
Handleiding voor spelers
Het Wereldbeker voetbalspel van Groupe FSD

Registratie 
Het Wereldbeker voetbalspel van 
Groupe FSD " is volledig gratis voor alle 
collega's van Groupe FSD. 

Volg deze link om u in te schrijven: 

https://www.kicktipp.nl/groupe-fsd/ 

Klik op "Lid worden" om een account 
aan te maken. 

Tip: Als u al een account op KickTipp 
heeft, kunt u de registratie overslaan en 
naar "Login" gaan. Vul uw e-mailadres 
en uw wachtwoord in en kies uw 
spelersnaam (volgens onderstaand 
voorbeeld) en de locatie. 

Vul nu uw e-mailadres en een 
wachtwoord in om uw account te 
beveiligen. U kan u zakelijk of privé e-
mailadres gebruiken. 

Om te registreren klikt u op de knop "Lid 
worden". 

Voer je spelersnaam in. Maak een 
spelersnaam met niet meer dan 15 letters volgens het volgende voorbeeld: 

Achternaam.eerste drie letters van de voornaam. 

Voorbeeld voor Amelie Buettgen: Buettgen.Ame 

Wij verzoeken u vriendelijk zich te houden aan onze richtlijnen met betrekking tot uw 
spelersnaam en tevens uw volledige voor- en achternaam te vermelden. Anders kunnen 
wij uw resultaten niet beoordelen en u geen prijs toekennen. 

U ontvangt een e-mail met een link om uw account te bevestigen. 

Volg deze link. Optioneel kunt u de bevestigingscode uit de e-mail invoeren. 

https://www.kicktipp.nl/groupe-fsd/


Inloggen 

Na de registratie kan u inloggen door 
uw spelersnaam en wachtwoord in te 
voeren en te klikken op "Login". 

Spelregels 

Lees eerst de spelregels voordat je het spel 
begint. Je vindt de gedetailleerde regels 
bovenaan in de menubalk "Spelregels". 

De deadline voor het plaatsen en 
wijzigen van voorspellingen is 0 
minuten voor aanvang van de 
match. 

Na je registratie kan je reeds je 
voorspellingen invullen van de 
voetbalwedstrijden tot en met de 
tweede fase. Je kunt je 
voorspellingen invullen voor de 
Achtste finales, kwartfinale, halve finale en finale nadat de topteams zich hebben 
gekwalificeerd. 



Uw voorspellingen posten 

Om uw voorspellingen te posten volgt 
u "Log in" en voer uw spelersnaam in.
Klik op 'Uitslag voorspellen" in de
menubalk.

Vervolgens kan u de "Wedstrijddag" 
selecteren waarvoor u een voorspelling 
wil plaatsen of aanpassen. Gebruik 
daarvoor het pijltje naar links en rechts. 

Vul je voorspellingen voor de wedstrijden in in de 
vakjes. Je kan je scores bewerken tot de wedstrijden 
beginnen. 

Om extra punten te krijgen beantwoord je een 
paar algemene vragen. 



Sla uw wijzigingen op door op de 
knop "voorspellingen opslaan“ te 
klikken. 

Andere opties 

Tipoverzicht en totaaloverzicht: Dit toont u verschillende overzichten van uw tips en de 
tips van andere spelers, evenals hun scores. 

Bonus: Bekijk je bonuspunten en de antwoorden op de algemene vragen. 

Berichten: Gebruik het berichtenbord om vragen te stellen aan andere deelnemers en/of 
het supportteam.  

Formulier Mijn Profiel: wijzig uw instellingen 


