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Inleiding 
Dit reglement is opgesteld voor de Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie – featuring 
Rocket League: SEIZOEN 2020-2021 (september 2020 – juni 2021). Vanaf hier genoemd als: ‘KKDEPFC1’.  Dit 
reglement vervangt eerdere reglementen. De regels zijn van toepassing op alle deelnemers tijdens de volledige 
competitie, inclusief maar niet gelimiteerd tot de club kwalificatie toernooien, de periodetitel toernooien en de 
speelrondes.  

Voor vragen en/of opmerkingen over het reglement kan er gemaild worden naar: 
rocketleague.keukenkampioendivisie@gamersfirst.nl.  

Deze regels zijn ontworpen om de integriteit van Rocket League (de "Game") in verband met de competitie te 
waarborgen, en zijn bedoeld om het competitieve element te bevorderen en om ervoor te zorgen dat het 
spelen van de game leuk, eerlijk en vrij van toxic gedrag is, zoals hieronder in deze reglementen uiteengezet en 
gedefinieerd. 

Deelname aan deze competitie geeft nadrukkelijk géén recht op toegang tot een ander toernooi, competitie, 

wedstrijd of sweepstakes.  
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1.Standaarden 
 
1.1 Acceptatie 

Om deel te nemen aan de competitie moet elke speler ermee instemmen (of, als hij of zij jonger is dan 16 jaar 
moet de ouder of wettelijke voogd van deze speler deze toestemming verlenen), deze reglementen ten allen 
tijde te volgen, inclusief de gedragscode in sectie 7 ("Speler"). Een speler (of, hij of zij jonger is dan 16 jaar moet 
de ouder of wettelijke voogd van een dergelijke speler) moet deze reglementen accepteren ter completering 
van de inschrijving voor deelname aan de competitie. Door deel te nemen aan een game of match die deel 
uitmaakt van competitie, bevestigt een Speler dat hij of zij (of, als hij of zij jonger is dan 16 jaar moet de ouder 
of wettelijke voogd van deze speler deze toestemming verlenen) deze reglementen heeft geaccepteerd 
overeenkomstig dit artikel 1.2. 

 

1.2 Handhaving 

Gamers First is primair verantwoordelijk voor de handhaving van deze regels voor alle spelers en kan, in 
samenwerking met de toernooibeheerders (zoals hieronder gedefinieerd) sancties uitdelen aan spelers voor 
schendingen van deze regels, zoals verder beschreven in sectie 8. Bij iedere situatie die zich voordoet 
gedurende de volledige competitie (inclusief de club kwalificatie fase en de periodetitel toernooien), en waarin 
de reglementen niet voorzien, zal de toernooi beheerder op basis van de feiten een beslissing nemen.  

  

1.3 Wijzigingen 

Gamers First kan deze regels van tijd tot tijd bijwerken, herzien of wijzigen. Voor elke speler wordt zijn of haar 
deelname aan de competitie na een update, revisie of wijziging van deze regels beschouwd als aanvaarding 
door een dergelijke speler (of, als een minderjarige, de ouder of wettelijke voogd van deze speler) van deze 
regels als bijgewerkt, herzien of gewijzigd. 

 

2. Competitie structuur 
 
2.1 Definitie van termen 

"Best-of-X": betekent een wedstrijd, match, met X-aantal games, en het team dat een meerderheid van de 
volledig uitgespeelde games wint, wordt uitgeroepen tot winnaar. Zodra een team het aantal games wint dat 
nodig is om de vereiste meerderheid te bereiken, wordt dat team uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd en 
worden alle games die op dat moment niet zijn gespeeld, niet gespeeld. Bijvoorbeeld, in een Best-of-Three 
(BO3) Match: zodra een Team twee games wint, zal dat team onmiddellijk worden uitgeroepen tot de winnaar 
van die wedstrijd. 
 

" Game": betekent een enkele spelronde, van Rocket League, tussen twee teams, inclusief Over-Time.  

" Match": betekent een volledige wedstrijd tussen twee teams die meerdere games kunnen omvatten. Een 
Best of 3 (BO3) bevat maximaal 3 games, en is 1 volledige Match. Een Best of 1 (BO1) bevat 1 game en dit 
geheel wordt ook een match genoemd.  

“Round Robin": betekent de fase van de competitie waarin elk team twee keer speelt tegen elk ander team.  

" Regels en reglementen": de meest recente versie van deze reglementen zullen worden geplaatst op 
http://www.keukenkampioendivisie.nl/esports   

"Team": betekent een groep spelers die samen als eenheid deelnemen aan de Esports competitie. Een 
beschrijving van de teamvereisten is opgenomen in sectie 6. 
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"Toernooibeheerder": elke werknemer of lid van Gamers First, waaronder maar niet alleen het broadcastteam, 
het productieteam, het evenement personeel of iemand anders die anderszins in dienst of gecontracteerd is 
voor het runnen van de competitie. 

"Toernooi entiteiten": betekent Gamers First, Keuken Kampioen Divisie, de toernooibeheerders, alle officiële 
sponsors en partners van de competitie, en elk van hun respectieve moedermaatschappijen, 
dochterondernemingen en gelieerde entiteiten, verkopers, agenten en vertegenwoordigers, en de werknemers 
van alle voorgaande. 

"Winnende speler" of "Winnend Team": een team dat officieel is uitgeroepen tot een winnende speler/ 
winnende team zoals uiteengezet in sectie 4. 

“Periode”: De competitie bestaat uit vier periodes. Elke periode wordt voorafgegaan door een kwalificatie 
toernooi. Gedurende de periode worden wedstrijden gespeeld tussen de verschillende teams, waarvan elk 
team een Club vertegenwoordigd. De periode wordt afgesloten met een periode toernooi, waaraan de 6 op dat 
moment in de periode hoogstgeplaatste teams deelnemen.  

“Kwalificatie toernooi”: elke periode van de competitie wordt voorafgegaan door een kwalificatie toernooi. 
Middels het kwalificatietoernooi wordt per Club bepaald welk team die club vertegenwoordigd tijdens de op 
het kwalificatietoernooi volgende periode, dus tijdens de daarna volgende speelrondes (zie 2.3.1).  

“Club”: De Keuken Kampioen Divisie is een professionele voetbal competitie waarbinnen 16 voetbalclubs en 4 
Jong teams deelnemen. Met “club” wordt één van de zestien Keuken Kampioen Divisie clubs bedoeld. In het 
seizoen 2020-2021 zijn dit: Almere City FC; SC Cambuur; De Graafschap; FC Den Bosch; FC Dordrecht; FC 
Eindhoven; Excelsior Rotterdam; Go Ahead Eagles; Helmond Sport; MVV Maastricht; NAC Breda; N.E.C.; Roda 
JC Kerkrade; TOP Oss; Telstar; FC Volendam.  

“Discord kanaal”: de eigen Discord server van de KKDEPFC1, waarvan de gegevens in een aparte email aan de 
teamcaptains wordt gedistribueerd.  
 

2.2 Schema 

Zoals uiteengezet in sectie 2.3, bestaat de volledige competitie uit 4 periodes met per periode 8 of 7 
speelrondes en een periodetitel toernooi en wordt voorafgaand aan iedere periode een kwalificatie toernooi 
gehouden waarbinnen de teams die zich aanmelden en inschrijven bepalen welk team binnen de periode zijn 
of haar Keuken Kampioen Divisie Club vertegenwoordigt.  

De competitie speelt zich af tussen september 2020 en juni 2021. In chronologische volgorde vindt er eerst een 
Club Kwalificatie toernooi plaats, vervolgens spelen de geselecteerde teams namens de club 7 of 8 speelrondes, 
en vindt er na afloop van de speelrondes een periode toernooi plaats waarin de zes (6) teams die bovenaan de 
dan ontstane ranglijst, dus de top-6 teams van de periode, strijden om de periodetitel. Vervolgens vinden er 
weer club kwalificatie toernooien plaats, en vervolgt de competitie. Schematisch ziet de structuur er voor het 
seizoen 2020-2021 als volgt uit:  

  

Notabene: het DEFINITIEVE speelschema kan afwijken van bovenstaand schema, en het speelschema van de 
de 3e periode  zal op 18 Januari 2021 gepubliceerd worden op : www.keukenkampioendivisie.nl/esports.  
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2.2.1 Data 

De onderstaande data zijn van belang voor de competitie:  

1. Blokken Periodes: 

a. 1e Periode: september – november 2020 

b. 2e Periode: november 2020 – januari 2021 

c. 3e Periode: februari – maart 2021 

d. 4e Periode: maart – mei 2021 
 

2.2.2 Wijzigingen 

Gamers First kan naar eigen inzicht het schema veranderen en/of de datum voor een wedstrijd of sessie van de 
competitie wijzigen (of een spelmodus wijzigen die in verband daarmee moet worden gespeeld). Echter, als het 
competitie schema is gewijzigd, heeft Gamers First de verplichting om deze wijzigingen bij eerste gelegenheid 
en ondubbelzinning aan de spelers te communiceren.  
 

2.3 Competitie en Competitie indeling 
 

2.3.1 Structuur 

Deel van de inschrijvingsprocedure is dat een team aangeeft voor welke van de 16 Keuken Kampioen Divisie 
clubs zij uit willen komen. Teams waarvan de inschrijvingen geaccepteerd zijn, zullen eerst deelnemen aan het 
club kwalificatietoernooi. Teams worden per club naar aanleiding van eigen opgaaf ingedeeld in een eigen 
clubtoernooi. In deze club kwalificatie toernooien worden per club alle teams ingedeeld in poules. Het aantal 
ingeschreven teams, per club, bepalen het aantal poules en de poule grootte. Per club ligt de cap op 48 teams 
die zich per periode in kunnen schrijven. Het aantal poulewedstrijden ligt daarmee tussen 3 en 7 wedstrijden 
per team, BO1. Na de poule fase gaan de top 1 of top 2 (afhankelijk weer van de poule grootte) door naar de 
eliminatie fase. In maximaal 4 wedstrijden wordt de club winnaar bepaald, die vervolgens doorgaat naar de 
eerstvolgende periode van de competitie.  

Deze periode bestaat uit 8 of 7 speelrondes (wedstrijddagen). Per wedstrijddag spelen alle 16 clubteams 8 
wedstrijden totaal. Elke wedstrijd wordt volgens een BO3 model gespeeld. Per gewonnen wedstrijd (die uit 2 of 
3 games bestaat) krijgt het winnende team 3 punten, en het verliezende team 0 punten, met daarbij opgeteld 
de gewonnen games. Ingeval van een reglementair gelijkspel krijgen beide teams 1 punt. De competitie fase 
kent 30 speeldagen, en het systeem dat gebruikt wordt is een Round Robbin. Dat betekent dat alle clubs elkaar 
gedurende 30 speelrondes 2 keer virtueel ontmoeten.  

Na afloop van de periode nemen de op dat moment binnen de periodestand als 6 hoogstgeplaatste teams deel 
aan het periodetitel toernooi. De top-6 wordt bepaald uit de dan geldende stand in de dan gespeelde periode 
(dus niet de cumulatieve competitiestand). In de competitie standen-lijst worden het totaal in de competitie 
behaalde punten, het totaal behaald aantal punten in de periode, het totaal doelsaldo in de competitie en het 
totaal doelsaldo in de betreffende periode bijgehouden.  

Bijvoorbeeld: de tweede periode begint bij speelronde 9. Aan het eind van periode 2 laat de competitiestand 
de totalen over het totaal gespeeld aantal speelrondes, 15 in dit voorbeeld, zien. De periodestand laat de 
ranking zien van de tweede periode, dus in dit voorbeeld 7 wedstrijddagen. De periode stand, in dit voorbeeld 
7 speeldagen, bepaalt de top 6.  

Het periodetitel toernooi wordt volgens het Knock-out model als BO3 gespeelt. De winnaar van dit periode 
toernooi mag zich periodekampioen noemen. De uitslag van de periodetitel telt niet mee voor het 
standenverloop van de competitiefase.  

Na afloop van elke periode worden er weer club kwalificaties gespeeld, behalve na afloop van de vierde 
periode. Per club neemt de winnaar van zijn of haar kwalificatie toernooi weer deel aan het vervolg van de 
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competitiefase. Het is dus mogelijk dat per club 4 verschillende teams aan de volledige competitie deelnemen. 
Derhalve wint een team en club de periodetitel, en wint de club de competitie.  

Mocht er om redenen die buiten de toernooibeheerders liggen, geen mogelijkheid zijn om club kwalificatie 
toernooien te houden, dan zal de toernooibeheerder overgaan tot een selectie op basis van de vorige periode 
en/of vorige club kwalificatie toernooien.  
 

2.3.2 Tie-breakers 

Als twee of meer teams hetzelfde aantal gelijke wins bereiken, resulterend in een tie, zullen de tie (‘s) worden 
opgelost door de volgende tiebreak mechanismen (i-v) toe te passen, in volgorde van toepassing.  

i. Hoogste doel verschil in games tussen de teams: Het totaal aantal doelpunten gescoord door een 
team minus het totale aantal tegendoelpunten dergelijk team ("Goal Differentieel"). 

ii. Algemeen spel verschil: het totale aantal spellen dat door een team is gewonnen minus het totale 
aantal spellen dat door een dergelijk team is verloren ("Spel Verschil") in alle onderling gespeelde 
wedstrijden. 

iii. Speldifferentieel tegen andere tegenstanders: bereken het spel verschil voor de beide teams tegen het 
hoogst geklasseerde team dat geen onderdeel van de tie is. Wanneer nog steeds een tie de uitkomst 
is, dan zal hetzelfde proces worden gebruikt, maar zal ook de op een na hoogst gerangschikte Team 
meegenomen worden, enzovoort.  

iv. Hoogste doel verschil in alle gespeelde games: Het totaal aantal doelpunten gescoord door een team 

v. Onopgeloste tie: Als geen van de tiebreakers het verschil kan maken, dan zullen de teams loten 
(methode die moet worden bepaald naar eigen goeddunken van Gamers First en de 
toernooibeheerders.  
 

3.Spelregels 
In deze sectie worden de "Spelregels" uiteengezet die het spel bepalen tijdens de speelrondes, de club 
kwalificatie toernooien en de periodetitel toernooien (samen: de competitie). 
 

3.1 Instellingen 
 

3.1.1 Game-instellingen 

● Standaard Arena: DFH Stadion 

● Teamgrootte: 3v3 (3 spelers) 

● Bot Moeilijkheidsgraad: Geen Bots 

● Mutators: Geen 

● Wedstrijdtijd: 5 minuten per game 

● Joinable door: Naam/Wachtwoord 

● Platform: PSN, Nintendo Switch, Steam, Epic Games of Xbox Live 

● Server: Europa (EU League) 

 

3.1.2 Controllers 

Alle standaard controllers, inclusief muis en toetsenbord, zijn toegestaan. Macro functies (bijvoorbeeld turbo 
knoppen) zijn niet toegestaan.  
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3.1.3 Arena's 

Tijdens de kwalificatie toernooien worden alle BO1-wedstrijden gespeeld in het DFH Stadium. In alle andere 
stadia van de competitie wordt de eerste wedstrijd gespeeld in het DFH Stadium. Alle daaropvolgende 
wedstrijden worden gespeeld in een in aanmerking komende arena, gekozen door toernooibeheerders naar 
eigen goeddunken. Teams kunnen vragen om een arena te vermijden vanwege prestatieproblemen en moeten 
een gedetailleerd verzoek indienen bij toernooibeheerders, niet minder dan 5 minuten voor de starttijd van de 
wedstrijd. De toernooibeheerders behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk verzoek van 
de teams te weigeren. De volgende arena's kunnen worden geselecteerd: 

● Aquadome Aquadome 

● Kampioenen Veld 

● Champions Field (Dag) 

● DFH Stadion (Dag) 

● DFH Stadion 

● DFH Stadion (Stormy) 

● Verboden Tempel (Standaard) 

● Mannfield 

● Mannfield (Nacht) 

● Mannfield (Stormy) 

● Neo Tokio 

● Salty Shores (Dag) 

● Salty Shores (Nacht) 

● Urban Central 

● Urban Central (Dawn) 

● Urban Central (Nacht) 

● Utopia Colosseum 

● Utopia Coliseum (Schemering) 

● Woestenij 

● Woestenij (Nacht) 
 

3.2 Wedstrijd Procedures 
 

3.2.1 Hosting- en teamkleuren 

Toernooibeheerders geven aan welk team blauw is en welk team oranje is. In de kwalificatiefase krijgen teams 
instructies hoe ze de match kunnen organiseren via een door de toernooibeheerder bepaald competitie 
hosting platform. In de speelrondes en bij de periodetitel toernooien zal een toernooibeheerder de wedstrijden 
hosten. 
 

3.2.2. Re-make van een match 

Tussen Games in een wedstrijd kunnen Teams vragen om de match opnieuw te spelen vanwege 
verbindingsproblemen. Teams kunnen onderling overeenkomen de huidige wedstrijd te annuleren en de 
wedstrijd opnieuw te hosten. Dit moet worden voorgelegd aan de toernooibeheerders. Toernooibeheerders 
behouden zich het recht voor om de huidige game van de wedstrijd op elk gewenst moment te schorsen. De 
toernooibeheerders bepalen altijd of er een remake gespeeld wordt.  
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3.2.3 Servers 

"Europa" servers zullen altijd worden gebruikt voor de matches. De kwalificatie wedstrijden worden gespeeld 
op een hosting platform, zoals smash.gg. De toernooi admins maken de brackets ruim van tevoren aan. De 
team captain, de spelers en de teams moeten zich op het platform registreren. Hiervan krijgen de teamcaptains 
bericht. Alle spelers moeten voor hun eigen wedstrijden inchecken op het hosting platform, op hun eigen 
wedstrijd. Als er spelers niet op de starttijd van de game aanwezig zijn, wordt het wedstrijdresultaat 
automatisch omgezet in een autoloss voor het incomplete team. Als beide teams niet compleet zijn resulteert 
dit in 0 punten voor beide teams.  

De wedstrijden, gespeeld na de kwalificatie fase, worden handmatig door de toernooibeheerders aangemaakt. 
Ieder team krijgt hiervoor ruim van tevoren de juiste gegevens door.  
 

3.2.4 Start Game  

Spelers mogen zich pas bij de hun aangewezen kant voegen als beide teams compleet zijn. Dus als drie spelers 
van beide teams, dus zes in totaal, zich bij het spel hebben aangesloten. 
 

3.2.5 Wisselspelers 

Een "wissel" (ook wel genoemd “sub”) wordt gedefinieerd als het wijzigen van een speler nadat een wedstrijd 
is gestart. Wissels kunnen alleen plaatsvinden tussen Games in een wedstrijd en Teams zijn beperkt tot één 
wissel per volledige wedstrijd. Ten overvloede: tijdens de kwalificatie wedstrijden kan er dus niet tijdens een 
game gewisseld worden, omdat deze wedstrijden volgens het BO1 systeem worden gespeeld.  
 

3.2.6 Rapportage wedstrijd uitslag 

Nadat een wedstrijd is voltooid, moet het winnende team het wedstrijdresultaat indienen bij 
toernooibeheerders. Het verliezende team moet ook het matchresultaat bevestigen. Het nemen van een 
screenshot van het resultatenscherm of replay van de match wordt sterk aanbevolen in het geval van betwiste 
resultaten. Als een team een match betwist, bijvoorbeeld door het claimen van een overwinning, en een bewijs 
van hun claim indient, moet het andere team (de tegenstander) een eventueel tegenbewijs van hun claim 
indienen om een automatische verbeurdverklaring van de match te voorkomen. Alle ingediende resultaten of 
bewijzen van teams of spelers, die vervalst blijken te zijn, worden bestraft met een perma-ban; het team wordt 
permanent verbannen uit de competitie en toekomstige toernooien. 
 

3.2.7 Gastaccounts 

Spelers mogen niet spelen met gastaccounts. Alle deelnemers moeten beschikken over een unieke en geldige 
Steam, Microsoft®-account, Nintendo-account of PlayStationTM Network ID en de juiste toegangsniveaus voor 
Steam, Xbox LiveTM, NintendoTM Network of het PlayStationTM Network, indien van toepassing. 
 

3.2.8 Waarnemers 

In-game waarnemers (observers) zijn niet toegestaan, behalve voor toernooibeheerders, officials en de 
broadcast productie crew van Inside Esports.  

3.2.9 Bugs en Glitches 

In het geval van een bug of glitch die de gameplay beïnvloedt, moet de volledige Match worden uitgespeeld. 
Als een team om een rematch vraagt vanwege de bug of glitch, moet het de herhaling opslaan en ter 
beoordeling aan de toernooibeheerder voorleggen. 
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3.3 Teamroosters 
 

3.3.1 Teamcaptains 

Elk team moet één lid van zijn roster uitroepen tot de "Team Captain" die het team vertegenwoordigt voor alle 
officiële beslissingen en fungeert als het belangrijkste aanspreekpunt van het team. De teamcaptain dient zijn 
teamleden tijdig op de hoogte te stellen van de starttijd van de wedstrijden en deelt de lobby-codes zodat zijn 
of haar teamleden aan de wedstrijden deel kunnen nemen. De teamcaptain is verantwoordelijk voor de 
registratie van alle teamleden en het team op smash.gg, en is verantwoordelijk voor het aanmelden van zijn of 
haar team binnen het juiste club kwalificatie toernooi, en het doorgeven van de unieke inschrijvingscode aan 
zijn of haar teamleden en het begeleiden van het proces rondom de aanmelding op het hosting platform 
smash.gg.  
 

3.3.2 Rosters  

Teams mogen voor een wedstrijd alleen spelers gebruiken die zij vooraf op hun roster hebben ingeschreven. 
Speelrosters (line-ups) moeten minimaal drie spelers en maximaal één (per wedstrijd) aangewezen 
reservespeler bevatten die als alternatief kan worden gebruikt. Rosters kunnen ook een manager bevatten die 
niet in toernooiwedstrijden speelt. Een individu mag niet tegelijkertijd deel uitmaken van meer dan één roster 
(dus uitkomen voor meer dan één team). Het teamroster moet uit minimaal 3 spelers en 1 wisselspeler, en uit 
maximaal 3 spelers en 3 wisselspelers bestaan. Het speelroster mag wekelijks veranderen en bestaat dan uit 3 
spelers en 1 wisselspeler. Alle spelers uit het actuele speelroster komen uit het vooraf opgegeven teamroster.  
 

3.3.3. Opgaaf Speelrosters 

Het roster waarmee gespeeld gaat worden, moet uiterlijk om 18:00 op de speeldag doorgegeven worden aan 
de competitie admin. De teamcaptain geeft dit via het Discord kanaal  door. Indien geen roster wordt 
doorgegeven speelt men met het basis roster, zoals opgegeven bij de inschrijving. Indien het roster te laat 
wordt doorgegeven en in alle overige gevallen bepaalt de toernooileiding de compensatie maatregel voor het 
andere team.  
 

3.3.4 Spelers- of teamnamen 

Spelers of teams mogen hun gebruikersnamen, in-game namen of teamnamen niet wijzigen zonder 
goedkeuring van toernooibeheerders. Al deze namen moeten voldoen aan deze regels en toernooibeheerders 
kunnen te allen tijde verzoeken om wijzigingen. Een roster mag geen duplicaten met dezelfde naam, namen die 
alleen uit symbolen bestaan of namen die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, bevatten. 
 

3.4 Verplichtingen 
 

3.4.1 Stiptheid 

Alle teams moeten met drie spelers in de online match lobby en in de aangewezen chatroom aanwezig zijn 
voor de wedstrijd starttijd. Teams die niet drie spelers klaar hebben om te spelen binnen de check-in tijd of 
starttijd van de wedstrijd zijn onderworpen aan sancties, waaronder een mogelijke autoloss.  
 

3.4.2 Forfeit 

Teams mogen een wedstrijd niet vrijwillig verliezen zonder voorafgaande toestemming van 
toernooibeheerders en kunnen, zelfs met toestemming, worden onderworpen aan verdere sancties voor een 
forfeit. 
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3.4.3 Communicatie 

Teams communiceren met hun tegenstanders en toernooibeheerders in een door de toernooibeheerders 
aangewezen chatroom, in dit geval Discord. Hiervoor is het verplicht dat de teamcaptain zichzelf heeft 
aangemeld voor de juiste Discord server, en deze server ook volgt om op de hoogte te zijn van alle 
mededelingen. Indien een teamcaptain geen mogelijkheid heeft om zichzelf op Discord aan te melden dan wel 
regelmatig (minimaal wekelijks) aanwezig te zijn in Discord, mag de teamcaptain een andere verantwoordelijke 
uit het team roster aanwijzen. De teamcaptain doet hiervoor proactief en tijdig een verzoek aan de 
toernooibeheerders via mail of via Discord.  
 

3.5 Match onderbrekingen (disconnect) 

Als een speler disconnect tijdens de game mag hij bij een reconnect weer terugkomen in de game en meedoen. 
Het is niet toegestaan dat een substitute zijn rol overneemt (zie wisselen van spelers). De teams moeten aan 
het begin van de game volledig en aanwezig zijn. Een disconnect kan tot een rematch leiden 
toernooibeheerders beslissen hierover.  
 

3.5.1 Onderbreking van het spel 

Toernooibeheerders kunnen een game of match op elk gewenst moment en om welke reden dan ook 
pauzeren. In het geval van een onderbreking van het spel moeten de spelers in de game blijven en mogen niet 
communiceren met andere spelers totdat het spel of de wedstrijd is hervat. 
 

3.5.2 Herstart 

Toernooibeheerders kunnen een herstart van een game of wedstrijd uitvoeren vanwege uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld als een bug een aanzienlijke invloed heeft op het vermogen van een speler om 
te spelen of het spel of de wedstrijd wordt verstoord door een overmacht of een andere gebeurtenis. Deze 
situatie van overmacht wordt door de toernooibeheerders bepaald.  
 

3.5.3 Logs 

Als een speler of team een klacht indient die resulteert in een herstart van een game of wedstrijd, wordt van 
een speler of team verwacht dat ze toernooibeheerders logbestanden van de game of match verstrekken. Deze 
logbestanden worden onderzocht en toernooibeheerders leggen sancties op als ze vaststellen dat de herstart 
ten onrechte is aangevraagd. 
 
 

4.Prijzen 
4.1 Algemeen 

Na de formele kennisgeving van Gamers First heeft een potentiële winnende speler/team 45 dagen vanaf de 
datum waarop deze kennisgeving per e-mail is ontvangen, om te reageren en alle door Gamers First gevraagde 
informatie of materialen te verstrekken.  
 

4.2 Prijzenpot 

Voor de competitie geldt de volgende prijzenverdeling: Bekers voor de teams die periodekampioen zijn 
geworden en een prijs voor de clubkampioen. 
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5. Spelers 
5.1 Leeftijd van de speler 

5.1.1 Spelers moeten ten minste 16 jaar oud zijn om zelfstandig deel te kunnen nemen aan de competitie. 
Daarnaast moeten spelers onder de 16 jaar, maar 12 jaar of ouder, toestemming hebben om deel te nemen 
van een ouder of wettelijke voogd. De verantwoordelijkheid voor het correct verkrijgen en overleggen van deze 
toestemming ligt te allen tijde bij de team captain.  

5.1.2 Niet in aanmerking komende spelers zijn spelers die toernooibeheerders misleiden of proberen te 
misleiden door valse informatie te verstrekken, of een vervalste ouderlijke toestemming te verstrekken, of als 
de speler onderworpen is aan disciplinaire maatregelen zoals nader beschreven in paragraaf 8.2. 
 

5.2 Rocket League EULA 

Elke speler moet de Rocket League End User License Agreement ("Rocket League EULA") 
(https://www.rocketleague.com/eula/) opvolgen. Dit reglement is een uitbreiding van, en geen vervanging van 
de Rocket League EULA. 
 

5.3 Uitsluitingen 

Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en vertegenwoordigers van Gamers First en/of de Keuken 
Kampioen Divisie (met inbegrip van de juridische, promotie- en reclamebureaus van Gamers First) komen niet 
in aanmerking om deel te nemen aan de competitie. 
 

5.4 Namen van teams en spelers, logo's, avatars en merkbeperkingen 
 

5.4.1 Alle namen van het team en de individuele spelers moeten de gedragscode van sectie 7 volgen. Gamers 
First en de toernooibeheerders kunnen elk team- en individuele playertags of schermnamen beperken of 
wijzigen om welke reden dan ook. 

5.4.2 De naam die door een team of speler wordt gebruikt, mag de termen Rocket League®, Gamers First, 
Keuken Kampioen Divisie of enig ander handelsmerk, handelsnaam of logo dat eigendom is van of een licentie 
heeft aan Gamers First, niet bevatten of gebruiken. Met uitzondering van het gebruik van de officiële naam (zie 
inleiding) en het officiële club logo van één van de zestien Keuken Kampioen Divisieclubs (zie inleiding).  
 

5.4.3 Voorafgaand aan de start van de competitie fase (de speelrondes) zullen Gamers First en/of 
toernooibeheerders rechtstreeks met alle uitgenodigde teams en spelers samenwerken om een geschikte 
weergavenaam te bepalen voor gebruik in verband met de competitie. Teams en spelers moeten deze 
overeengekomen naam gebruiken voor de duur van de competitie. 
 

5.4.4 Toernooibeheerders behouden zich het recht voor om logo's te weigeren die zijn ingediend, of de logo’s 
tussentijds aanpassen als de omstandigheden daarom vragen; zulks ter beoordeling van de 
toernooibeheerders.  
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5.5 Aanvullende beperkingen 

De competitie staat open voor spelers die spelgerechtigd zijn, maar is ongeldig waar dit is beperkt of verboden 
door de wet. 
 

 

6. Regels voor teamvorming 
6.1 De competitie bestaat volledig uit Teams. Spelers moeten combineren om een team te vormen dat bestaat 
uit ten minste 3 individuele spelers en 1 wisselspeler (het actuele speelroster), maar niet meer dan zes 
individuele spelers. Een volledig Team roster kan op die manier uit drie basisspelers en drie wisselspelers 
bestaan. Een coach mag, maar hoeft niet opgenomen te worden in het roster. De teamcaptain moet een speler 
zijn. De coach hoeft geen speler te zijn, maar heeft dan ook geen speelrechten.  

Notabene: een volledig team bestaat dus uit minimaal 4 spelers; het team roster. En het actuele speelroster 
bestaat altijd uit maximaal 4 spelers.  
 

6.1.1 Teams kiezen bij hun inschrijving de Keuken Kampioen Divisie club waarvoor zij uitkomen. Het team is 
hiertoe verplicht. Een team is vrij in deze keuze, bij elke inschrijving opnieuw.  

6.1.2 Spelers mogen slechts voor één team tegelijkertijd uitkomen. Zij moeten uitkomen voor het team 
waarmee zij hun inschrijving gedaan hebben, en waarvan de inschrijving is geaccepteerd. De inschrijving van 
een team is beëindigd als dit team zich niet heeft gekwalificeerd voor de competitie fase of is gediskwalificeerd 
of het team of individuele spelers trekken zich gedurende de door hen te spelen speelrondes en/of 
periodetitels en/of kwalificatie rondes, terug. Behoudens sancties mag een speler of een team of beiden 
zichzelf weer opnieuw inschrijven als de inschrijvingen weer geopend zijn. Tenzij in individuele gevallen de 
toernooileiding anders beslist.  

Voorbeeld: een team doet mee aan de club kwalificatie voor periode 3. Dit team weet zich niet te plaatsen. De 
spelers mogen zich, voor de inschrijving voor periode 4, bij een ander team, een nieuw team, of met het eerder 
team opnieuw inschrijven. Ook mag het team opnieuw een keuze maken voor welke van de 16 Keuken 
Kampioen Divisie clubs zij uit willen komen gedurende die periode.  

6.1.3 Elke speler in een team moet voldoen aan alle in aanmerking gestelde vereisten voor spelers.  

6.1.4 Elk lid van het team, met inbegrip van de teamcaptain, wordt geacht gezamenlijk en hoofdelijk 
verklaringen, garanties en overeenkomsten te hebben gesloten en is daarbij gezamenlijk verplicht en 
gebonden. Behalve zoals anders hierin uitdrukkelijk is uiteengezet, hebben alle rechten van de 
toernooibeheerders op grond van deze regels betrekking op en zijn ze inzetbaar tegen het team als geheel en 
elk individueel lid van het team. Als er een recht van diskwalificatie ontstaat ten aanzien van een individueel lid 
van het team, dan kan het recht op diskwalificatie worden uitgeoefend ten aanzien van een individueel lid van 
het team, of aan het team als geheel, zoals de toernooibeheerders naar eigen goeddunken kunnen bepalen. Als 
de toernooibeheerders ervoor kiezen minder dan alle leden van een team te diskwalificeren, blijven de overige 
spelers gebonden aan deze regels en dit reglement van dit toernooi, en naar eigen goeddunken van de 
toernooibeheerders, kan het team de gediskwalificeerde speler(s) (zelfs als de gediskwalificeerde speler de 
teamcaptain was) vervangen door nieuwe spelers, en onder dezelfde teamnaam blijven deelnemen.  
 

6.2 Teamrelaties 

De regels zijn niet van toepassing op teamrelaties. De voorwaarden van de relatie tussen spelers en hun 
respectievelijke teams worden overgelaten aan elk van de teams en hun spelers. Geschillen tussen teamleden 
kunnen echter redenen zijn om het toepasselijke team of een van zijn teamleden te diskwalificeren, zoals 
bepaald door de toernooibeheerders naar eigen goeddunken. 
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6.3 Team eigenaarschap 

6.3.1 Geen eigenaar of manager van een team, of als een team eigendom is van een rechtspersoon, geen 
enkele moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde entiteit, mag rechtstreeks (bijvoorbeeld 
eigendom) of indirect (bijvoorbeeld een contractuele overeenkomst) meer dan één team bezitten of 
controleren binnen de competitie. 

6.3.2 Teams die direct of indirect eigendom zijn van of staat onder zeggenschap van een persoon of entiteit die 
sport (waaronder esports) gok-, gok-, boek- of goksites of platforms exploiteert, komen niet in aanmerking voor 
deelname aan de competitie. 
 

7.0 Gedragscode 
7.1 Persoonlijk gedrag; Geen toxic gedrag 

7.1.1 Alle spelers moeten zich gedragen op een wijze die te allen tijde in overeenstemming is met a) de 
gedragscode ("Gedragscode") en b) de algemene beginselen van goede smaak, respect, persoonlijke integriteit, 
eerlijkheid en goede sportiviteit. 

7.1.2 Spelers moeten respect hebben voor andere spelers, toernooibeheerders en fans. 

7.1.3 Spelers mogen zich niet gedragen op een wijze (a) die in strijd is met deze regels, b) die storend, onveilig 
of destructief is, of die anderszins schadelijk is voor het algemene spel plezier. In het bijzonder mogen spelers 
zich niet bezighouden met intimiderend of respectloos gedrag, het gebruik van beledigende of beledigende 
taal, game sabotage, spammen, social engineering, oplichting of enige onwettige activiteit ("Toxic gedrag"). 
Racisme, discriminatie, agressiviteit zijn te allen tijde ontoelaatbaar.  

7.1.4 Elke schending van deze regels kan een speler blootstellen aan disciplinaire maatregelen zoals nader 
beschreven in paragraaf 8.2, ongeacht of die overtreding opzettelijk is begaan. Bij vaststelling van Toxic gedrag 
of erger zal onmiddellijk over worden gegaan tot diskwalificatie. 
 

7.2 Integriteit 

7.2.1 Van elke speler wordt verwacht dat hij te allen tijde naar beste vermogen of zijn vermogen speelt tijdens 
een wedstrijd. Elke vorm van oneerlijk spel is verboden, en kan leiden tot disciplinaire maatregelen. 
Voorbeelden van oneerlijk spel zijn de volgende: 

● Collusie (bijvoorbeeld elke overeenkomst tussen twee of meer teams of spelers op verschillende 
teams om vooraf de uitkomst van een wedstrijd of wedstrijd te bepalen), matchfixing, het omkopen 
van een scheidsrechter of wedstrijdofficial, of een andere actie of overeenkomst om opzettelijk 
invloed uit te oefenen (of te proberen te beïnvloeden) de uitkomst van een wedstrijd of toernooi. 

● Hacken of anderszins wijzigen van het beoogde gedrag van de game-client. 

● Het spelen of toestaan van een andere speler om te spelen op een Gamers First-account geregistreerd 
op naam van een andere persoon (of het werven, aanmoedigen of aansturen van iemand anders om 
dit te doen). 

● Met behulp van elke vorm van valsspelen, via een apparaat, programma, of soortgelijke methodes om 
een spelvoordeel te krijgen. 

● Opzettelijk gebruik maken van een spelfunctie (bijvoorbeeld een in-game bug of glitch) op een manier 
die niet door Gamers First is bedoeld om een spelvoordeel te behalen. 

● Met behulp van ddos-aanvallen of soortgelijke methoden de verbinding van een andere speler met de 
Game-client te verstoren. 

● Met behulp van macrotoetsen of vergelijkbare methoden om in-game acties te automatiseren. 

● Opzettelijk loskoppelen of beeindigen van een match zonder een legitieme reden om dit te doen. 
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● Het accepteren van een geschenk, beloning, omkoping of compensatie voor bewezen, weergegeven of 

te verlenen diensten in verband met oneerlijk spel  

● Bemoeien met de werking van de competitie. 

● Het uitvoeren van activiteiten die illegaal zijn: 

o Wedden of gokken op je eigen prestaties, de prestaties van je team of de resultaten van de 
competitie of een fase van de competitie. 

o Het aanbrengen van wijzigingen in het spel die niet is bekendgemaakt en geautoriseerd door 
de organisatoren van de competitie. 

o Het gebruik van toernooifaciliteiten, -diensten of -apparatuur die door de toernooientiteiten 
worden verstrekt of beschikbaar wordt gesteld om alle communicatie die door deze 
gedragscode verboden is, te plaatsen, te verzenden, te verspreiden of anderszins beschikbaar 
te stellen. 

o Het vroegtijdig verbreken van de verbinding met de in-game lobby. 

o In-Game Player of gebruikersnaam wijzigen in een andere naam dan de geregistreerde 
gebruikersnaam van Speler. 

o Anderszins overtreden deze regels. 

7.2.2 Van elke speler wordt verwacht dat hij te allen tijde tijdens een wedstrijd en op een manier die in 
overeenstemming is met de regels in de punten 7.1 en 7.2, naar beste vermogen speelt. 

7.3 Intimidatie 

7.3.1 Het is spelers verboden zich schuldig te maken aan intimiderend, beledigend of discriminerend gedrag op 
basis van ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, politieke overtuiging of enige andere mening, 
geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of enige andere status of kenmerk die op 
grond van de toepasselijke wetgeving wordt beschermd. 

7.3.2 Elke speler die getuige is of wordt onderworpen aan intimiderend, beledigend of discriminerend gedrag, 
moet een toernooibeheerder bij eerste gelegenheid hiervan op de hoogte stellen. Alle klachten zullen 
onmiddellijk worden onderzocht en passende maatregelen zullen worden genomen. Vergelding tegen een 
speler die een klacht indient of meewerkt aan het onderzoek naar een klacht is verboden. 

7.4 Vertrouwelijkheid 

Een speler mag aan geen enkele derde partij vertrouwelijke informatie bekendmaken die door de 
organisatoren van het evenement, Gamers First of haar gelieerde ondernemingen wordt verstrekt met 
betrekking tot Rocket League, de competitie, Gamers First, Keuken Kampioen Divisie, of haar gelieerde 
ondernemingen. Dit geldt ook voor berichten op social media. 

 

8. Overtredingen van regels en gedragen 
8.1 Onderzoek en naleving 

8.1.1 Spelers komen overeen om volledig en meewerkend samen te werken met Gamers First en/of een 
toernooibeheerder bij het onderzoek naar mogelijke schendingen van deze regels. Als Gamers First en/of een 
toernooibeheerder contact opnemen met een speler om het onderzoek te bespreken, moet de speler 
waarheidsgetrouw zijn in de informatie die hij of zij aan Gamers First en/of een toernooibeheerder verstrekt. 
Elke vorm informatie die wordt achtergehouden, vernietigd of is aangepast, zal leiden tot disciplinaire 
maatregelen zoals nader beschreven in artikel 8.2. 

8.1.2 Spelers begrijpen en stemmen ermee in, als onderdeel van een onderzoek, dat Gamers First naar eigen 
goeddunken het recht heeft om een speler te verwijderen uit of te beperken in de deelname aan de 
competitie, overeenkomstig artikel 8.1.1. 
 

V8_21122020 15 

 
REGLEMENTEN – KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE ESPORTS PREDATOR FAN COMPETITIE 

SEIZOEN 2020 - 2021 



 

 

8.2 Disciplinaire maatregelen 

8.2.1 Als Gamers First besluit dat een speler het Reglement heeft geschonden, kan Gamers First de volgende 
disciplinaire maatregelen nemen (indien van toepassing): 

● Opnieuw starten van de game of match; 

● Auto-loss; 

● Een privé- of openbare waarschuwing (mondeling of schriftelijk) aan de speler en/of team; 

● Verlies van alle of een deel van de prijzen die eerder aan de speler en/of team zijn toegekend; 

● Diskwalificatie van de Speler van deelname aan een of meer wedstrijden en/of de competitie; 

8.2.2 Als Gamers First besluit dat een speler herhaaldelijk deze regels heeft overtreden, kan hij steeds meer 
disciplinaire maatregelen geven, tot en met de permanente diskwalificatie van alle toekomstige 
competitiewedstrijden van Rocket League. Gamers First kan ook elke toepasselijke straf afdwingen die is 
gespecificeerd in de gebruiksvoorwaarden van Gamers First en/of de Rocket League EULA. 

8.2.3 Een beslissing van Gamers First over de passende disciplinaire maatregelen zal definitief en bindend zijn 
voor alle betrokkenen. 
 

8.3 Geschillen 

Gamers First heeft de uiteindelijke, bindende bevoegdheid om alle geschillen met betrekking tot dit toernooi te 
beslissen, met inbegrip van de schending, tenuitvoerlegging of interpretatie daarvan. 
 

9. Publiciteit 
Gamers First en de Keuken Kampioen Divisie behouden  zich het recht voor om de spelersnaam, spelerstag, 
portret of foto van de speler, spelers of teams, gelijkenis, video, game play, game play statistieken en/of 
ingame team tag, ingame tag van de speler, account ID van een speler te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden 
voorafgaand aan, tijdens of na de einddatum van de competitie, in alle media, over de hele wereld, voor 
eeuwig, maar alleen in verband met de competitie, zonder enige compensatie of voorafgaande beoordeling, 
tenzij specifiek wettelijk verboden. 

Gamers First en de Keuken Kampioen Divisie hebben via inschrijving voor en deelname aan de competitie een 
niet-overdraagbare, wereldwijde en niet-begrensde licentie verkregen van de spelers en de teams voor het live 
en uitgesteld produceren van een tv-programma en het volledig tonen van de matches, gameplay en ander IP 
van de spelers en teams in verband met de competitie. Hiervoor bestaat geen compensatie, tenzij beide 
partijen anders overeenkomen.  

Alle teams moeten één speler aan het begin van de periode selecteren om als woordvoerder van het team te 
dienen voor alle geplande interviews tijdens de competitie. De woordvoerder is niet verplicht om het enige lid 
van het team te zijn dat interviews geeft tijdens dit toernooi. De woordvoerder moet echter aanwezig zijn voor 
alle geplande interviews, tenzij het team Gamers First of de toernooibeheerder adviseert dat een alternatieve 
speler het interview zal bijwonen voorafgaand aan de wedstrijd waarvoor een interview is gepland. Naar eigen 
goeddunken van Gamers First kan een coach in een interview als woordvoerder fungeren. 

Gamers First zal proberen om het team en team vertegenwoordiger 24 uur van tevoren te informeren voor 
interviews. Als een woordvoerder niet beschikbaar is voor een gesprek zonder opgaaf van redenen, zal Gamers 
First een gesprek aangaan met het betreffende team. 
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10. Bepalingen 

10.1 Algemeen 

De competitie is onderworpen aan dit reglement. Door deel te nemen stemt elke speler ermee in (of, als een 
minderjarige, de ouder of wettelijke voogd van deze speler namens deze speler akkoord gaat):  

a) gebonden te zijn aan het volledige reglement (met inbegrip van de gedragscode) en de beslissingen van de 
toernooibeheerder die definitief en bindend zijn; en  

b) afstand te doen van elk recht om dubbelzinnigheid in de competitie of deze regels te claimen, tenzij dit door 
de toepasselijke wetgeving wordt verboden. 

De toernooibeheerder is niet aansprakelijk voor: i) telefoonsysteem, telefoon- of computerhardware, software 
of andere technische of computerstoringen, verloren verbindingen, ontkoppeling, vertragingen of 
transmissiefouten; ii) corruptie, diefstal, vernietiging, ongeoorloofde toegang tot of wijziging van de toegang 
tot of ander materiaal; iii) eventuele verwondingen, verliezen of schade van welke aard dan ook, met inbegrip 
van de dood veroorzaakt door de prijs of als gevolg van deelname aan de competitie; of (iv) druk-, 
typografische, administratieve of technologische fouten in materialen die verband houden met de competitie.  

Gamers First en de Keukenkampioendivisie behouden zich het recht voor om de competitie te annuleren of op 
te schorten naar eigen goeddunken of vanwege omstandigheden buiten haar controle, waaronder 
natuurrampen of virussen, bugs, computerproblemen, of een andere interventie buiten haar controle.  

De toernooibeheerder kan een speler diskwalificeren van deelname aan de competitie of het winnen van een 
prijs als, naar eigen goeddunken, het bepaalt dat een dergelijke speler probeert de legitieme werking van de 
competitie te ondermijnen door vals spelen, hacken, bedrog, of zich te bedienen van andere oneerlijke 
speelpraktijken, of van plan om te ergeren, misbruiken, bedreigen, ondermijnen, of lastigvallen van andere 
spelers of vertegenwoordigers van Gamers First.  

De competitie is onderworpen aan alle toepasselijke wetten volgens het Nederlands recht. 

 

10.2 Ontheffing van juridische procesvoering 

Behalve zoals wettelijk verboden en als voorwaarde voor deelname aan dit toernooi, doet elke deelnemer 
hierbij onherroepelijk en voortdurend afstand van elk recht dat hij/zij kan hebben op een proces met 
betrekking tot eventuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit, onder of in verband met dit toernooi, 
elk document of elke overeenkomst die in verband hiermee is aangegaan en elke prijs die beschikbaar is in 
verband hiermee. 

 

© 2020 Gamers First. Alle rechten voorbehouden. 
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