Voorbereidingstornooien
Seizoen 2019 - 2020
(8e editie):
- Amateur/Interprovinciaal
- Provinciaal
- Regionaal

Wat?:
organisatie van een tornooi waaraan 6 clubs van hetzelfde niveau
deelnemen met volgende lichtingen:

U10 (1e-j Pré-Miniemen)

U13 (2e -j Miniemen)

U11 (2e-j Pré-Miniemen

U15 (Kadetten)

U12 (1e-j Miniemen)

U17 (Scholieren)

Afzonderlijke tornooien per categorie (met de mogelijkheid van stijgen en dalen, zie volgende slide):
- Amateur/Interprovinciaal
- Provinciaal
- Regionaal

Bij elke club zal er een tornooidag op hetzelfde moment doorgaan van een bepaalde
lichting.
Vb: Club A (alle U17 ploegen van 6 deelnemende clubs), Club B (U15), Club C (U13), …
begin wedstrijden om 10u, einde tussen 16u & 17u (afhankelijk van de te organiseren lichting)

Doel:
spelen van meerdere oefenwedstrijden tegen evenwaardige tegenstanders binnen een
beperkte afstand in de voorbereiding op het nieuwe seizoen
(iedere ploeg speelt tegen de 5 andere clubs op dezelfde dag in een tornooiformule)

Systeem :
Enkel in de Super League spelen ze met 8 clubs en 8 lichtingen (U10 - U17)
Bij de onderliggende tornooien per provincie (vb. ‘O.-Vl 2’, ‘O.-Vl. 3’) spelen ze met 6 clubs
en 6 deelnemende lichtingen: U10 / U11 / U12 / U13 / U15 & U17

Beste 8 ploegen per provincie (of regio) in Super League, de volgende 6 in ‘Provincie’ 2, enz…

Super League Provincie (vb. Oost-Vl.) 1
(8 ploegen)

Provincie (vb. Oost-Vl.) 2
(6 ploegen)

Provincie (vb. Oost-Vl.) 3A

Provincie (vb. Oost-Vl.) 3B

(6 ploegen)

(6 ploegen)

Provincie (vb. Oost-Vl.) 4A

Provincie (vb. Oost-Vl.) 4A

(6 ploegen)

(6 ploegen)

Elke ploeg kan voor zijn ‘club’ punten verzamelen voor een algemeen klassement (laatste: 1p., winnaar torn.: 6p.)
Tijdens de daarop volgende editie zal de beste club uit het algemeen klassement, over alle lichtingen heen, een reeks stijgen en de
zwakste club een reeks dalen.

2018: 64 clubs (464 ploegen)

De ‘nieuwe’ clubs namen vorig jaar voor het eerst deel met hun jeugdploegen aan dit concept

Deelnemende clubs editie 2018:
West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen Limburg

Antwerpen

- KFC Mandel United A
- KM Torhout 92 A
- KRC Harelbeke A
- FC Gullegem
- KVK Westhoek A
- KSCT Menen
- RC Waregem
- KFC Varsenare A
- KSV Oostkamp
- Zwevegem Sp.
- SV Wevelgem City A
- KSV Diksmuide
- KVK Avelgem
- FC E. Kuurne
- KFC Mandel United B
- KM Torhout 92 B
- KRC Harelbeke B
- KVK Westhoek B
- KFC Varsenare B
- SV Wevelgem City B

- FCV Dender
- SC E. Aalst A
- KMSK Deinze
- KVC Jong Lede
- SK Sint-Niklaas
- KRC Gent A
- RFC Wetteren
- FC Lebbeke
- KVK Ninove
- KFC Merelbeke
- E. Elene Grotenberge
- KSV Sottegem A
- SK Lochristi
- KFAC Waarschoot
- TK Meldert
- E. Buggenhout
- KSK Maldegem
- KVV Laarne Kalken A
- SC E. Aalst B
- KRC Gent B
- KSV Sottegem B
- KVV Laarne Kalken B

- KFC Rupel Boom
- KFC Dessel Sp.

- KVV Thes Sp.
- RC Hades
- KFC Heur Tongeren A
- KVK Wellen
- Bilzerse Waltwilder VV
- Bregel Sp.
- FC Landen
- VV Zepperen Brustem
- KFC Park Houthalen
- Jong STVV
- KFC Heur Tongeren B

Vlaams-Brabant
- KSC Grimbergen
- KVK Tienen
- KOSC Wijgmaal
- SK Pepingen Halle
- KFC Eppegem
- KHO Wolvertem Merchtem
- KFC Diest
- KFC Meise
- V. Beersel Drogenbos

Voor de komende editie proberen we het aantal deelnemende clubs in deze provincies uit
te breiden… maar ook meerdere tornooien laten door te gaan in de andere provincies
(Brabant & Antwerpen)

Datum:

ZATERDAG 17 augustus 2019
Bij elke club zal er een tornooidag op hetzelfde moment doorgaan van een bepaalde lichting.
Vb: Club A (U17), Club B (U16), Club C (U15), …
begin wedstrijden om 10u, einde tussen 16u & 17u (afhankelijk van de te organiseren lichting)
e

Ploegen die Elite / 2 Nationale / Interprovinciaal / Provinciaal spelen kunnen hun ‘B-ploegen’ ook
inschrijven voor onderliggende tornooien (Provinciaal of Regionaal tornooi)
Vb. Tijdens de vorige editie heeft o.a. KRC Harelbeke, KM Torhout 92, Mandel United, SV Wevelgem City, KFC
Varsenare, KVK Westhoek, SC E. Aalst, KVV Laarne Kalken, KSV Sottegem & KFC Heur Tongeren zijn ‘B-ploegen’
ingeschreven in het minder sterke tornooi ‘West-Vlaanderen 2’, ’O.-Vl 2’ of ‘Limburg 2’ (met volgende lichtingen
U10, U11, U12, U13, U15 & U17). Uit reacties van vorig jaar bleek dat meerdere ploegen dit voor deze editie van
plan zijn… Dit vraagt niet meer medewerkers, maar op deze manier kunnen meerdere teams van jouw club
participeren en verhogen ook de inkomsten aangezien er dubbel zoveel toeschouwers op jullie complex aanwezig
zijn…

Concreet !!!
Waarvoor zorgen wij?:
- Het zoeken naar 6 clubs van ‘evenwaardig‘ niveau binnen een beperkte afstand zodat iedere club
zich op zijn niveau kan voorbereiden op het nieuwe seizoen. (hoe meer deelnemende clubs hoe kleiner de
afstanden…)

- Contactpersoon tussen deze 6 clubs
- Opstellen van de speelschema’s en reglementen & via mail alle nodige info bezorgen aan de
betrokken clubs
- Toewijzen van de te organiseren categorie per club. We houden er wel rekening mee dat je niet elk
jaar een categorie van de bovenbouw of onderbouw hebt!
- Bestellen en persoonlijk bezorgen van medailles voor ALLE deelnemende spelers van de
categorieën (U10, U11, U12 & U13) + voor grote trofeeën voor de winnaar in deze categorieën.
- Bestellen en pers. bezorgen van trofeeën voor ALLE ploegen van de categorieën (U15 & U17)
- Verwerken van de uitslagen van alle tornooitjes op de verschillende locaties en opmaken van een
algemeen klassement over de lichtingen heen. In de loop van de week volgend op het tornooi zal dit
allemaal doorgestuurd worden

Wat vragen we aan jullie om te doen?:
- Zorgen dat er 2 velden ter beschikking zijn (U14, U15, U16 & U17) of 1 veld voor de lichtingen (U10,
U11, U12 & U13)

- Aanvragen tornooi (van de te organiseren categorie) bij de KBVB
- Zorgen voor scheidsrechters (officiële of van de club)
- Zorgen voor een (kleine) broodmaaltijd voor alle spelers en begeleiders van de aanwezige ploegen
- Doormailen van de wedstrijduitslagen naar mij na afloop van het tornooi
(wim_moortgat@hotmail.com of wmsoccerevents@hotmail.com)
- Praktische organisatie ter plaatse (kleedkamers & opzetten velden bij kleinere lichtingen)

Deelnameprijs:

- Per ingeschreven tornooi dat doorgaat op jullie locatie betaalt de club een deelnameprijs.
(dit is dus 1x dit bedrag voor de deelname van de 6 lichtingen van jullie club!)

Clubs die voor 2 tornooien inschrijven (ook met hun B-ploegen) krijgen een korting op het
deelnamebedrag

Clubs die een nieuwe club (nieuwe club = nog nooit deelgenomen) kunnen aanbrengen krijgen een extra
korting van 75€/nieuwe club. Kan je 2 nieuwe clubs aanbrengen laten we je als bedanking zelfs
helemaal GRATIS deelnemen.
Dit kunnen mogelijk bevriende clubs uit de buurt zijn, clubs met samenwerkingsverbanden,
satellietclubs,…
Elke geïnteresseerde club kunnen we wel inpassen op zijn niveau (IP tornooi / Prov. tornooi /
Regionaal tornooi)

Inkomsten club:
Ook voor jullie club kan deze dag ondanks de deelnameprijs een winstbedrag opleveren. Uit de
vorige 6 edities bleek dat de deelnemende clubs hier zéér positief over waren en dat ze allemaal
winst gemaakt hadden zonder hiervoor weinig te moeten doen. Dit is dan ook de sterkte van ons
concept en de reden waarom er jaar na jaar clubs bijkomen…!!!

Vb: - ingangsgeld: max. 3€ per volwassene
- eventuele verkoop van hamburgers / frieten / …
- meeropbrengst verkoop kantine (6 of 8 ploegen hele
dag aanwezig op jullie complex)

belangrijker nog is dat onze jeugdspelers op een zaterdag in augustus een mooi oefen/leermoment
krijgen in de voorbereiding op hun nieuwe seizoen. Door deze formule kunnen nagenoeg al de spelers
van dezelfde lichting op 1 dag aan voldoende kwaliteitsvolle oefenminuten komen, terwijl dit bij het
spelen van een normale vriendenwedstrijd tijdens de voorbereiding meestal niet voor alle spelers van
het team het geval is!

Meer info kan je ook terugvinden op volgende website:

www.wmsoccerevents.be

