
De Keuken Kampioen Divisie Esports
Predator Fan Competitie (KKDEPFC)
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KKDEPFC: ONLINE COMPETITIE SEIZOEN 2020-2021

• Club kwalificatie 
1e periode

• Speelrondes           
1e periode

• Periode Finals
1e periode

• Club kwalificatie 
2e periode

• Speelrondes            
2e periode

• Periode Finals
2e periode

• Club kwalificatie 
3e periode

• Speelrondes           
3e periode

• Periode Finals
3e periode

• Club kwalificatie 
4e periode

• Speelrondes           
4e periode

• Periode Finals
4e periode



Het club kwalificatietoernooi

➢Elk team met spelers van 12 jaar of ouder kan zich aanmelden voor het club 

kwalificatietoernooi.

➢Voorafgaand aan elke periode vindt het club kwalificatietoernooi plaats via het 

hostingplatform smash.gg.

➢Na afloop van het kwalificatietoernooi is één team per club de winnaar.

➢Deze 16 teams vertegenwoordigen de 16 Keuken Kampioen Divisie clubs tijdens die 

periode. Het kan dus voorkomen dat vier verschillende teams één Keuken Kampioen 

Divisie club hebben vertegenwoordigd na afloop van de competitie.



De competitie – reguliere speelrondes

➢De 16 teams werken tijdens de periode het speelschema in die periode met elkaar af.

➢Elke periode bestaat uit 7 of 8 speelrondes.

➢De verzamelde punten in de periode tellen mee voor de competitie- en 

perioderanking.

➢Aan het eind van de competitie (na afloop van de 4 periodes) is één club de kampioen.

➢De top-6 uit de periode neemt het in de Periode Finals tegen elkaar op voor de 

Periodetitel.



De competitie – Periode Finals

➢De top-6 van de periode neemt het in een separaat toernooi tegen elkaar op na afloop 

van de reguliere speelrondes in die periode.

➢Deze zogeheten Periode Finals leveren per periode één winnend team op die zich mag 

kronen tot periodekampioen.

➢De periodekampioen ontvangt als team een prijs.

➢De Periode Finals tellen niet mee in de puntentelling voor de competitieranking.



Wedstrijdinfo

➢Er wordt gespeeld met de game Rocket League en het is multi-platform (Playstation 

4, PC, Xbox One of Nintendo Switch).

➢De wedstrijden zijn 3 vs 3.

➢Teams bepalen zelf hun opstelling. Elk team heeft minimaal 1 sub en maximaal 3 

subs.

➢Bekijk de reglementen op www.keukenkampioendivisie.nl/esports voor alle 

informatie en regelgeving rondom de wedstrijden en de competitie.

http://www.keukenkampioendivisie.nl/esports


Uitzendingen

➢Alleen de reguliere speelrondes en de Periode Finals worden live uitgezonden:

www.youtube.com/keukenkampioendivisie

www.twitch.tv/insideesportstv

http://www.youtube.com/keukenkampioendivisie
http://www.twitch.tv/insideesportstv

