UITNODIGING KVK JAKO CUP – 2018
1 INTRO
De KVK Jeugdacademie nodigt u zeer graag uit voor de vijfde editie van de KVK Jako Cup!
Vorig jaar lanceerden we de inschrijvingen in december, met als ambitieuze ambitie om
beter te doen dan de edities van 2013, 2014 en 2015. Opdracht geslaagd mogen we zeggen:
een verdubbeling van het aantal deelnemers, vermoedelijk ook van het aantal doelpunten!
Die sterke groei bracht onder meer de noodzakelijke intrede van een grote tent &
reusachtige ledwall met zich mee! Voor de organisatie van deze jubileumeditie zijn we er
extra vroeg bij! Ook dit jaar willen we opnieuw, samen met jullie, onszelf overtreffen!
In mei moet het bruisen van voetbalplezier op de KVK Jeugdacademie, we hopen dat jullie
er toe kunnen bijdragen.
Decor voor deze happening is
nog
steeds
de
KVK
Jeugdacademie,
uitstekend
uitgerust met ledwall, tent, 8
kleedkamers, 2 kunstgrasvelden
& 2 natuurgrasvelden. KV
Kortrijk kent een bloeiende
elitewerking maar ook op
regionaal niveau engageren wij
ons met de KVK Evolution Center werking. Het is dan ook niet meer dan logisch dat
tornooien van de KVK Jeugdacademie niet alleen toegankelijk zijn voor nationale teams, ook
voor regionale teams hebben wij een speciale categorie. En dit vanaf U7 tot en met U15.
Kortom: iedere betrokkene bij jeugdvoetbal kan in mei schitteren op onze velden!

2 CONCEPT
De opdeling in twee niveaus (regionaal voor gewestelijk & provinciaal, nationaal voor
interprovinciaal, amateur & elite) zorgt voor gelijkwaardige reeksen vol spannende,
leerrijke & evenwichtige wedstrijden. Op korte tijdsspanne (voormiddag/namiddag)
krijgen de kids een maximum aan leermomenten aangeboden onder de vorm van normaal 6
wedstrijden van 15 minuten. Spelers beter maken, daar is het ons om te doen!
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Uniek aan de KVK Jako Cup is de manier
waarop de klassering wordt gemaakt.
Resultaatvoetbal hoort niet thuis in
jeugdvoetballandschap! Op de KVK Jako Cup
worden aanvallende intenties voor de volle
100% beloond. Bij 5 tegen 5 en 8 tegen 8
is enkel en alleen het aantal gemaakte
doelpunten is van tel. In jeugdvoetbal
primeert voetbalplezier, doelpuntenrecords
dienen te sneuvelen! Zeg nu zelf, hoe kan
het seizoen beter afgesloten worden?
Vorig jaar waagden we ons voor het eerst aan tornooien 11 tegen 11. Het concept waarbij
enkel doelpunten maken telde, gekoppeld aan de relatief korte wedstrijdduur (15’)
resulteerde in veel brilscores & bijna-ex-aequo’s. Om dit te vermijden gaan we bij tornooien
11 tegen 11 over naar het ‘3-1-0-puntensysteem’ en proberen we waar mogelijk de
speelduur te verlengen (20’). Zo hopen we vooral om eventuele lottrekkingen bij ex-aequo’s
te vermijden. Om een hoger niveau aan te trekken schakelen we voor NU14 en NU15 ook
over op een volledige dag in plaats van een halve dag.
Evenzeer anders in vergelijking met vorig jaar is de volgorde van programmatie. Deze
werd helemaal veranderd zodat we alle tornooien 5 tegen 5 op één dag kunnen afwerken,
zodat er twee dagen 8 tegen 8 wordt gespeeld en dat er twee dagen voorzien worden voor
tornooien 11 tegen 11. Bepaalde categorieën die voorheen apart geprogrammeerd werden
vallen nu samen, voor anderen net omgekeerd. De schema’s hieronder verduidelijken!
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3 PROGRAMMERING
3.1 NIVEAU GEWESTELIJK – PROVINCIAAL
Regionaal wordt het principe van iedereen welkom gehanteerd. We proberen zoveel
mogelijk teams uit verschillende regio’s aantrekken zodat spelers nieuwe ervaringen op
doen, spelen tegen voor hen onbekende ploegen. Verschillende eliteteams zijn ook present
met een regionaal team!
Geboortejaar/
Categorie
°2011 – RU7
°2010 – RU8
°2009 – RU9
°2008 – RU10
°2007 – RU11
°2006 – RU12
°2005 – RU13
°2004 & °2003
RU14/15

Datum

Van - tot

Zondag 3 juni 2018
Zondag 3 juni 2018
Zondag 3 juni 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 26 mei 2018

8u30 – 13u00
14u00 – 18u30
14u00 – 18u30
8u30 – 13u00
8u30 – 13u00
14u00 – 18u30
14u00 – 18u30

Max #
teams
32
32
32
16
16
16
16

Zondag 20 mei 2018

14u00 – 18u30

16

Format

11 <> 11

5 <> 5
5 <> 5
5 <> 5
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8

3.2 NIVEAU INTERPROVINCIAAL, AMATEUR & ELITE
Nationaal worden enkel teams van een bepaald niveau toegelaten. Jaar na jaar proberen
we het niveau hoger te leggen. Ook talententeams/groepen kunnen inschrijven. Zij bleken
al vaker een meerwaarde te zijn. Ook internationaal werken we aan contacten.
Geboortejaar/
Categorie
°2010 – NU8
°2009 – NU9
°2008 – NU10
°2007 – NU11
°2006 – NU12
°2005 – NU13
°2004 – NU14
°2003 – NU15

Datum
Zondag 3 juni 2018
Zondag 3 juni 2018
Zondag 27 mei 2018
Zondag 27 mei 2018
Zondag 27 mei 2018
Zondag 20 mei 2018
Zaterdag 19 mei 2018
Zaterdag 19 mei 2018

Van - tot
8u30 – 13u00
8u30 – 13u00
8u30 – 13u00
8u30 – 13u00
14u00 – 18u30
8u30 – 13u00
9u00 – 18u30
9u00 – 18u30
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Max #
teams
16
16
16
16
32
16
16
16

Format
5 <> 5
5 <> 5
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
11 <> 11
11 <> 11
11 <> 11

4 TORNOOIEN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE
Zij die de brochure volledig lazen, of vorige tabellen goed doornamen, hadden het
waarschijnlijk al door: als we de tornooien in chronologische volgorde bekijken komen
eerst alle 11 tegen 11 tornooien, gevolgd door 8 tegen 8 & als afsluiter één tornooidag vol
van 5 tegen 5! Vijf tornooidagen verspreid over drie weekends met maar liefst 16
verschillende tornooien resulteren in een gezellige drukte op de KVK Jeugdacademie!
Datum

Van - tot

Zaterdag 19 mei 2018
Zaterdag 19 mei 2018
Zondag 20 mei 2018
Zondag 20 mei 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zondag 27 mei 2018
Zondag 27 mei 2018
Zondag 27 mei 2018
Zondag 3 juni 2018
Zondag 3 juni 2018
Zondag 3 juni 2018
Zondag 3 juni 2018
Zondag 3 juni 2018

8u30 – 18u30
8u30 – 18u30
8u30 – 13u00
14u00 – 18u30
8u30 – 13u00
8u30 – 13u00
14u00 – 18u30
14u00 – 18u30
8u30 – 13u00
8u30 – 13u00
14u00 – 18u30
8u30 – 13u00
8u30 – 13u00
8u30 – 13u00
14u00 – 18u30
14u00 – 18u30

Categorie

Max #
teams

Format

NU14
NU15

16
16

NU13
RU14/15

16
16

RU10
RU11
RU12
RU13

16
16
16
16

NU10
NU11
NU12

16
16
32

NU8
NU9
RU7
RU8
RU9

16
16
32
32
32

11 <> 11
11 <> 11
11 <> 11
11 <> 11
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
8 <> 8
5 <> 5
5 <> 5
5 <> 5
5 <> 5
5 <> 5

Net als vorig seizoen wordt NU14 en NU15 opnieuw samen geprogrammeerd. Nieuw
daarbij is dat we een volledige dag voorzien in plaats van een halve dag, om zo een hoger
niveau na te streven. In het totaal zijn er 2 tornooidagen 11 tegen 11. Bij tornooien 8 tegen
8 zijn er eveneens 2 tornooidagen, altijd twee tornooien tegelijk waardoor er heel wat te
beleven valt. Uitzondering: NU12! Zij krijgen het volledige complex wat resulteert in een
maximale capaciteit van 32 teams, een ongezien groots tornooi op een halve dag op dat
niveau! Afsluiten wordt gedaan met een dag vol van 5 tegen 5 plezier, zowel nationaal als
regionaal, met sterk toegenomen capaciteit op regionaal gebied!
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5 FACTS & FIGURES 2017
Aan de hand van enkele weetjes blikken we graag eens terug op editie 2017!
16 verschillende tornooicategorieën met 16 verschillende winnaars! Proficiat SK
Eernegem, KSV Oostkamp, KV Oostende, KSK Ronse, KSV Diksmuide, Procademy, KV
Mechelen, FC Anderlecht Milan, RWS Bruxelles, SoccerBoost, RFC Seraing, KSK
Lierse, Waasland Beveren, Racing Waregem, Albert Quevy Mons en RFC Antwerp!
Aanwezigheid met één of meerdere teams van volgende dertien clubs uit het
profvoetbal: RFC Antwerp, KSK Lierse, KV Mechelen, Sporting Lokeren, Waasland
Beveren, KAA Gent, AFC Tubize, KV Oostende, KV Kortrijk, KSV Roeselare, SV ZulteWaregem, Cercle Brugge & KFCO Beerschot Wilrijk! In 2018 gaan we voor nog meer!
Enkel uit de provincies Limburg en Luxemburg geen deelnemende teams! Alle
andere provincies tekenden present!
Record aantal deelnemers in RU7, RU8, RU9 en NU12! Maar liefst 24 teams! In 2018
capaciteit voor 32 teams RU7, RU8, RU9 en NU12, en dat op een halve dag!
Record aantal inschrijvingen door KV Oostende (12) en RAS Monceau (10)!
3012 doelpunten in 12420 minuten, 207 uur, verspreid over 828 wedstrijden.
280 deelnemende teams, van 123 verschillende clubs over 3 weekends.
Cijfers liegen niet, aanwezigheid op de KVK Jako Cup is een absolute must. Steevast een
topervaring met veel speelminuten in goede omstandigheden tegen uitdagende
tegenstrevers op korte tijdsspanne. De ideale seizoensafsluiter voor iedere jeugdvoetballer!

6 INSCHRIJVEN?
Wij houden er niet van zaken nodeloos complex te maken! Inschrijven kan simpelweg per
mail gericht aan tornooien@kvk.be! Geen invulformulier, geen gescande documenten, geen
handtekeningen, geen gerechtigde correspondenten, …
Maak in uw mail duidelijk voor welk tornooi u inschrijft. We verwijzen hierbij naar die
kolom ‘categorie’ in bovenstaande tabel. Als we verder nog een clubnaam & een
contactpersoon met mailadres en GSM-nummer hebben is uw inschrijving geldig.
U ontvangt steeds een bevestiging van inschrijving per mail! De contactpersoon zal de
weken voor aanvang van het tornooi alle informatie toegestuurd krijgen. Tevens plannen
wij tussendoor ook enkele mailings met een update van de ingeschreven teams!
Wij kijken uit naar jullie komst, tot in mei!
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