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Beste Sportvriend, -vriendin, 

Allereerst willen wij, het bestuur en de pupilletjes van FC Hemiksem.V, u hartelijk bedanken 

voor uw deelname aan ons eerste jeugdtornooi. 

FC Hemiksem.V is ontstaan in 1993. Dat jaar werd de ploeg lid van de KVV en kregen zij het 

stamnummer 1107. Het jaar 2010 werd er een tweede reservenploeg opgericht. Het seizoen 

2011/2012 werd succesvol afgesloten, het eerste elftal speelde kampioen en promoveerde 

naar de derde afdeling. Het seizoen 2013/2014 werd gestart met een derde team, de 

veteranenploeg. Het idee kwam om te starten met jeugd. Het seizoen 2014/2015 werd dan 

ook gestart met een eerste pupillenteam, categorie 2008. 

Tijdens het seizoen veranderde de ambitie van FC Hemiksem.V. Het enthousiasme en 

motivatie  groeiden. FC Hemiksem.V wil als enig KVV lid binnen de rupelstreek de 

trekpleister worden voor de jeugd. Jeugd die niet aan voetballen toekomt krijgen bij FC 

Hemiksem.V de garantie hun hobby, het voetbal, op regelmatige basis uit te oefenen.  Zij 

zullen hierbij worden bijgestaan door een gemotiveerd bestuur, medewerkers en coaches. 

25 april is een nieuwe uitdaging voor FC Hemiksem.V, ons allereerste jeugdtornooi. Wij zijn 

ervan overtuigd dat uw deelname een steentje zal bijdragen tot het succes van ons tornooi. 

Samen met u, het bestuur, de talrijke vrijwillige medewerkers, sponsors en natuurlijk de 

sterren van de dag ‘alle voetballertjes’  zijn alle ingrediënten aanwezig voor een geslaagde 

formule. Indien ook de zon komt opdagen boven de Nieuwe Dreef kan het alleen maar 

schitteren. Een onvergetelijke dag, vol voetbalplezier en emotie, kort samengevat ‘Voetbal 

een Feest’. 

Het bestuur van FC Hemiksem.V wil alle deelnemende teams, sponsors en medewerkers 

bedanken. Jullie inzet en loyaliteit zijn op een dag als deze onontbeerlijk en van onschatbare 

waarde. 

In naam van het bestuur van FC Hemiksem.V, Hartelijk Dank en Veel Succes! 

Yves Timmermans 

Jeugdcoördinator FC Hemiksem.V  
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Ploeg Shirt Broek 

Berkenrode Rood Groen 

FC Hemiksem.V Rood Zwart 

Laar Groen Wit 

Nieuw Boechout Rood Blauw 

Ostan Groen Zwart 

Sint-Jozef Rood Blauw 

10.00 Terrein A Sint-Jozef - FC Hemiksem.V _____ / _____ 

10.00 Terrein B Nieuw Boechout - Berkenrode _____ / _____ 

10.20 Terrein A Laar - Ostan _____ / _____ 

10.40 Terrein B Sint-Jozef - Berkenrode _____ / _____ 

11.00 Terrein A FC Hemiksem.V - Ostan _____ / _____ 

11.00 Terrein B Laar - Nieuw Boechout _____ / _____ 

11.40 Terrein A Ostan - Berkenrode _____  / _____ 

11.40 Terrein B Sint-Jozef - Nieuw Boechout _____ / _____ 

12.00 Terrein A FC Hemiksem.V - Laar _____ / _____ 

12.20 Terrein  B Ostan - Sint-Jozef _____ / _____ 

12.40 Terrein A FC Hemiksem.V - Nieuw Boechout _____ / _____ 

12.40 Terrein B Berkenrode - Laar _____ / _____ 

13.20 Terrein A Ostan - Nieuw Boechout _____ / _____ 

13.20 Terrein B Sint-Jozef - Laar _____ / _____ 

13.40 Terrein A Berkenrode - FC Hemiksem.V _____ / _____ 

 KLASSEMENT PUPILLEN 2008: 

1 ________________________________________ _______________ 

2 ________________________________________ _______________ 

3 ________________________________________ _______________ 

4 ________________________________________ _______________ 

5 ________________________________________ _______________ 

6 ________________________________________ _______________ 
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Ploeg Shirt Broek 

Laar Groen Wit 

Nieuw Boechout Rood Blauw 

Ostan Groen Zwart 

Rapid Groen Wit 

Schelle Sport Geel Blauw 

10.20 Terrein B  Rapid - Nieuw Boechout _____ / _____ 

10.40 Terrein A Laar - Schelle Sport _____ / _____ 

11.20 Terrein A Rapid - Schelle Sport _____ / _____ 

11.20 Terrein B Laar - Ostan _____ / _____ 

12.00 Terrein B Schelle Sport - Ostan _____ / _____ 

12.20 Terrein A Laar - Nieuw Boechout _____ / _____ 

13.00 Terrein A Schelle Sport - Nieuw Boechout _____  / _____ 

13.00 Terrein B Rapid - Ostan _____ / _____ 

13.40 Terrein B Nieuw Boechout - Ostan _____ / _____ 

14.00 Terrein  A Laar - Rapid _____ / _____ 

 KLASSEMENT PUPILLEN 2009: 

1 ________________________________________ _______________ 

2 ________________________________________ _______________ 

3 ________________________________________ _______________ 

4 ________________________________________ _______________ 

5 ________________________________________ _______________ 
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Inschrijvingen: 

1. Het tornooi is voorbehouden aan de op voorhand ingeschreven ploegen. De dag van 

het tornooi worden er geen nieuwe ploegen ingeschreven. 

2. De inschrijving is kosteloos. 

3. Het tornooi is verdeeld in twee leeftijdscategorieën; categorie 2008 en categorie 

2009. Uitzonderingen op de geboortejaren zijn toegestaan mits op voorhand 

afgesproken met de organisator. 

4. De winnaar en de tweede geklasseerde per leeftijdscategorie krijgen een beker. 

Iedere speler wordt beloond met een medaille. Prijsuitreiking voorzien omstreeks 

14.30 uur. 

Sport- en spelreglement:  

1. De wedstrijden worden gespeeld op 2 terreinen, terrein A en B. 

2. Voor een vlot verloop van de wedstrijden dient elk team zich uiterlijk 10 minuten  

voor aanvang van de wedstijd aan. Zij begeven zich naar het terrein zoals aangegeven 

op de wedstrijdkalender. 

3. Om te beletten dat de 2 teams in dezelfde kleuren aantreden brengt ieder team een 

tweede set shirts of een set fluovestjes mee. In geval beide teams in dezelfde kleur 

aantreden trekt het als ‘thuisploeg’ genoteerde team een andere kleur of fluovestje 

aan. 

4. Iedere wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter. 

5. De wedstrijden worden gespeeld volgens het reglement van de KVV gehanteerd 

tijdens het afgelopen seizoen. Enkel uitzonderingen vermeld in dit reglement zijn 

toegestaan. 

6. De als ‘bezoeker’ genoteerde ploeg trapt de wedstrijd af, na de kampwissel de 

‘thuisploeg’. 

7. Het dragen van beenbeschermers is tijdens iedere wedstrijd verplicht. 

8. Vervangingen: Wissels zijn onbeperkt. Iedere speler die op de spelerslijst staat mag 

meespelen. De wissel gebeurt ter hoogte van de denkbeeldige ‘middellijn’. Het spel 

gaat onmiddellijk verder. Een vervangen speler mag nadien terug aantreden. Ieder 

team houdt zich aan de 50% regel, dit wil zeggen dat iedere speler evenveel speelt. 

9. Gele en rode kaarten zijn niet van toepassing. Iedere fout zal worden beslecht met 

een fairplay handdruk. 
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10. Klassement: Het klassement wordt opgemaakt volgens volgende criteria en in 

vernoemde volgorde: 

a. Meeste aantal punten: 

i. Gewonnen wedstrijd = 3 punten 

ii. Gelijkgespeelde wedstrijd = 1 punt 

iii. Verloren wedstrijd = 0 punten 

b. Meeste aantal gewonnen wedstrijden 

c. Doelpuntensaldo: Is het verschil tussen het aantal gescoorde doelpunten en 

het aantal geïncasseerde doelpunten 

d. Het resultaat van de onderlinge confrontatie 

e. Indien er na deze criteria nog geen verschil is tussen de teams zullen 

strafschoppen beslissen 

11. Tijdens de wedstrijd mogen supporters niet binnen de neutrale zone of achter de 

doelen plaats nemen. Zij bevinden zich op een aanvaardbare afstand van de zijlijnen. 

Per ploeg mogen zich slechts 2 personen (ploegafgevaardige + coach of 2 coaches, 

herkenbaar met een armband) en de reservespelers binnen de neutrale zone 

bevinden. 

12. Coaching gebeurt vanaf de zijlijnen. 

Administratieve reglementen: 

1. Indeling kleedkamers: 

a. Kleedkamer 1: Niew Boechout (2 teams), Laar (2 teams) 

b. Kleedkamer 2: Ostan (2 teams), Rapid 

c. Kleedkamer 3: Sint-Jozef, Berkenrode 

d. Kleedkamer 4: FC Hemiksem.V, Schelle Sport 

2. Ten minste 45 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd biedt de 

ploegverantwoordelijke zich aan bij de organisatie. De ploegverantwoordelijke vult 

de spelerslijst in en ondertekent deze. Hij vermeldt tevens expliciet zijn eigen naam 

op de spelerslijst. De organisatie is ten allen tijden gemachtigd de spelerslijst te 

controleren. De ploegverantwoordelijke is tevens de contactpersoon met de 

organisatie in geval van bijkomende inlichtingen, geschillen, ...  

3. Iedere speler die op de deelnemerslijst staat dient ter controle voorzien te zijn van 

een officiëel document zoals identiteitskaart en/of geldige lidkaart. 
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4. Telaatkomers nemen pas deel aan het tornooi vanaf hun eerstvolgende wedstrijd. De 

gemiste wedstrijden worden niet meer gespeeld. Forfaitscore (3 – 0) beslist deze 

wedstrijd(en). 

5. Eventuele klachten worden onmiddellijk na de wedstrijd door de 

ploegverantwoordelijke vermeldt aan de organisatie. In onderling overleg zal de 

organisatie trachten onmiddellijk de correcte beslissing te nemen. 

6. Tijdens het tornooi kan men ter plaatse tegen sterk democratische prijzen dranken 

(fris- en warme dranken), hamburgers, hotdogs, ... verkrijgen. 

7. Bij aanmelding van de ploegen zal de organisatie 1 fles water voorzien per 

deelnemend team. 

8. Het is aangeraden dat de deelnemende ploegen zelf oefenballen voorzien. 

9. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstallen. Waardevolle voorwerpen en 

portefeuilles worden niet achter gelaten in de kleedkamers. 

10. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Een EHBO set 

wordt voorzien door de organisatie. 

11. Frauderende ploegen worden door de organisatie onmiddellijk uit het tornooi 

verwijderd. 

12. Alle gebeurlijke voorvallen die niet zijn opgenomen in het reglement worden door de 

organisatie onmiddellijk beslecht. 

13. De organisatie is ten allen tijden bevoegd om het reglement aan te passen. Zij 

brengen hiervan onmiddellijk de ploegverantwoordelijken op de hoogte. 

Wedstrijdreglement: 

1. Iedere wedstrijd wordt gespeeld in 2 speelhelften van 7 minuten zonder rust. 

2. Iedere ploeg bestaat uit 5 spelers (doelman en 4 veldspelers) plus reservespelers. 

Indien een ploeg bij aanvang van de wedstrijd minder dan 4 spelers opstelt, wordt de 

ploeg beschouwd als niet spelend. De wedstrijd wordt beslist met forfaitscore (3 – 0). 

3. Indien een ploeg zich tijdens het tornooi terug trekt worden de overige wedstrijden 

beslist met forfaitscore (3 – 0). 

4. Afmetingen terrein: Er wordt gespeeld op een klein veld met afmetingen 35m x 25m. 

De doelen worden geplaatst op de beide zijden van 25m. Afmetingen doelen zijn 5m 

x 2m. 

5. Hoekschoppen worden genomen vanaf het hoekpunt. De tegenstrevers bevinden 

zich op minimum 5m. 
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6. Het doelgebied is een fictief gebied dat wordt begrensd door de halve cirkel met een 

straal van zeven meter vanaf het midden van het doel. Hierbinnen mag de doelman 

de bal met de handen spelen. 

7. De doelman brengt de bal steeds terug in het spel met de handen, dit door het 

uitrollen of uitwerpen van de bal. Uittrappen is niet toegestaan. De spelers van de 

tegenpartij bevinden zich steeds buiten het doelgebied (7m afstand) 

8. Elke overtreding wordt bestraft met een onrechtstreekse vrijschop. Bij een 

overtreding binnen het eigen doelgebied zal de bal op zeven meter van de doellijn 

worden gelegd. Bij elke vrijschop zullen de tegenstrevers zich op zes meter van de bal 

bevinden. 

9. Tijdens of na de wedstrijd worden er geen strafschoppen genomen. 

10. Bij het overschrijden van de zijlijn wordt de bal op gebruikelijke wijze, via inworp, 

terug in het spel gebracht. 

11. Bij de aftrap en bij iedere spelhervatting na een doelpunt, wordt de bal in het midden 

van het veld gelegd. De tegenpartij bevindt zich op minstens 6 meter van de bal. 

Strafschoppen: 

1. Strafschoppen zijn enkel mogelijk in geval van gelijk klassement. 

2. De scheidsrechter kiest een doel. 

3. Via toss wordt beslist wie aan de strafschoppen begint. 

4. Strafschoppen worden genomen vanaf 7m van het doel. 

5. Alle spelers bevinden zich samen met de coach in het midden van het veld.  

6. Enkel de strafschopnemer, doelwachter van het andere team en de scheidsrechter 

bevinden zich in het strafschopgebied. De andere doelwachter wacht zijn beurt af 

buiten het strafschopgebied. 

7. De coach duidt de speler aan wie de strafschop neemt en stuurt de speler vanuit het 

midden naar het strafschopgebied. 

8. Het aantal strafschoppen is gelijk aan het hoogst aantal spelers. Het is dus toegestaan 

dat een speler van het team met het minste spelers 2 strafschoppen zal nemen. 

9. Bij gelijke stand wordt er verder gegaan tot een speler een strafschop mist. 


