FAQ
Hoe schrijf ik mijn team in?
Heel eenvoudig: via de inschrijfpagina op www.keukenkampioendivisie.nl/esports. Vul alle
(verplichte) velden in, meld je team aan en informeer je teamgenoten.
Wat als ik geen team heb?
De verantwoordelijkheid ligt bij de spelers zelf om een team te formeren van minimaal 4 spelers
(inclusief 1 sub). De wedstrijden zijn 3 vs 3, waardoor het niet mogelijk is om je aan te melden voor het
toernooi als individuele speler.
Ik heb me ingeschreven, wat nu?
Na de inschrijving ontvangt de team captain (degene die het team heeft ingeschreven) een e-mail
waarin staat beschreven wat zijn of haar team moet doen. Let wel: op het moment dat jullie je
hebben ingeschreven, betekent dit nog niet dat jullie automatisch zijn ingedeeld in het
kwalificatietoernooi. Dat moeten jullie zelf doen en dat staat in die e-mail allemaal uitgelegd.
Waarom mogen kinderen onder de 12 jaar niet meedoen aan het kwalificatietoernooi?
Het winnende team van het kwalificatietoernooi per club vertegenwoordigt de club gedurende een
hele periode bestaande uit 7 of 8 speelweken, waarin de wedstrijden worden afgewerkt. Wij vinden
het niet juist om kinderen onder de 12 jaar hieraan te committeren (ook gelet op zaken zoals school).
Kinderen onder de 12 jaar zijn natuurlijk wel van harte welkom om de competitie online te volgen!
Waarom moet een team uit minimaal 1 sub bestaan?
Mochten jullie team het kwalificatietoernooi winnen, dan verwachten wij dat jullie de club de
eerstvolgende periode vertegenwoordigen. We hebben het dan over 7 of 8 speelweken. Wij vinden het
belangrijk dat elk team in ieder geval 1 sub heeft in het geval een teamlid een keer verhinderd is. We
willen namelijk afgelasting van wedstrijden te alle tijden voorkomen.
Waarom mag je tussentijds geen teamleden wijzigen?
Wij vinden de eerlijkheid van de competitie heel belangrijk. Naast plezier en spektakel, moet
uiteindelijk het beste team winnen. Door teamleden tussentijds te wijzigen, verandert de speelsterkte
van een team dat invloed kan hebben op de competitiestand.
Waarom wordt er voorafgaand aan elke periode een kwalificatietoernooi gespeeld?
Wij vinden het belangrijk dat fans meerdere malen per seizoen de mogelijkheid krijgen om voor hun
favoriete Keuken Kampioen Divisie club uit te komen. Lukt het de 1e periode niet, dan kun je het de 2e,
3e of 4e periode nog eens proberen. Daarnaast kan het voorkomen dat teams vanwege andere
verplichtingen (bv. school, werk) zich niet een heel seizoen (30 speeldagen) kunnen of willen
committeren aan de competitie, maar wel voor een periode (7 of 8 speeldagen). Voor die teams biedt
deze opzet een uitkomst.

Is het mogelijk dat één team alle vier de kwalificatietoernooien tijdens het seizoen wint en
dus een heel seizoen uitkomt voor een club?
Ja, dat is mogelijk. Elk team krijgt de mogelijkheid om zich te kwalificeren voor hun favoriete club. En
dat viermaal per seizoen. Uiteindelijk willen wij dat per club het beste team deelneemt aan de
competitie. En het kan inderdaad voorkomen dat dit voor één of meerdere clubs constant hetzelfde
team is. Doe dus je best, train veel en versla ze tijdens de kwalificatie!
De grotere clubs krijgen waarschijnlijk meer aanmeldingen van teams dan de kleinere clubs.
Het kwalificatietoernooi voor grote clubs is dan toch moeilijker om te winnen?
In de praktijk kan dat kloppen, want je moet als team dan meer verschillende tegenstanders
verslaan. Echter is in het echte voetbal het ook de realiteit dat het moeilijker is om in de eerste
selectie te komen van een ‘grote club’ in vergelijking met een ‘kleine club’.
Mag ik van team wijzigen na afloop van een periode?
Ja, dat mag. Voorafgaand aan elke nieuwe periode mag jij je met hetzelfde of met een geheel ander
team inschrijven voor het kwalificatietoernooi. Het is echter niet toegestaan om tijdens een periode,
wanneer jullie de kwalificatie hebben gewonnen en uitkomen voor jullie club in de competitie, het
team te wijzigen.
Waarom wordt er een cap van 48 teams per club gehanteerd?
Het kwalificatietoernooi vindt in één weekend plaats en om het toernooi organisatorisch helemaal
goed te laten verlopen, moeten we een cap instellen van 48 teams per club. Wanneer deze cap is
bereikt voor een club, dan kunnen jullie je niet meer voor die club inschrijven.

