveau Deuren. Daarom kunnen we ook dit jaar de 

toto gratis aan bieden. 1x deelname per persoon. 

De spelregels van het Niveau Deuren totospel: 

Vul duidelijk, op de achterkant, achter iedere wedstrijd uitslag  in en geef daarnaast antwoord op alle 

gestelde vragen. Is het resultaat bij een wedstrijd goed (winst / gelijk / verlies) dan krijg je 25 punten. Heb 

je ook de uitslag goed dan krijg je 15 punten extra (dus totaal 40) Bij een gelijk aantal punten geven de 

extra vragen de doorslag.  

Bij ieder spel horen natuurlijk ook prijzen: 

1e plaats: € 125,00                                   

2e plaats: €   75,00  

3e plaats: €   50,00 

 

Deelname kan tot en met zaterdag 21 september (voor de aftrap De Treffers –  Scheveningen) 

Ingevulde formulieren kunnen elke dag ingeleverd worden aan de bar in de kantine en op zaterdag 21 

september tevens aan de kassa’s voorafgaande aan de wedstrijd De Treffers – Scheveningen. Of bij 

bestuur van de supportersvereniging Samen met De Treffers. (alleen de volledig ingevulde 

formulieren doen mee) 

Naam:                  …………………………………………………………………………………………………   

Nickname (naam in ranglijst) niet verplicht:           ……………………………………………………………   

 

Adres:                  …………………………………………………………………………………………………    

 

Plaats:                  …………………………………………………………………………………………………    

  

Telefoon nr.         ………………………………emailadres……………………………………………………. 

 

 

 



    

 
  wedstrijd                     uitslag 

Rijnsburgse Boys       - De Treffers           telt  niet mee 

De Treffers       - Kozakken Boys           telt  niet mee 

De Treffers       - Jong Sparta           telt  niet mee 

GVVV         - De Treffers           telt  niet mee 

De Treffers       - Scheveningen     

Quick Boys       - De Treffers     

De Treffers       - HHC       

Jong  Volendam       - De Treffers     

De Treffers       - IJsselmeervogels     

ASWH         - De Treffers     

De Treffers       - Koninklijke HFC     

Katwijk         - De Treffers     

De Treffers       - TEC       

Noordwijk       - De Treffers     

De Treffers       - Spakenburg     

Excelsior M.       - De Treffers     

AFC         - De Treffers     

De Treffers       - Quick Boys     

Koninklijke HFC       - De Treffers     

De Treffers       - Katwijk       

Scheveningen       - De Treffers     

De Treffers       - ASWH       

De Treffers       - Rijnsburgse Boys     

Jong Sparta        - De Treffers     

De Treffers       - Excelsior M.     

IJsselmeervogels       - De Treffers     

De Treffers       - Noordwijk     

Spakenburg       - De Treffers     

De Treffers       - Jong FC Volendam     

TEC         - De Treffers     

De Treffers       - AFC       

HHC         - De Treffers     

Kozakken Boys       - De Treffers     

De Treffers       - GVVV       

 

Wie scoort het eerste doelpunt voor  De Treffers (vanaf  de 5e wedstrijd, thuis tegen Scheveningen) 

Naam:  

 

Hoeveel voorgoals scoort De Treffers in de competitie (hele competitie) 

Aantal: 

 

Wie krijgt de meeste gele kaarten van de Treffers (hele competitie): 

Naam:  


