
 
 

WILLEN IS KUNNEN 

 
 

 
 

 
Reglement GOUDEN BAL 2022 

 
Hoe zit het in elkaar? 
▪ Het A-terrein (binnen de lijnen van het voetbalveld) wordt ingedeeld in maar liefst 2.940 vakken 

van 1,5x1,5m. Elk vak krijgt een uniek nummer van 1 tot en met 2.940. Deze nummers zijn 
willekeurig verspreid over het veld.  

▪ Iedere deelnemer kan 1 of meerdere vakken kopen aan € 2 per vak. 
▪ De namen van de kopers worden bijgehouden in een register.  
▪ Vanaf 14 februari tot en met 11 maart verkopen de spelers van KFC Zwarte Leeuw de vakken. 

Nadien worden de resterende vakken verkocht in de kantine van KFC Zwarte Leeuw. 
 
Hoe kan je winnen? 
▪ Op zaterdag 7 mei 2022 zullen er 8 ballen op het veld getrapt worden, 2 ballen vanaf elke zijde 

van het veld. De kopers van de vakken waarop de bal stil blijft liggen, ontvangen maar liefst € 
125. 

▪ Nadien zal er nog 1 “GOUDEN BAL” getrapt worden vanaf een plaats die door loting wordt 
bepaald. De eigenaar van het vak waarin die bal stil blijft liggen ontvangt maar liefst € 1.000.  

▪ Belandt de bal na het trappen buiten het speelveld wordt die vanop dezelfde plaats opnieuw 
getrapt.  

▪ De juiste locatie van de ballen wordt opgemeten door een landmeter. 
▪ Indien een bal op een kruising van verschillende vakken blijft liggen wordt het prijzengeld 

verdeeld over deze desbetreffende vakken. 
▪ Als een bal terecht komt op een vak dat niet is verkocht, gaat de prijs naar het dichtstbijzijnde 

vak (bekeken vanuit de positie van de bal). 
▪ Als er minder dan 50% van het aantal loten wordt verkocht, wordt bovenvernoemde prijzenpot 

gehalveerd. 
 
Hoe kom je te weten dat je wint? 
▪ De winnende nummers zullen ter plaatse bekend worden gemaakt en een overzicht hiervan 

wordt op de website en de social media kanalen van de club gepubliceerd. Namen van de 
winnaars worden niet gepubliceerd.  

▪ De winnaars worden gevraagd zelf contact op te nemen met Marc Lauwers (0470 47 19 87) 
binnen de twee weken na het bekend maken van de winnaars. 

 
Nog even duidelijk vermelden: 
▪ Tegen de beslissingen van de inrichters is geen beroep mogelijk. 
▪ Bij deelname verklaart iedereen zich akkoord met het reglement. 
 
 
 
 
 

KFC Zwarte Leeuw bedankt iedereen van harte voor zijn of haar deelname! 


