“De Kuip Cup: een uniek sportief
evenement in dé voetbaltempel
van Nederland”
Beste sportvrienden,
Ik heet u van harte welkom in De Kuip, het thuisstadion van Feyenoord en het Nederlands Elftal. U zult gaan beleven wat het is om het speelveld te betreden van één van
de mooiste en historierĳkste voetbaltempels van Nederland. De gang door de spelerstunnel, de kleedkamers, de ambiance……..het zal u nog lang heugen, daarvan ben ik
overtuigd!
Vandaag zal er wederom een cup uitgereikt gaan worden: De Kuip Cup. We zĳn toe aan
de 10de editie en we mogen spreken van een fantastisch deelnemersveld met een aantal
bekende namen en een aantal ‘debutanten’.
Naast het sportieve zal het u op deze dag in De Kuip aan niets ontbreken. Op ons horecaplein, gesitueerd bĳ vak W, kunt u een rustmoment kiezen tussen de wedstrĳden en
worden voorzien van een hapje en een drankje.
Tĳdens de derde helft in de zalen op 2e etage zullen wĳ na de prĳsuitreiking de WK wedstrĳden België – Algerĳe en Brazilië – Mexico uitzenden.
Ik wens u een sportieve, maar ook gezellige dag toe en zie u graag terug bĳ Feyenoord!
Moge de beste winnen!

Met vriendelĳke groet,
Mark Koevermans
Commercieel Directeur
Feyenoord Rotterdam N.V.
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Routebeschrijving naar De Kuip
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Vanaf de snelweg A16 volgt u de borden Feĳenoord (afslag 15)
De rotonde driekwart nemen richting het Topsportcentrum
Bĳ het Topsportcentrum rechtsaf het terrein van De Kuip oprĳden
Hier kunt u gratis parkeren
Graag melden bĳ de receptie van het Maasgebouw.
De receptioniste verwĳst u door naar de ontvangstruimte.

Historie De Kuip Cup
In het voorjaar van 2005 ontstond binnen Stadion Feĳenoord het idee om in de mooiste
sporttempel van Nederland een uniek sportief evenement te organiseren voor het bedrĳfsleven. De link naar het voetbal was uiteraard snel gelegd en er werd gekozen voor
een bedrĳfsvoetbaltoernooi. Deze kreeg een passende naam mee: De Kuip Cup.
De Kuip Cup biedt de deelnemers de unieke kans om zich voor een dag een echte Feyenoorder te voelen. De sportiviteit en beleving staan voorop en ieder jaar maken de teams
er weer een fantastisch feest van.

Terugblik editie 2013:
Tijdens de afgelopen editie van De Kuip Cup waren de deelnemende bedrijven erg aan
elkaar gewaagd. Het voetbal was prima verzorgd en er vielen een aantal schitterende
doelpunten. Uiteindelijk bleek Aon Groep Nederland de sterkste en wisten zij de titel in de
wacht te slepen. Dit jaar doen zij een gooi naar de tweede titel op rij.

Winnaars:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

AD Sportwereld
Sport & Recreatie Rotterdam
Roteb
AD Sportwereld
Exact Software
Roteb
Fĳnevent
Exact Software
Aon Groep Nederland
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Allianz Nederland Groep N.V. is onderdeel van Allianz Group, één van de grootste financiële instellingen ter wereld. Met Allianz kiest u voor de meest betrouwbare en ervaren partner voor het
beschermen van uw bezittingen. Of het nu gaat om het verzekeren van uw auto, onderneming,
huis of gezin. Ook voor uw (aanvullend) pensioen, hypotheek en inkomen of sparen en beleggen
is Allianz uw partner.
Onze missie: duurzame groei realiseren voor onze relaties. Door te luisteren naar uw wensen,
bouwt Allianz met al haar kennis en ervaring altĳd aan de beste persoonlĳke oplossingen. In Nederland hebben meer dan één miljoen klanten ons hun vertrouwen geschonken, wĳ geven hen de
zekerheid van een solide fundament voor hun bestaan. Er staat een netwerk van adviseurs garant
voor de kwaliteit van onze service. Kĳk op www.allianz.nl
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WIJ SPELEN THUIS.
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Focus Care Pharmaceuticals is een jong farmaceutisch bedrĳf gevestigd in Nederland. De
eerste pĳler waar het bedrĳf op is gebouwd zĳn
generieke geneesmiddelen. Waarbĳ wĳ een
professioneel platform voor distributie en commercialisering van een breed pakket generieke
geneesmiddelen hebben ontwikkeld.
Daarnaast richt Focus Care zich inmiddels steeds meer op het op de markt brengen van
geneesmiddelen die bepaalde praktische problemen in de medische of farmaceutische
praktĳk uit de wereld helpen. Wĳ zoeken naar zaken als optimale toedieningsvormen,
veiliger gebruik en verbeterd gebruiksgemak, ter bevordering van de therapietrouw.
Focus Care volgt nauwgezet alle farmaceutische ontwikkelingen in binnen- en buitenland, met tegelĳkertĳd een scherp oog voor wat er speelt in de Nederlandse praktĳk. Wĳ
hebben een uitgebreid netwerk binnen de farmaceutische industrie. Focus Care werkt
samen met gerenommeerde internationale farmaceutische producenten en ontwikkelaars.
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Dit jaar doet het team van KPN voor de zesde keer op rĳ met heel veel plezier mee aan de Kuip
Cup. Het is een gezellig, sportief en goed georganiseerd toernooi.
Daarnaast vinden de spelers het geweldig een keer in de Kuip te mogen spelen; de thuisbasis van
landelĳke topclub Feyenoord.
Profiel KPN
KPN is het netwerk dat geeft om Nederland en ervoor zorgt dat mensen en bedrĳven altĳd en
overal online zĳn. Onze klanten staan voorop, daarom bieden we één totaalpakket met bellen, internet en TV – topkwaliteit voor een goede prĳs
en eenvoud in het gebruik.
Ook voor de zakelĳke klanten biedt KPN één totaalpakket, KPN EEN, met geïntegreerde IT- en
telecomdiensten en veilige Clouddiensten waaronder CloudNL.
Daarnaast biedt KPN het grootste 4G netwerk
van Nederland.
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MN is een van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van Nederland, met
meer dan 60 jaar ervaring. MN beheert een vermogen van ruim € 90 miljard voor diverse pensioenfondsen, in Nederland en het Verenigd Koninkrĳk. Daarnaast voert MN de pensioenadministratie uit voor bĳna 2 miljoen mensen en ruim 36.000 werkgevers. Bĳ MN werken circa 1.000
mensen. Meer informatie is te vinden op www.mn.nl
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Wigo4it. Onder deze naam hebben de sociale diensten van
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de handen
ineengeslagen. In 2007 hebben zĳ de overheidscoöperatie
Wigo4it opgericht. Wigo4it richt zich op de verbetering van
de elektronische dienstverlening aan burgers en opereert op
het gebied van werk, inkomen en zorg.

Bouwen, beheren en innoveren
De naam Wigo4it is een samenvoeging van: Werk, Inkomen, G4, voor IT. Zĳ ondersteunt de primaire processen van de sociale dienst door het bouwen en beheren van
applicaties en het aansturen van leveranciers. Daarnaast richt Wigo4it zich op innovatie.
Door vernieuwing en verbetering innovatie van de ICT werken wĳ samen aan de sociale dienst van morgen.
Het doel van Wigo4it is: als één partĳ optreden, om hergebruik, ontwikkeling en gezamenlĳk beheer van ICT-systemen mogelĳk te maken.
See more at: http://www.wigo4it.nl/organisatie/#sthash.9uVgGUih.dpuf
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Wedstrijdschema
De Kuip Cup 2014
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Poule A

Poule B

Lancom
Rabobank
Focus Care
SIMgroep

Rapoo Europe BV
KPN
Gamebasics
Made in Rotterdam

Poule C

Poule D

Allianz
Mideko Shipping
Exact
MN

Aon Groep Nederland
BNG
Wigo4it
HDI-Gerling

HOOFDVELD:
11.00 uur: Lancom - Rabobank
11.20 uur: Focus Care – SIMgroep
11.40 uur: Allianz - Mideko
12.00 uur: Exact - MN
12.20 uur: Rapoo - Gamebasics
12.40 uur: KPN – Made in R’dam
13.00 uur: Aon – Wigo4it
13.20 uur: BNG – HDI-Gerling
13.40 uur: Rabobank – Focus Care
14.00 uur: KPN - Gamebasics
14.20 uur: Allianz - MN
14.40 uur: BNG – Wigo4IT
15.20 uur: Nr. 4a – Nr. 4b (A)
15.40 uur: Nr. 3c – Nr. 3d (C)
16.00 uur: Nr. 2a – Nr. 2b (E)
16.20 uur: Nr. 1c – Nr. 1d (G)

16.40 uur: Verliezer A – Verliezer B
17.00 uur: Winnaar A – Winnaar B
17.20 uur: Verliezer C – Verliezer D
17.40 uur: Winnaar C – Winnaar D
18.00 uur: Verliezer E – Verliezer F
18.20 uur: Winnaar E – Winnaar F
18.40 uur: Verliezer G – Verliezer H
19.00 uur: Winnaar G – Winnaar H

VARKENOORD:
11.00 uur: Rapoo - KPN
11.20 uur: Gamebasics – Made in R’dam
11.40 uur: AON - BNG
12.00 uur: Wigo4it – HDI-Gerling
12.20 uur: Lancom – Focus Care
12.40 uur: Rabobank - SIMgroep
13.00 uur: Allianz - Exact
13.20 uur: Mideko - MN
13.40 uur: Lancom - SIMgroep
14.00 uur: Rapoo – Made in R’dam
14.20 uur: Mideko - Exact
14.40 uur: Aon – HDI-Gerling

15.20 uur: Nr. 4c – Nr. 4d (B)
15.40 uur: Nr. 3a – Nr. 3b (D)
16.00 uur: Nr. 2c – Nr. 2d (F)
16.20 uur: Nr. 1a – Nr. 1b (H)
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Puntentelling
Poule A

1

2

3

Totaal

1

2

3

Totaal

1

2

3

Totaal

1

2
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Totaal

Lancom BV
Rabobank
Focus Care Pharmaceuticals BV
SIMgroep

Poule B
Rapoo Europe BV
KPN
Gamebasics BV
Made in Rotterdam

Poule C
Allianz
Mideko Shipping BV
Exact
MN

Poule D
Aon Groep Nederland BV
Bank Nederlandse Gemeente
Wigo4it
HDI-Gerling
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Spelregels “De Kuip Cup”













De wedstrijden vinden plaats over het gehele veld (11 tegen 11)
De officiële FIFA-regels zullen worden gehanteerd
Er mag doorlopend gewisseld worden
Ieder team is gekleed in een homogeen tenue
(m.a.w. iedere speler dezelfde kleur shirt, broek en kousen m.u.v. de keeper)
Een rode kaart voor ernstig gemeen spel of ernstige misdraging richting de
scheidsrechters/wedstrĳdleiding betekent automatisch uitsluiting voor het
restant van het toernooi.
De wedstrĳden duren 17 minuten. Er wordt niet van speelhelft gewisseld.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
Het aantal punten in de poule is doorslaggevend. Indien dit gelĳk is beslist het
doelsaldo. Indien ook dit gelĳk is telt het onderlinge resultaat. Indien ook dit
gelĳk is zĳn de aantal gescoorde doelpunten doorslaggevend. Mocht er dan
nog geen beslissing zĳn dan zullen er strafschoppen worden genomen.
Mochten de (kruis)finalewedstrĳden gelĳk eindigen, dan worden er direct
strafschoppen genomen

Wĳ doen op ieder team het beroep om te letten op de sportiviteit. Het voetballen in De
Kuip is een beleving op zich. Laat onbezonnen acties achterwege en laat het voetbaltoernooi een feest blĳven.
Toon respect richting de scheids- en
grensrechters.
Het verzoek aan de teamcaptains is dan ook
om de spelers die zich niet de spelregels wensen te houden uit te sluiten voor het restant
van het toernooi.
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Notities
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