
Ten eerste bedankt KLSK u voor de deelname aan ons 9de indoortornooi, zonder u 

zouden we het niet kunnen. Omdat we graag willen dat alles voor jullie vlot 

verloopt, geven we hierbij een aantal praktisch tips voor het verloop van de dag. 

 

1. Alle ploegen moeten een half uur voor de aanvang van hun eerste 

wedstrijd aanwezig zijn. 

 

 
 

2. De wedstrijden starten om het kwartier en duren 12 minuten. Om dit 

strakke schema te respecteren moet elke ploeg 5 minuten voor de start van 

een wedstrijd klaar staan aan het plein. 

 

 
 

3. Er is een plannetje bijgevoegd om onze ‘Red and Blue Arena’ terug te vinden. 

 

 
 

4. Bij het toekomen, gelieve u aan te melden aan het secretariaat. Hier krijgt 

u de nodige documenten (feuille, terreinindeling, kleedkamerregeling,…) 

 

 
 

5. Omkleden : Dit gebeurt in de kleedkamers. Ter plaatse zal er een begeleider 

jullie wegwijs maken. De sporttassen worden na het omkleden opgeborgen 

achteraan in de sporthal. 

 



6. Opgelet, omdat er veel aanwezigen zijn, vragen we om geen waardevolle 

spullen achter te laten in de sporttassen. SK Londerzeel is niet 

verantwoordelijk voor eventuele diefstal. 

 

 
 

7. Na het tornooi kan er gedoucht worden. Doordat er veel ploegen op 

hetzelfde moment de kleedkamers en douches zullen gebruiken, vragen wij 

het gebruik van deze ruimtes zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op deze 

manier kan iedereen van de faciliteiten gebruik maken. Mogelijk zal uw ploeg 

even moeten wachten tot de kleedkamer/douche vrij is. We danken u alvast 

voor uw begrip. 

 

 
 

8. Drank en eetstandjes zijn voorzien in de sporthal. Eet- en drankbonnen zijn 

verkrijgbaar aan de kassa, maar eten en drinken is echter enkel toegelaten 

in de daarvoor voorziene zone. Het is niet toegelaten zelf eten en drinken 

mee te brengen. 
 

 
 

Vragen of opmerkingen zijn welkom per kerende mail en verder wensen we u 

natuurlijk een aangename dag vol voetbalplezier! 

 

Mvg, 

De jeugdwerking van KLSK. 


