
04926  Schelle Sport 

25ste “ALBERT DE RAETCUP” voor DUIVELTJES   
 

REGLEMENT  (overzicht op web:www.kskheisttornooi.be) 
 

1. De deelnemers dienen zich te schikken naar de spelregels van de K.B.V.B. De organisatoren zijn niet 

verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of na het tornooi. Alle betwistingen worden 

in eerste aanleg beslecht door de organisatoren, behalve welke onder de bevoegdheid vallen van het 

PSC en PS van de K.B.V.B. 

2. Een speler die tijdens het tornooi een rode kaart oploopt, wordt voor de verdere wedstrijden van 

die dag  uitgesloten. 

3. Na alle wedstrijden worden er 5 strafschoppen genomen door 5 verschillende spelers voor het 

bepalen van de winnaar van een penaltytrofee. (NIET VOOR U6) 

4. Aantal spelers : vijf tegen vijf. 

Voor de U6 : 2 tegen 2 met een totaal van 8 spelers per ploeg 

5. Iedere ploeg dient te zorgen voor minstens 2 uitrustingen van verschillende kleur. De eerst 

vermelde ploeg is de thuisploeg. 

6. Iedere ploeg dient ook te zorgen voor eigen oefenballen.  

7. Wegens de deelname van een groot aantal ploegen zijn wij genoodzaakt meerdere ploegen in één 

kleedkamer te plaatsen. Gelieve geen waardevolle bezittingen achter te laten. Deze kunnen eventueel 

in bewaring worden gegeven op het secretariaat. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor 

eventuele diefstallen tijdens het tornooi. Met een beetje goede wil kan iedereen het nodige comfort 

worden gegeven. 

8. Ligging der terreinen : Lostraat Heist op den Berg : 

Terrein A : Hoofdterrein sportcentrum. 

Terrein B : terrein achter tribune. 

Terrein C:  terrein achter tribune. (KUNSTGRAS) 

De scheidsrechters, de assistent-scheidsrechters en de spelers dienen er rekening mee te 

houden dat het ABSOLUUT VERBODEN is deze kunstgrasmat te betreden of te bespelen 

met voetbalschoenen die uitgerust zijn met metalen studs, vermits deze de grasmat ernstig 

zouden beschadigen. Enkel aangepast schoeisel ( multistuds) is toegelaten. 

Terrein D :  terrein achter tribune 

Terrein T5 : 1ste achter doel terrein A 

Terrein T6 : 2de achter doel terrein A 

Terrein T7 : voor cafetaria B 

9. Een elftal dat forfait geeft zal, naast de gebruikelijke boetes opgelegd door de K.B.V.B., een 

schadeloosstelling t.g.v. de organisatoren  van 125 EUR worden opgelegd. 

10. We wensen iedereen een succesvol tornooi toe. 

11. Op het kunstgrasveld (terrein C) zijn schoenen met aluminium studs uitdrukkelijk verboden, alleen 

schoenen met synthetische studs zijn toegelaten, bij voorkeur multistuds. 



DUIVELTJES GEBOREN IN 2008 – U7 
 
Er worden alleen spelers toegelaten die geboren zijn in het jaar 2008 of later. 

De twaalf deelnemende ploegen worden verdeeld in vier reeksen van drie.  

In iedere reeks spelen de ploegen onderling tegen elkaar. De wedstrijden duren 1 maal 20 minuten. 

(zonder rust)  

Na deze wedstrijden wordt per reeks een klassement opgemaakt  (3 p. per overwinning, 1 p. per 

gelijkspel) 

Bij gelijkheid van punten bepalen, in volgorde van opsomming, volgende criteria de stand:. 

Het grootste positief doelpuntenverschil (goals voor - goals tegen) 

De meest gescoorde doelpunten). 

Het kleinste aantal tegendoelpunten. 

Is het dan nog steeds gelijk, dan beslist het lot. 

In de tweede ronde worden de halve finales en finales gespeeld.(Zie schema hieronder). De derdes van 

iedere reeks spelen voor de plaatsen 9 tot en met 12. De tweedes spelen voor de plaatsen 5 tot en met 

acht  en de eersten voor de plaatsen 1 tot en met vier.  

Bij gelijkspel in deze wedstrijden worden strafschoppen genomen om de winnaar aan te duiden. 

De wedstrijden duren 1 maal 20 minuten (zonder rust ). 

Deelnemende ploegen en reeksindelingen. 
 

Reeks A.   Reeks B 

K.SK. HEIST A   KFC HOUTVENNE 

FC RILLAAR SPORT  KFC BO BEERZEL 

SCHELLE SPORT  FC MERCHTEM 2000 

 

Reeks C.   Reeks D 

KVC BOOISCHOT  KFCO BEERSCHOT-WILRIJK 

K.SK. HEIST B   K.RUMSTSE SK 

K.WIJNEGEM VC  KFC TONGERLO 

 

WEDSTRIJDSCHEMA ZATERDAG 4 APRIL 2015 
  .         Uitslagen  

          Doelpunten strafschoppen 

9:00 u.  T5 K.SK. HEIST A   FC RILLAAR SPORT ___ / ___ ___ / ___ 

T6 KFC HOUTVENNE  KFC BO BEERZEL  ___ / ___ ___ / ___ 

  T7 KVC BOOISCHOT  K.SK. HEIST B. ___ / ___ ___ / ___ 
 

9:30 u.  T5 K.SK. HEIST A   SCHELLE SPORT. ___ / ___ ___ / ___ 

  T6 KFC HOUTVENNE  FC MERCHTEM 2000. ___ / ___ ___ / ___ 

  T7 KFCO BEERSCHOT-WILR K.RUMSTSE SK ___ / ___ ___ / ___ 
 

10:00 u. T5 FC RILLAAR SPORT  SCHELLE SPORT. ___ / ___ ___ / ___ 

  T6 KVC BOOISCHOT  K.WIJNEGEM VC ___ / ___ ___ / ___ 

  T7 KFCO BEERSCHOT-WILR KFC TONGERLO ___ / ___ ___ / ___ 
 

10:30 u. T5 KFC BO BEERZEL  FC MERCHTEM 2000. ___ / ___ ___ / ___ 

  T6 K.SK. HEIST B.  K.WIJNEGEM VC. ___ / ___ ___ / ___ 

  T7 K.RUMSTSE SK  KFC TONGERLO ___ / ___ ___ / ___ 

 



KLASSEMENT. 
REEKS A    PUNTEN DOELP.  TEGEN  STRAFSCH. 

1. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

2. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

3. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

REEKS B    PUNTEN DOELP.  TEGEN  STRAFSCH. 

1. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

2. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

3. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

REEKS C    PUNTEN DOELP.  TEGEN  STRAFSCH. 

1. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

2. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

3. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

REEKS D    PUNTEN DOELP.  TEGEN  STRAFSCH. 

1. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

2. ____________________  ________ ______ ______ __________ 

3. ____________________  ________ ______ ______ __________ 
 

HALVE FINALES 
  .         Uitslagen  

          Doelpunten strafschoppen 

11:00 u. T5 TWEEDE REEKS A TWEEDE REEKS B  (3) 

  …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

 T6 TWEEDE REEKS C TWEEDE REEKS D  (4) 

  …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

 T7 DERDE REEKS A DERDE REEKS B (1) 

  …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

11:30 T5 EERSTE REEKS A   EERSTE REEKS B (5) 

  …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

T6 EERSTE REEKS C EERSTE REEKS D (6) 

  …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

T7 DERDE REEKS C DERDE REEKS D (2) 

  …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

 

FINALES 
  VOOR VIJFDE EN ZESDE PLAATS 

12:00 T5 WINNAAR 3  WINNAAR 4   

  …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

VOOR ZEVENDE EN ACHTSTE PLAATS 

T6 VERLIEZER 3  VERLIEZER 4 

 …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

VOOR ELFDE EN TWAALFDE PLAATS 

T7 VERLIEZER 1  VERLIEZER 2 

 …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

VOOR EERSTE EN TWEEDE PLAATS 

12:30 T5  WINNAAR 5  WINNAAR 6.  

  …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

VOOR DERDE EN VIERDE PLAATS 

T6 VERLIEZER 5  VERLIEZER 6 

 …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___ 

VOOR NEGENDE EN TIENDE PLAATS 

 T7 WINNAAR 1  WINNAAR 2  

  …………………………… ………………………………   ___ / ___ ___ / ___



 


