
CHIRO VANNOES PRONOSTIEK EK 2016  
Nu de zon begint te schijnen en de oefenmatchen er zitten aan te komen, zal het niet lang meer duren vooraleer de EK-gekte in ons 

land los zal barsten. Omdat wij zelf allemaal veel te vroeg afgeschreven topsporters zijn, en elk jaar eeuwige roem vergaren op het 

Walrustoernooi (Na het Europees e n Wereldkampioenschap toch het meest prestigieuze voetbaltoernooi ter wereld) begint bij ons 

deze ongekende EK-koorts nu al te stijgen. Daarom organiseert Chiro Vannoes een echte EK-pronostiek voor jong en oud. Willen 

jullie jullie favoriete jeugdbeweging steunen, jullie voetbalkennis etaleren en op deze manier misschien zelfs fantastische prijzen 

winnen, vul dan deze pronostiek in. Deelnemen kost vijf euro en kan vanaf heden tot en met woensdag 8 juni 2016. De eerste zes in 

het klassement, vallen play-offgewijs in de prijzen, alsook de eerste drie vrouwen, de eerste drie -12 jarigen en het allereerste Chiro-

Vannoes-lid. 

Kort maar krachtig reglement: 

Deelnemen is zeer eenvoudig. Download het spelformulier op onze website: www.vannoes.be, vul de vragen in en bezorg het 

ingevulde formulier samen met het inschrijvingsgeld aan Hoofdleider Robbe Van De Velde. Dit kan via mail naar info@vannoes.be. 

Het formulier kan ook bezorgd worden op zondagmiddag tussen 14u00 en 17u00 aan de lokalen van de Chiro. (Kleitkalseide 109) of 

op andere tijdstippen in de Kleine Lievevrouwdreef 2, 9990 Maldegem. Wanneer het formulier wordt afgegeven, zorg dan dat dit in 

een enveloppe zit samen met het inschrijvingsgeld. Wanneer het formulier digitaal werd bezorgd, dan is storten mogelijk op 

rekeningnummer: IBAN: BE25 8912 2402 8782. Let op: u krijgt pas een bevestiging van deelname wanneer zowel het formulier als 

het inschrijvingsgeld werd bezorgd.  

Prijzen 

Winnaar:    Balllonvlucht 

Tweede plaats:    100 euro waardebon in 't Brigandje. 

Derde plaats:   Gedroogde beenhesp twv 80 euro. 

Vierde plaats:    Gedroogde beenhesp twv 80 euro. 

Vijfde plaats:    Biermand twv 50 euro. 

Zesde plaats:   Levensmiddelenmand twv 25 euro.   

 

Eerste -12 jarige:    Voetbal gesigneerd door spelers van Club Brugge  

Tweede -12 jarige:  Duivelse Verrassingsprijs 

Derde -12 jarige:    Duivelse Verrassingsprijs 

Eerste vrouw:    Fotoshoot bij evFoto. 

Tweede vrouw:   Waardebon Allure Ruth's Choice twv 50 euro. 

Derde vrouw:    Wijnassortiment Van den Bossche.  
Eerste -18 jarige Vannoeslid: Gratis mee op kamp naar Mol!  
 

Wanneer één van de vijf eerste plekken wordt ingenomen door een vrouw of -12 jarige, krijgt hij/zij de duurste prijs. De prijs voor 

de eerste vrouw of eerste -12 jarige schuift in dat geval op naar de tweede vrouw of tweede -12 jarige. Tenzij deze vrouw of -12 

jarige beslist dat zij liever de voor -12 jarige of voor vrouwen voorziene prijs in ontvangst neemt. In geval van tweede optie zal de 

tweede in het klassement de prijs voor winnaar in ontvangst nemen en schuift de zevende in het klassement naar de zesde plaats, etc. 

Het is in geen geval mogelijk dat één persoon drie of vier prijzen wint. (Een Speelclubmeisje dat de pronostiek wint heeft dus geen 

recht op een gratis kamp, ballonvlucht, fotoshoot en gesigneerde voetbal.)  

 

Bij de eerste ronde vragen wij iedereen om een deel van de te spelen wedstrijden te voorspellen. Uitslagen vragen wij niet, dat zou 

te moeilijk zijn. Het enige wat we vragen is om te voorspellen welke van de twee ploegen zal winnen. Indien je denkt dat de 

thuisploeg zal winnen, vul je een 1 in het daarvoor voorziene vakje. Indien je denkt dat de uitploeg zal winnen, vul je een 2 in. In 

geval van gelijkspel vul je een X in. Tijdens de tweede ronde vragen wij de zestien ploegen te voorspellen die in de tweede ronde 

zullen aanvatten. Dit zullen per poule de twee beste ploegen zijn, alsook de vier beste derdes. De poules vindt u onderaan het 

deelnemingsformulier. Onderaan het formulier vindt u ook het speelschema voor de volgende rondes. Wanneer u deze volgt weet u 

welke landen in de volgende rondes tegen elkaar zullen uitkomen. Op die manier kunt u de acht ploegen invullen die volgens u 

kwartfinale zullen spelen, halve finale alsook finale, om uiteindelijk jullie voorspelde winnaar in te vullen. De schiftingsvraag wordt 

enkel gebruikt in geval van gelijke stand. Verder heeft deze geen functie en levert deze geen punten of prijzen op. 

 

U krijgt in de Facebookgroep: CHIRO VANNOES EK 2016 PRONOSTIEK dagelijks een update van de tussenstand. Deze groep is te 

vinden via de volgende link. https://www.facebook.com/groups/130009427409170/   

Belangrijk: ER MAG SLECHTS EEN MAAL DEELGENOMEN WORDEN ONDER DEZELFDE NAAM. Wanneer de deelnemer voor de 

organisatie niet bekend is, heeft de organisatie het recht identiteitsbewijzen op te vragen en pas na ontvangst de deelname te 

bevestigen. Bij deelname aan deze EK-pronostiek dient u akkoord te gaan met dit reglement. In geval van betwisting zal de 

organisatie steeds pogen om een oplossing te zoeken die voor alle partijen het beste is.  

TOUS ENSEMBLE!  

http://www.vannoes.be/
mailto:info@vannoes.be

