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INLICHTINGEN 

 

01. Gelieve tenminste een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. 

 

02. De aangeduide kleedkamer blijft gedurende het ganse tornooi ter uwer beschikking. 

Het kan gebeuren dat een kleedkamer door twee ploegen gebruikt wordt. 

 

03. De eerst vermelde club wordt als thuisspelende club aanzien.  Haar afgevaardigde is tevens 

de terreinafgevaardigde van de wedstrijd. 

 

04. De scheidsrechtersbladen worden telkens minstens 15 minuten voor aanvang van de 

wedstrijd ingevuld. De identiteitsbewijzen van de K.B.V.B. worden eveneens voor aanvang 

van de eerste wedstrijd op het secretariaat bezorgd. 

 

05. Het secretariaat bevindt zich in de houten chalet achter de kantine. 

 

06. In de neutrale zone rond het terrein worden enkel de afgevaardigden en oefenmeesters van 

beide elftallen toegelaten, indien zij vermeld staan op het scheidsrechtersblad en in de 

hoedanigheid verkeren om tot deze zone te worden toegelaten. De organisatie zorgt ook voor 

min. één persoon in de neutrale zone die toekijkt op het goede verloop en de rust binnen de 

neutrale zone. 

 

07. De inrichtende vereniging is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. 

  Vandaar dat wij de clubafgevaardigden verzoeken om gelden, sierraden en waardevolle 

 bezittingen van de deelnemende spelertjes in bewaring te nemen of te geven bij een 

 begeleider van hun ploeg. 

 

08. De prijsuitreiking zal meteen na de laatste wedstrijd plaatsvinden. Tevens zal er een penalty- 

 beker voorzien worden. 

 

09. Er wordt voor alle pre-miniemenploegen een klein middagmaal voorzien. 

 

10. De deelnemende clubs bij de pre-miniemen zijn:  

 

Groep A 
Heindonk 

Lippelo 

Londerzeel 
 

Groep B 
Mariekerke 

Schelle A 

Sporting Tisselt 
 

Groep C 
Reet 

Schelle B 

Nielse 
 

Groep D 
Hingene-Wintam 

Jong Antwerpen 

Puurs 
 

 

 

 

 De KONINKLIJKE BOOMSE SCHEIDSRECHTERS VERENIGING vzw dankt U voor uw 

bereidwillige medewerking en wenst U veel succes toe tijdens het tornooi. 

 

       Namens de K.B.S.V. Boom, 

              de secretaris G.C., 

          Wim VAN MEIR 


