
       Format WM Youth Cup - Gold 
 

 
 
Hieronder kan je het format van dit bekerconcept voor Elite & IP-clubs terugvinden. 
 

• We starten begin september wanneer de velden er nog het best bijliggen en de 
weersomstandigheden ook nog ideaal zijn. 

• Dit tornooi staat open voor de lichtingen U8 t.e.m. U19 waarbij elke deelnemende club 
kan kiezen met welke lichtingen ze hieraan wil deelnemen. Sommige clubs schrijven 
slechts enkele lichtingen in, andere kiezen er dan weer voor om met alle lichtingen 
hieraan deel te nemen. Op die manier kan elke club in functie van zijn sportieve en/of 
organisatorische mogelijkheden (o.a. beschikbare velden) beslissen waarmee het 
hieraan wil deelnemen. Per lichting kan er maximaal ingeschreven worden met 2 teams!  

• Eerste ronde is in een poulefase van 3 teams, waarbij iedereen 1x thuis én 1x uit speelt. 
Op die manier ben je al zeker van de inkomsten uit de kantine. De eerste 2 uit elke 
poule gaan verder naar de knock-outfase. 

• Vanaf de Knock-outfase spelen we met directe uitschakeling wat het échte bekergevoel 
weergeeft. Zo haal je ook al een deel overbodige terugwedstrijden uit het schema en de 
druk op het gebruikelijke weekschema van de clubs. Zeker naarmate het bekertornooi 
zal vorderen zullen er steeds minder ploegjes in dit format zitten waardoor het ook 
rustiger zal worden bij de deelnemende clubs.  

• Bij de ½-finale & Finale in elke Regio werken we wél met een heen- én terugwedstrijd. 
• Elite A-clubs moeten verplicht deelnemen met teams van een jaar jonger om zo 

concurrentiële wedstrijden te krijgen tegen de IP-clubs! Clubs die pas voor het eerste 
jaar op ‘Elite A-niveau’ uitkomen krijgen een jaar uitstel van deze regel. Deze Elite A-
teams stromen ook pas ná de Poulefase in het tornooi in. 

• Elite B-clubs spelen gewoon op leeftijd en starten vanaf de poulefase. 
• Basisspeeldagen liggen op woensdagavond, maar clubs kunnen deze verschuiven naar 

maandag, dinsdag of donderdag indien dit in hun planning beter zou passen (wél met 
goedkeuring van de tegenstander). Hierdoor zou de gehele clubwerking niet in de 
problemen mogen komen qua bezetting van de velden omdat een ploeg een ronde 
verder doorstoot in het tornooi. Lukt het in die week niet om te spelen dan mag de 
wedstrijd ook verschoven worden naar een andere week zolang deze wedstrijd maar 
afgewerkt kan worden de week voor aanvang van de volgende ronde. 

• We koppelen bepaalde lichtingen qua speeldagen (week 1 --> U9, U11, U16 & U19 / 
week 2 --> U8, U12, U14 & U15 / week 3 --> U10, U13 & U17) zodat het mogelijk is om 
met verschillende lichtingen deel te nemen, met een goede spreiding om weer het 
trainingsschema qua organisatie niet teveel te belasten. We zorgen er bij de loting ook 
voor dat de deelnemende lichtingen van jullie club in die week nooit allemaal samen 
thuis of uit kunnen spelen! Zo heb je per week maximum 2 of uitzonderlijk 3 
wedstrijden op jullie locatie zolang de ploegen in het bekertornooi zitten 

• De lichtingen U8 t.e.m. U13 mogen gefloten worden door eigen mensen (om de kosten 
te drukken). Vanaf de lichting U14 moeten de wedstrijden gefloten worden door 
officiële scheidsrechters (door de club aan te vragen) om de objectiviteit zoveel mogelijk 
te vrijwaren. 



• We houden het deelnamebedrag beperkt (25€/deelnemend team) en                
goedkoper dan bij andere bekerformats. Wetende dat je zéker 1 thuis-                           
match hebt gaat elke ploeg zeker dit deelnamebedrag qua kantine                     
recupereren en zelfs een klein winstbedrag aan over houden! Ploegen die doorstoten 
naar de knockout-fase zullen meerdere thuiswedstrijden hebben. Daarnaast mag er ook 
een maximum bedrag van 3€/volwassen toeschouwer gevraagd worden! Daarnaast 
geven we nog een cadeaubon van 10€ van WM Soccer Events per betalend ploegje. 
Hiermee kan je bij ons medailles/bekers voor jullie eigen clubtornooi of bedrukte 
drinkbussen met clublogo aankopen... Clubs die met meer dan 12 ploegen inschrijven 
(er zijn 11 leeftijdscategorieën, maar je kan wel (maximaal) 2 ploegen per lichting 
inschrijven) betalen niet voor die extra teams! 

 

Ik denk dat we zo tegemoet kunnen komen aan enkele belangrijke factoren die het interessant 
maken om deel te nemen aan dergelijke concepten 

• Wedstrijden van goed niveau (Elite/IP-clubs) zodat ook eens het niveau t.o.v. andere 
IP/Elite-clubs ingeschat kan worden 

• Extra inkomsten voor de clubs qua kantine & inkom 
• Extra wedstrijdprikkel mét inzet i.p.v. trainingsmoment én mogelijk tegen andere clubs 

dan gebruikelijk in de competitie 

  

Concreet komt het erop neer dat we voor alle lichtingen (U8 - U19) Vlaanderen zullen opdelen 
in een regio 'Oost' (vanaf Brussel naar rechts of de provincies Antwerpen, Limburg en het 
grootste deel van Vlaams-Brabant) én een regio 'West' (vanaf Brussel naar links of West- & 
Oost-Vlaanderen en een stukje Vlaams-Brabant).  
Bij de eerste ronde, een poulefase met 3 teams waarbij elke ploeg 1x tegen een tegenstander 
thuis zal spelen en 1x tegen de andere tegenstander uit zal spelen) gaan we deze 'oostelijke' & 
'westelijke' zone nog eens opsplitsen in 2 regio's om in deze fase van het tornooi de afstanden 
binnen de perken te houden (oosten regio 1, oosten regio 2, westen regio 1, westen regio 2). 
De poulefase zal plaatsvinden in de maanden september & oktober (2 matchen per 
deelnemend team). 
  
Vanaf de volgende ronde, in november, speelt elke club die doorgaat na de poulefase (meestal 
eerste 2 van de 3 afhankelijk van het aantal deelnemende teams) in de volledige 'Oostelijke' of 
'Westelijke' zone in een knock-out systeem... Op het einde van het seizoen komen de winnaars 
uit elke zone in een Nationale Finale ergens in het centrum van het land samen met de 
winnaars van de 2 ‘Waalse zones’ om zo de Nationale winnaar aan te duiden.  
  
Bij de U8 & U9 gaan we de samenvoeging van bv oosten 1 & oosten 2 pas later in het tornooi 
doen vanaf de 1/2-finale van het Oostelijke deel (zelfde principe voor het westelijke deel). Op 
die manier zullen enkel de teams die verder in het tornooi geraken ook eens een verdere 
verplaatsing moeten doen met deze jongere spelers en zal dit niet vanaf het eerdere stadium 
plaatsvinden.  
 
 



Hieronder kan je een overzicht van de vooropgestelde speeldata terugvinden.  
Graag geef ik nog mee dat je als team maar 2 van de 3 poulematchen speelt!  
1x Thuis & 1x Uit... 
 
 

 

 
Via deze link kan je de inschrijvingen voor je club regelen voor de 2e editie van de 
WM Youth Cup op ons digitaal tornooiplatform bij de knop 'inschrijven' 
www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold-2021-2022 
 
 

Bedankt alvast voor jullie interesse én eventuele deelname.  
 
 

Indien jullie nog vragen zouden hebben, laat dan gerust iets weten! 

http://www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold-2021-2022


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot geef ik graag nog even mee dat we komend seizoen ook een nieuw gelijkaardig concept 

opzetten voor Regionaal & Provinciaal spelende clubs onder de naam WM Youth Cup - Silver! 

Dit zal wel georganiseerd worden per provincie en niet in grotere zones.  Mogelijk interessant 

voor partner- of bevriende clubs van jullie. Geef het zeker door!       


