
 
Op vrijdag 08 juni 2012 start om 18:00 uur EURO 2012 met de wedstrijd tussen het gastland Polen en 
Griekenland. Om dit toernooi nog spannender te maken heb ik besloten om een EURO 2012 Pool op te stellen. 
Iedereen mag en kan meedoen, zelfs mensen zonder enige voetbalkennis kunnen en mogen meedoen en 
meedingen naar de prijzen. De Pool is heel eenvoudig opgesteld. Je hoeft maar een aantal zaken te 
voorspellen. 
 

1. Uitslagen van alle groepswedstrijden 
2. De toto van alle groepswedstrijden 
3. De eindstand van de 4 groepen 
4. De Europees Kampioen van 2012 
5. Na de groepswedstrijden krijg je inschrijfformulieren voor de kwart-finales, halve-finales en daarna 

voor de Finale. 
 
De toto-uitkomst mag anders zijn dan de uitslag. Zo gok je op 2 paarden. 
Bij de toto wil een 1 zeggen dat het eerst genoemde land wint, een 2 wil zeggen dat het tweede land wint en 
een 3 wil zeggen dat er gelijk wordt gespeeld. Het ziet er allemaal moeilijker uit dan je denkt. Je dient alleen 
maar het bijgevoegde inschrijfformulier volledig in te vullen en naar mij op te sturen. Dit kan per post of per e-
mail naar f.krol@online.nl . Het inschrijfgeld bedraagt € 5,= per persoon. Je mag maar 1 keer meedoen. Het 
prijzengeld dat je kan winnen hangt af van het aantal deelnemers.  
 
 Puntentelling : 

o Per juist voorspelde uitslag:     3 punten 
o Per juist voorspelde toto:     1 punt 
o Juist voorspelde Europees Kampioen:     5 punten 
o Land op de juiste plaats in groepsindeling:    1 punt per land 

 Inschrijfgeld : € 5,= (Contant betalen of overmaken op  
Rabo Eindhoven 10.70.17.822 t.n.v. F. Krol o.v.v. EURO 2012 pool) 

 Postadres : F. Krol, Nederlandplein 4, 5628 AD Eindhoven. 
 E-mail adres  : f.krol@online.nl 
 De spelregels en inschrijfformulieren zijn ook vanaf het internet te downloaden. Het adres is 

http://www.frankkrol.nl onder de knop EK voetbal vindt u alles. Tevens wordt op deze pagina de 
tussenstand bijgehouden. 

 Uiterste inschrijfdatum is vrijdag 08 juni 2012 om 17.30uur. 
 
Hieronder staat de Groepsverdeling. Op het inschrijfformulier staat een blanco groepsverdeling. 
 

Groep A Groep B Groep C Groep D 

Rusland Duitsland Spanje Engeland 

Griekenland Portugal Italië Frankrijk 

Tsjechië Nederland Kroatië Oekraïne 

Polen Denemarken Ierland Zweden 

 
Het inschrijfformulier is een Excel bestand. Om de verwerking van de inschrijfformulier te versnellen wil ik jullie 
vragen het formulier in de computer in te vullen en dan naar mij toe mailen. Heb je geen Excel dan kun je ook 
het andere inschrijfformulier gebruiken (.pdf formaat) 
 
Groetjes 
Frank 
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