
BoomBet 
Naast dat je bij Van Slag fanatiek kan volleyballen en 
mee kan doen met allerlei toffe evenementen is er nog 
een andere activiteit waar je je met al je overige 
ongebruikte energie op kan storten: BoomBet!  
 

Wat is het? 
BoomBet maakt het voor elke Van Slagger mogelijk om te wedden op wedstrijden met 
virtuele valuta: de boompjes! Het is mogelijk om op een wedstrijd in te zetten tot een uur 
voordat deze begint. Iedere Van Slagger begint met 100 boompjes. Na het invoeren van de 
scores van de wedstrijden zal op basis van de inzetten de balansen van de boompjes van 
elk lid worden geupdate.  
 

Hoe werkt het inzetten? 
Als je op een wedstrijd wilt inzetten, zoek 
je deze op in de competitie en druk je op 
“bekijk”. Op de wedstrijdspagina scroll je 
iets naar beneden. Het wijst eigenlijk voor 
zich. Je kiest het team waarvan je 
verwacht dat deze gaat winnen, stelt het 
aantal boompjes dat je wilt inzetten in en 
klikt vervolgens op inzetten. Het is 
mogelijk om je inzet nog terug te trekken 
tot een uur voor de wedstrijd. Je wordt 
uitbetaald als je het winnende team juist had: het maakt dus niet uit hoeveel sets dit team 
had gewonnen of het puntensaldo. De weddenschappen gaan dus ook per wedstrijd en 
hebben dus ook niks te maken met de uiteindelijke positie van het team in de poule. Als blijkt 
dat je na het bepalen van de scores je onder de 100 boompjes zit, dan zal het systeem je 
een gift geven om je balans aan te vullen tot 100 boompjes. 
 

Hoe wordt de uitkering bepaald? 
De “odds” bij deze weddenschap worden bepaald door andere leden van de vereniging en 
het systeem. Het systeem zet altijd 25 boompjes in op beide teams om alvast de betaalpot 
wat te spekken. Als je wint, wordt het totaal aantal boompjes dat in de pot zit proportioneel 
verdeeld over de leden die hebben ingezet op het winnende team. Een voorbeeld: jij zet 50 
boompjes in op team A. Iemand anders zet 125 boompjes in ook op team A. Weer iemand 
anders zet 35 boompjes in op team B. 
De pot is dus de totale inzet op team A (25 + 50 + 125 = 200) en team B (25 + 35 = 60) wat 
een totaal geeft van 260 boompjes. De groene inzet is hier de systeeminzet. Stel dat team A 
wint. Jij hebt van de 200 boompjes ingezet op team A 50 boompjes ingezet, dus jij krijgt 
50/200 deel van de totale pot: (50/200) * 260 = 65 boompjes, een winst van 15 boompjes 
dus! Als team A heeft verloren dan ben je jouw 50 boompjes kwijt en worden deze boompjes 
dus verdeeld over de leden die hebben ingezet op team B. Let wel op dat deze uitkering dus 
voortdurend kan veranderen, aangezien de pot en de inzetten per team continu kunnen 
veranderen. 
 
Aan het eind van de seizoen mag degene die de meeste boompjes heeft zich BoomBet 
koning/koningin van het seizoen 2020/2021 noemen. Wie wilt dat nou niet!? 


