
REGLEMENT VOETBALKRAK 2016-2017 

 

1. Aan de voetbalcompetitie 2016 – 2017 (nationaal en provinciaal) wordt onder de noemer “ De 

Voetbalkrak”  een wedstrijd verbonden voorbehouden aan alle lezers van Krant van West-Vlaanderen. 

Deelnemen kan enkel met originele bulletins uit de krant. Personeelsleden van Roularta Media Group NV 

kunnen aan deze wedstrijd niet deelnemen, evenmin hun inwonende huisgenoten. De Voetbalkrak is een 

organisatie van Krant van West-Vlaanderen en loopt over 25 speelweken. Elke week zijn er 15 

weekwinnaars. De seizoensprijzenpot bedraagt +/-  €  30.000. Aan het jaarklassement zijn +/- €  5.000 aan 

prijzen verbonden. 

 

2. Een speelweek is enkel geldig als de sleutelvraag vóór zondagavond 24u00 van het betreffende 

speelweekend door een officiële uitslag kan worden bekrachtigd én ten minste zes van de acht gestelde 

voetbalvragen vóór zondagavond 24u00 van het betreffende speelweekend door een officiële uitslag kunnen 

worden bekrachtigd. Wedstrijden met aanvang ten vroegste op vrijdag om 18u00 en einde uiterlijk op 

zondag om 24u00 van het betreffende speelweekend kunnen als rechtsgeldig worden beschouwd. 

Niet-reglementaire wedstrijden die per vergissing/zetduivel in het bulletin staan opgenomen worden aanzien 

als joker (antwoord steeds correct) en kunnen enkel de score positief beïnvloeden. De sleutelvraag kan nooit 

als joker beschouwd worden. Een niet-reglementaire sleutelvraag maakt de volledige weekopgave ongeldig. 

De organisatie beroept zich op de officiële speelkalenders en is bijgevolg niet aansprakelijk voor wijzigingen 

waarvan zij niet werd op de hoogte gebracht. 

 

3. Werkwijze: 

1/ De sleutelvraag: De formule bestaat erin eerst en vooral de sleutelvraag correct te voorspellen. De 

sleutelvraag is een meerkeuzevraag met 7 antwoordmogelijkheden (A=de thuisploeg wint met 1 doelpunt 

verschil, B= de thuisploeg wint met 2 doelpunten verschil, C= de thuisploeg wint met meer dan 2 doelpunten 

verschil, D= gelijkspel, E= de uitploeg wint met 1 doelpunt verschil, F= de uitploeg wint met 2 doelpunten 

verschil, G= de uitploeg wint met meer dan 2 doelpunten verschil ). Enkel bij een correcte voorspelling van 

de sleutelvraag gaat de verbetering verder. Bij een fout antwoord kan de deelnemer geen aanspraak meer 

maken op de weekprijzen (met uitzondering van de lucky winner prijs) en wordt het formulier niet verder 

verbeterd.  

 

2/ 8 voetbalvragen:  Verder worden er 8 voetbalvragen gesteld. Weekwinnaars worden die deelnemers die 

naast de sleutelvraag het meeste aantal wedstrijduitslagen correct voorspellen. Er kan per voetbalvraag een 

keuze gemaakt worden tussen het cijfer 1, 2 of de letter X als antwoord. Het cijfer 1 staat steeds voor het 

antwoord “ de thuisploeg wint” , het cijfer 2 staat steeds voor het antwoord “ de bezoekende ploeg wint” . 

De letter X staat steeds voor het antwoord “ gelijkspel” . 

De omschrijving van elke vraag is sluitend en maakt duidelijk waarvoor de cijfers 1, 2 en de letter X staan. 

De Voetbalkrak bevat enkel vragen uit de voetbalsport. Het verbeterorgaan aanziet de officiële uitslagen, 

erkend door de officiële voetbalbond als de enige rechtsgeldige uitslagen. Moest omwille van welke reden 

dan ook een vraagstelling niet sluitend zijn dan wordt de vraag als niet reglementair beschouwd. 

 



Concreet worden de winnaars gezocht onder de deelnemers die erin slagen 8 correcte voorspellingen te 

maken, gevolgd door 7 correcte voorspellingen en zo verder in dalende lijn. In geval van gelijk aantal correct 

voorspelde uitslagen onder verschillende deelnemers wordt een beroep gedaan op de schiftingsvragen. 

Indien nog  ex aequo’ s beslist het lot. 

 

3/ De schiftingsvragen: bij schiftingsvraag 1 wordt gevraagd naar het aantal doelpunten dat in de 8 vermelde 

voetbalwedstrijden zal gescoord worden. Voor schiftingsvraag 2 vragen wij naar het reserve lottogetal van 

de zaterdagtrekking van het desbetreffende speelweekend. Uitslagen en klassementen verschijnen wekelijks 

in alle edities van Krant van West-Vlaanderen. Bij het verzuimen aan de schiftingsvragen wordt het 

deelnameformulier als ongeldig beschouwd. 

Enkel volledig ingevulde formulieren (adresgegevens + sleutelvraag + 8 voetbalvragen + 2 schiftingsvragen) 

worden als geldig beschouwd. 

 

4.         De prijzenpot werd vooraf bepaald en vertegenwoordigt 25 weken lang eenzelfde waarde met eenzelfde 

aantal winnaars. De organiserende krant behoudt niettemin steeds het recht om deze lijsten te wijzigen, door 

weglaten of toevoegen van prijzen, voor zover de verdeelbaarheid dit wenselijk maakt . De tegenwaarde van 

de gewonnen prijs kan onder geen enkel beding in speciën opgeëist worden. Prijzen worden niet verstuurd 

en dienen te worden afgehaald aan de receptie van Roularta Media Group - Meiboomlaan 33 - 8800 

Roeselare. 

 

 Prijzenpot: elke week worden volgende prijzen verdeeld onder de best geklasseerden. Daarnaast ontvangen 

deze winnaars ook punten voor het jaarklassement (gaande van 25 punten tot 1 punt) 

1. weekwinnaar: waardebon t.w.v. €  250 

2. waardebon t.w.v. €  200 

3.  waardebon t.w.v. €  150 

4. waardebon t.w.v. €  100 

5. waardebon t.w.v. €  50 

6-15 waardebon van €  25 

16-25 krijgen enkel punten voor het jaarklassement 

 

Lucky winner: uit alle deelnameformulieren wordt dan nog eens –  los van het behaalde resultaat –  1 extra 

prijs verloot. 

 

Jaarklassement: de 25 best geklasseerden van elke speelweek ontvangen telkens punten voor het 

jaarklassement. De quotering verloopt in dalende lijn van 25 punten voor de weekwinnaar naar 1 punt voor 

de nummer 25 in de rangschikking. Op die manier bekomt Krant van West-Vlaanderen na 25 weken een 

uitgebreid jaarklassement waarin de 15 best geklasseerden nog eens extra worden beloond. De absolute 

nummer 1 in het jaarklassement ontvangt na afloop €  500 cash + een waardebon van €  125, de nummer 2 

wint €  450 cash + een waardebon van €  125 , de nummer 3 wint €  400 cash + een waardebon van €  125 

en zo in dalende lijn verder tot nummer 10 die €  50 cash + een waardebon van €  125 wint. De nummers 

11 tot 15 winnen respectievelijk een waardebon van €  125 –  100 –  75 –  50 –  25. Daarbovenop worden 



de 15 eindwinnaars uitgenodigd voor een etentje voor 2 personen. Alle winnaars worden persoonlijk 

verwittigd. 

Een gedetailleerd reglement kan bekomen worden op schriftelijk verzoek: Krant van West-Vlaanderen –  De 

Voetbalkrak - Meiboomlaan 33 - 8800 Roeselare of is terug te vinden op www.kw.be. 

 

5. Er worden geen limieten opgelegd in het toegestane aantal deelnameformulieren per persoon, doch per 

deelnemer, gezin en adres kan slechts één prijs toegekend worden per speelweek. 

 

6. OPGEPAST : Bulletins kunnen ons enkel op volgende 3 manieren bereiken: 

 

A/ Postzendingen 

 

De bulletins kunnen rechtstreeks per post opgestuurd worden naar onze centrale postbus. 

Ons adres: De Voetbalkrak 2016-2017, Postbus 310 in 8800 Roeselare. 

 

Let wel: voor postzendingen geldt dat zij ons adres moeten bereiken tegen uiterlijk vrijdagnamiddag 16u00 

van het betreffende speelweekend. Hierop worden geen uitzonderingen aanvaard. Elke deelnemer wordt 

geacht hiermee rekening te houden bij het versturen van zijn deelnameformulieren. 

 

B/ Kantoren Krant van West-Vlaanderen 

 

De bulletins kunnen binnengebracht worden in onze kantoren te Brugge (Sint Jorisstraat 20) en Poperinge: 

boekhandel Merlevede (Gasthuisstraat 62) en dit uiterlijk tegen woensdagmiddag 12u00 van het betreffende 

speelweekend (= de woensdag van de week na publicatie van het bulletin ). 

 

C/ Centrale bus 

 

De bulletins kunnen ook binnengebracht worden in de centrale bus links vooraan onze centrale 

bedrijfsgebouwen te Roeselare in de Meiboomlaan 33 en dit uiterlijk tegen vrijdagmiddag 16u00 van het 

betreffende speelweekend (= de vrijdag van de week na publicatie van het bulletin ) . 

 

Alle andere kanalen dan deze hierboven beschreven zijn ongeldig ( bulletins afgeven bij de lokale 

krantenverkopers, bulletins meegegeven met medewerkers , bulletins in andere kantoren dan opgegeven , 

bulletins opgestuurd naar een ander adres ...) en worden niet verbeterd. Met gevallen van overmacht 

(feestdagen, vertragingen met de post ... ) wordt geen rekening gehouden bij de verbetering van De 

Voetbalkrak. Hierop worden geen uitzonderingen aanvaard . 

 

Iedere deelnemer dient hieromtrent voldoende eigen inlichtingen te nemen om problemen met bijv. 

feestdagen, latere postbedeling te vermijden. Onvoldoende gefrankeerde bulletins worden geweigerd . De 

organisatie is op geen enkel moment aansprakelijk voor formulieren die ons niet of té laat bereiken. 

 



 

 

7. Krant van West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor alle afwijkingen bij het invullen van de afgedrukte 

formulieren (buiten hokjes, onleesbaar,..)  als ongeldige formulieren te beschouwen. Verkeerd, onvolledig of 

onduidelijk ingevulde formulieren worden dan ook zonder meer geweigerd. 

 

Omdat het verbeterorgaan het deelnemingsformulier identificeert aan de hand van het telefoonnummer, 

dient in de voorziene ruimte steeds een telefoonnummer ingevuld te worden . Wie geen telefoonnummer 

bezit, vult het telefoonnummer in van een familielid, buur of vriend . Let wel: gebruik steeds hetzelfde 

telefoonnummer om uw plaats in onze klassementen niet in gedrang te brengen. Vul eveneens de 

adresgegevens duidelijk en volledig in, want die zijn nodig voor een reglementair deelnameformulier, alsook 

de verdere identificatie van de winnaars, het versturen van de prijsbrieven en de opmaak van het 

klassement. 

Voor het zonenummer zijn vier vakjes voorzien om ook het invullen van een GSM-nummer mogelijk te 

maken. Bij het invullen van een gewoon zonenummer met drie getallen wordt het eerste vakje altijd open 

gelaten . 

 

8. Uitslagen en klassementen verschijnen in onze edities in het derde volgende nummer na publicatie van het 

respectievelijke bulletin. (bv. bulletin 1 in KW 26/08 => uitslag in KW 16/09) 

 

9. Klachten tegen de gepubliceerde uitslag kunnen enkel schriftelijk worden gemeld (vergezeld 

van het dubbel van het deelnemingsformulier) en moeten ons bereiken voor de woensdag volgend op de 

publicatie. Later ontvangen klachten worden onontvankelijk verklaard. De organiserende krant beroept zich 

100% op een discrete verbetering van elk bulletin door haar diensten. De organisatie behoudt zich tevens 

het recht voor onder geen enkel beding correspondentie (noch telefonisch, noch schriftelijk) te voeren over 

de gepubliceerde uitslagen, met uitzondering van eventuele rechtzettingen in de krant bij vaststelling van 

een foute weergave van een gepubliceerde uitslag. Deelname impliceert onherroepelijk kennisname van dit 

reglement en het feit dat de deelnemer zich hiermee akkoord verklaart. Het ‘ dubbel door inzender te 

bewaren’  doet enkel dienst als controlemiddel voor de deelnemer bij publicatie van de juiste uitslag. 

 

10. Alle onvoorziene gevallen en situaties waarop dit reglement geen sluitend antwoord formuleert worden ad 

hoc door de sportredactie en de directie van ons blad besproken en op passende wijze opgelost. Hier tegen 

bestaat geen enkel verhaal. 

 

 BELANGRIJK: 

 Ervaring leert ons voor alle duidelijkheid nogmaals de aandacht te vestigen op enkele veel voorkomende 

slordigheden die door het verbeterorgaan niet aanvaard worden. Om ongeldige formulieren te voorkomen is 

het dan ook belangrijk om volgende richtlijnen te respecteren: 

 

- vul het formulier enkel in op de voorziene plaatsen; formulieren met invullingen op andere plaatsen 

worden als ongeldig beschouwd 



- vul het bulletin volledig in (ook de adresgegevens met naam, voornaam, adres ... ) 

- blijf bij het invullen van de antwoorden in de voorziene hokjes; niet over de randen van de hokjes 

schrijven 

- op de sleutelvraag kan enkel geantwoord worden met A, B, C, D, E, F, of G. Alle andere antwoorden 

zorgen ervoor dat uw deelnameformulier ongeldig wordt. 

- op de 8 voetbalvragen kan enkel geantwoord worden met 1, 2 of X. Alle andere antwoorden zorgen 

ervoor dat uw deelnameformulier ongeldig wordt. 

- vul onmiddellijk uw deelnameformulier correct in, want verbeteringen en overschrijvingen 

 worden niet aanvaard 

- meer dan één antwoord invullen of onduidelijke cijfers of tekens maken het formulier ongeldig 

- vul het formulier in met een goed werkende balpen; zachte potloden, uitlopende pennen ...  

worden niet aanvaard 

 - hokjes die niet gebruikt worden, moeten volledig vrijgelaten worden; dus niet doorstrepen 

 om aan te duiden dat het hokje niet gebruikt werd. 

- het deelnemingsformulier wordt netjes op de stippellijnen uitgeknipt ! 

- de deelnemingsformulieren worden netjes opgestuurd; niet gekreukt; zonder    

 vlekken, ... afwijkingen hierop kunnen aanleiding geven tot diskwalificatie. 

- Let op het verzorgd schrijven van cijfers en letters, onduidelijke cijfers en letters kunnen aanleiding 

geven tot diskwalificatie van het betreffende formulier. 

 

De directie van de organiserende krant beslist autonoom over de interpretatie van hoger geformuleerde 

regels. 

 

PAS OP:  alle deelnameformulieren moeten ons bereiken tegen uiterlijk vrijdag 16u00 van het 

betreffende speelweekend. Hierop worden geen uitzonderingen toegestaan. 

 

 


