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UITNODIGING KVK JAKO CUP 2018
NATIONALE U14 & U15 (NU14 & NU15)
1 INTRO
De KVK Jeugdacademie groeit & bloeit al meerdere seizoenen. De steile vooruitgang van de
elitewerking gaat hand in hand met heel wat opgebouwde tornooi-ervaring. In 2018 vindt
alweer de vijfde editie van de KVK Jako Cup plaats! De KVK Jako Cup is een mix van
regionale en nationale tornooien, vanaf U7 tot en met U15. Traditiegetrouw zijn het telkens
tornooien van en halve dag, gepland in mei/juni.
Naar aanleiding van de
jubileumeditie willen we op
sportief vlak een stap
vooruit zetten! De reeksen
NU14 en NU15 zijn sportief
het hoogst aangeschreven
op het programma van
afgelopen seizoenen. Om
teams van een hoger niveau
aan te trekken schakelen we
voor het eerst over naar een
tornooi van een volledige
dag. Zo richten we ons tot
een ruimere regio waarbij
landsgrenzen misschien wel
geen grenzen meer zijn!
De KVK Jeugdacademie in hartje Kortrijk, uitgerust met acht kleedkamers, twee
kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden & warmingup-zone, leent zich perfect tot de
organisatie van tornooien. Een reusachtige tent biedt tal van cateringsmogelijkheden voor
een ruim publiek & de gigantische ledwall zorgt voor duidelijkheid overal op het complex.
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2 TORNOOICONCEPT
Per tornooi, zowel voor NU14 als voor NU15, voorzien we een capaciteit van 16 teams. Dit
betekent dat er gedurende de volledige dag 32 teams het mooie weer maken op de KVK
Jeugdacademie. Op ieder moment worden er 4 wedstrijden tegelijk afgetrapt waardoor
telkens 8 teams op de mat staan. Dit resulteert in een optimale 1 over 3 verhouding
arbeid/rust.
Volgende garanties kunnen alvast aangeboden worden:
Ieder team speelt zes wedstrijden, drie voor de lunch & drie nadien
Voor de middag, in de poules, duren de wedstrijden 15 minuten. Na de middag, in de
knock-out, duren de wedstrijden 20 minuten. Telkens zonder rust/wisselen, goed
voor 105 speelminuten in het totaal
Nooit komt een team twee keer na elkaar in actie
Op het einde van de dag volgt er een volledige rangschikking van 1 tot 16
Het tornooi bestaat uit twee fases. In een eerste fase wordt er gespeeld in poules. De zestien
teams worden opgedeeld in vier poules van vier teams. Op basis van drie poulewedstrijden
wordt er in iedere poule een rangschikking opgemaakt om verder te gaan naar een knockout fase.
In de knock-out fase speelt ieder team opnieuw drie wedstrijden. De eerstes en tweedes uit
iedere poule spelen voor plaats 1 tot 8 via een kwartfinale, halve finale & een finalewedstrijd. De derdes en vierdes uit iedere poule strijden analoog voor plaatsen 9 tot 16.
Ook vorig jaar werd, weliswaar gedurende een halve dag dan, het tornooi NU14 en NU15
tegelijk geprogrammeerd. Dit zorgt voor een aangename afwisseling tussen beide leeftijden.
Het biedt clubs ook de mogelijkheid om met beide teams aan een zelfde tornooi, op een
zelfde moment, deel te nemen.
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2.1 POULEFASE
De invulling van de poules zal niet per lottrekking gebeuren. Een combinatie van het
geschatte niveau van de deelnemende club & de af te leggen reisweg tot ons complex zullen
zo’n evenwichtig mogelijke poules samengesteld worden.
Clubs die met twee teams (U14 en U15) deelnemen zullen net na elkaar hun eerste
wedstrijd aftrappen. De aftrap van de eerste wedstrijd proberen we voor iedereen, op basis
van de reisweg, zo goed mogelijk in te plannen.
2.1.1 NU14
Poule A
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4

Poule B
Team 5
Team 6
Team 7
Team 8

Poule C
Team 9
Team 10
Team 11
Team 12

Poule D
Team 13
Team 14
Team 15
Team 16

Poule 1
Team A
Team B
Team C
Team D

Poule 2
Team E
Team F
Team G
Team H

Poule 3
Team I
Team J
Team K
Team L

Poule 4
Team M
Team N
Team O
Team P

2.1.2 NU15

2.1.3 WEDSTRIJDSCHEMA
Speelmoment
9u00 – 10u20 – 11u40
9u20 – 10u40 – 12u00
9u40 – 11u00 – 12u20
10u00 – 11u20 – 12u40

Teams uit poule
A&B
1&2
C&D
3&4

Categorie
NU14
NU15
NU14
NU15

De poulefase in de voormiddag splitst het tornooi in twee niveaus. Zo kan iedereen na de
middag, na de lunch, verder spelen tegen nieuwe tegenstanders van een gelijkaardig
niveau!
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2.2 KNOCK-OUT FASE
Op basis van de rangschikking in de poules wordt tijdens de lunchpauze, 13u00 tot 13u30,
het vervolg voor de knock-out fase bepaald. Ieder team komt in knock-out nog drie maal
aan de aftrap. Ongeacht winnen of verliezen volgt er voor iedereen een kwartfinale, een
halve finale & een finale, wat leidt tot een klassement waarin iedereen van 1 tot 16
gerangschikt wordt.
2.2.1 KWARTFINALES
De derdes & vierdes uit iedere poule komen eerst aan bod, finaal ook de eerstes en tweedes.
Winnen of verliezen bepaald het verdere verloop.
Speelmoment
13u30
13u55
14u20
14u45

Categorie
NU14
NU15
NU14
NU15

Plaats
9 – 16
9 – 16
1–8
1–8

2.2.2 HALVE FINALS
Speelmoment
15u10
15u35
16u00
16u25

Categorie
NU14
NU15
NU14
NU15

Plaatsen
9 – 12 en 13 – 16
9 – 12 en 13 – 16
1 – 4 en 5 – 9
1 – 4 en 5 – 9

2.2.3 FINALEMATCHEN
Speelmoment
16u50
17u15
17u40
18u05

Categorie
NU14
NU15
NU14
NU15

Plaatsen
Definitieve plaats 9 – 16
Definitieve plaats 9 – 16
Definitieve plaats 1 – 8
Definitieve plaats 1 – 8

Bij gelijkstand in de knock-out fase brengen strafschoppen uitsluitsel. Stipt om 18u30 zit
het tornooi er op & kan er worden over gegaan tot de prijsuitreiking.
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3 DOELGROEP
Het tornooi in bovenstaand
beschreven format is enkel en
alleen gericht aan U14 (°2004) en
U15 (°2003). Deelname is enkel
mogelijk op uitnodigingen die
verstuurd worden op basis van
sportief niveau. Het tornooi vorig
jaar oriënteerde zich op Belgische
teams die minstens over de
provinciegrenzen heen actief
waren. Zonder specifiek in te
zetten op teams uit het
profvoetbal was één op drie
deelnemende teams gelinkt aan
een profclub. Naast onze eigen eliteteams waren ook AFC Tubize, RFC Antwerp & Essevee
Soccerscool aanwezig. Enkele andere clubs waren geïnteresseerd maar haakten af omwille
van de te grote reisafstand voor een tornooi van amper een halve dag.
Met een dagtornooi, een aftrap ten vroegste om 8u30 & afsluit uiterlijk 19u kunnen ook
verder gelegen clubs, zonder zorgen voor overnachting, deelnemen aan een leuk & leerrijk
(inter)nationaal tornooi op niveau. We zetten maximaal in op teams uit het profvoetbal, uit
België maar ook uit Frankrijk & Nederland. Tot medio december krijgen teams uit de eerste
of tweede divisie voorrang & kunnen ze inschrijven onder voorbehoud van een
aantrekkelijk deelnemersveld. Daarna evalueren we het deelnemersveld & sturen we
iedereen die een optie op deelname nam een overzicht van het aanwezige sportieve niveau,
waarna men een definitieve beslissing kan nemen.

4 INSCHRIJVEN?
Wij houden er niet van zaken nodeloos complex te maken. Inschrijven kan eenvoudig per
mail, gericht aan tornooien@kvk.be! Geen invulformulier, geen gescande documenten, geen
handtekeningen, geen gerechtigde correspondenten, …
Maak in uw mail duidelijk of u voor U14, voor U15 of voor beide inschrijft. 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!
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Tot en met half december worden enkel inschrijvingen van teams uit een eerste of tweede
divisie aanvaard. Daarbij bieden we zoals aangegeven ook de mogelijkheid om onder
voorbehoud in te schrijven. Nadien evalueren we het deelnemersveld, kunnen clubs hun
inschrijving definitief bevestigen & vullen we het deelnemersveld indien nodig op gepaste
wijze verder aan.

5 FACTS & FIGURES 2017
Voor de teams die onze tornooiwerking nog niet kennen:
aan de hand van enkele weetjes blikken we graag terug op
de volledige KVK Jako Cup van 2017, met tornooien van
regionaal U7 tot en met regionaal U14/U15 en van
nationaal U8 tot en met nationaal U15. Een overzichtje:
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, met zelfs enkele teams uit het buitenland.
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 ingeschreven teams 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 tornooiweekends.
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. We hopen met deze brochure jullie vertrouwen gewonnen te hebben &
kijken uit naar jullie komst!
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