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WELKOM  
 
 

 

Naar jaarlijkse traditie organiseert de jeugdwerking van KFC Ranst ook dit jaar weer 
hun jaarlijkse Paastornooi. Mogen wij U, al jullie spelertjes, maar eveneens alle ouders 
en supporters al op voorhand bedanken voor hun aanwezigheid. Samen met jullie 
hopen wij er een sportief en gezellig evenement van te maken waar FUN en SPORT 
hand in hand gaan. 
 
In deze brochure vinden jullie alle informatie terug betreffende ons Paastornooi zoals: 
 

 Welkom 

 Tornooireglement alsook het leeftijdsgebonden reglement  

 Waar parkeren 

 In te vullen spelerslijsten 

 Terrein indeling 

 Wedstrijdplanning  
 

Eveneens is er een gratis toegangsticket bijgevoegd voor jullie trainer en 
ploegafgevaardigde. 
 
Moesten jullie nog verdere vragen hebben, kunnen jullie ten alle tijde terecht bij onze 
tornooiorganisator Ivan Smets op het nr. 0472/95 51 81.  
 
Wij wensen U alvast een prettige Paasvakantie toe en kijken uit naar een sportief en 
succesvol Paastornooi. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Jeugdwerking KFC Ranst. 



 
 

KFC RANST     Ranstsesteenweg 131/Y 2520 Ranst     03/485.63.64 Pagina 2 

 

 

ALGEMEEN REGLEMENT 

 
 
 

 Het jaarlijks Paastornooi wordt ingericht door KFC RANST aangesloten bij de KBVB met stamnummer 
04704 en vindt plaats op de terreinen van Ranst gelegen aan de Ranstsesteenweg in Ranst. 

 

 De inrichtende club is voor de inrichting van het tornooi enkel verantwoordelijk tegenover de KBVB. 
Geschillen: art.1449 punt 28 van het KBVB reglement zijn integraal van toepassing. Alle geschillen worden 
door de inrichtende club beslecht, behalve feiten van de spelleiding, feiten van wangedrag van spelers - 
trainer - afgevaardigde en klachten tegen het inrichten comité welke worden voorgelegd aan het bevoegd 
comité van de KBVB. 

 

 De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, beschadigingen, diefstal of verlies van 
voorwerpen die zich tijdens het tornooi kunnen voordoen; 

 

 Elke club ingeschreven voor dit tornooi verklaart zich akkoord met dit reglement en bijgevoegd 
wedstrijdschema. Verdere informatie inzake reeksen, tijdstippen, terreinen en klassement vindt u in bijlage. 

 

 Elke ploeg, regelmatig ingeschreven, die forfait geeft voor of tijdens het tornooi wordt beboet met 75 euro 
ongeacht de opgelegde sanctie door de KBVB. De forfaituitslagen zijn bepaald op “3-0” of “0-3”. 

 

 De spelers die worden toegelaten op het tornooi zijn : U6 (2009) tem U15 (2000) 
 

 Duur en verloop van het tornooi: Het tornooi vindt plaats op zaterdag 4 april en maandag 6 april. Per 
leeftijdscategorie worden de wedstrijden op een halve dag afgewerkt: 

- U6:  4/4 voormiddag van  9u tot +/- 12u 

- U7 :   6/4 voormiddag van  9u tot +/- 12.30u 

- U8 :  6/4 voormiddag van  9u tot +/- 12.30u 

- U9 :  6/4 voormiddag van  9u tot +/- 12.30u 

- U10 & U11:  4/4 voormiddag van  9u tot +/- 13u 

- U13 :  6/4 namiddag van  14u tot +/- 18u 

- U15 :   4/4 namiddag van  14u tot +/- 19.30u 
 

 De scheidsrechters voor de verschillende wedstrijden worden aangeduid door de inrichtende club.  
 

 Trainers en afgevaardigden zijn herkenbaar aan hun respectievelijke witte en rode armband. Enkel zij 
worden, samen met de reservespelers, toegelaten in de neutrale zone 

 

 Elke club meldt zich 30 à 45 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd per wedstrijddag op het 
secretariaat waar de ingevulde spelerslijst wordt overhandigd. Bondsidentiteitskaarten en/of 
identiteitskaarten moeten steeds op vraag van de inrichters getoond worden. Elke deelnemende speler 
dient aangesloten te zijn bij de ingeschreven club. 
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 De gratis toegang per ploeg is bepaald op max. 2 personen (trainer en afgevaardigde). Deze gratis 
toegangsbewijzen worden, samen het tornooireglement en wedstrijdschema, opgestuurd naar elke 
deelnemende club en dienen aan de ingang van het terrein individueel te worden voorgelegd; 

 

 Bij aankomst en melding op het secretariaat worden alle deelnemende clubs ingelicht inzake gebruik van 
kleedkamers en opbergruimte. Waardevolle voorwerpen kunnen eventueel in een opbergtas in bewaring 
worden gegeven op het secretariaat; 

 

 De eerst vermelde ploeg op het wedstrijdschema wordt beschouwd als de thuisspelende ploeg en past 
indien nodig de kleuren van de uitrusting aan. Alle deelnemende ploegen zorgen voor een reserve 
uitrusting en eigen opwarmingsballen ! 

 

 Voor alle spelers tot en met U11 is er per wedstrijddag een aandenken voorzien: duiveltjes (8), 
preminiemen (12). 

 

 De kleedkamers zullen aangewezen worden door de inrichters. Vriendelijk verzoek deze niet langer dan 
noodzakelijk te bezetten, zodat ook de volgende ploegen zich in alle orde en netheid kunnen klaarmaken. 
Eventuele schade berokkend aan de accommodatie zal verhaald worden op de verantwoordelijke ploeg. 

 

 Op ons paastornooi zal er een grote drukte heersen in onze kleedkamers . Daarom willen wij vragen aan 
de jongste ploegen (U6, U7, U8 en U9 ) om zich reeds in voetbalkledij naar ons tornooi te begeven . Dit 
om eventuele chaos in de kleedruimten te vermijden .  

 

 Wij vragen u ook beleefd om orde en discipline te handhaven in de kleedkamers en de spelers steeds te 
begeleiden in de kleedkamers. Gelieve niet langer dan noodzakelijk de kleedkamers te 
bezetten,sporttassen worden verzameld in de containers .  

 

 Elke ploeg wordt minstens 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd verwacht op het terrein.  
 

 Uitsluiting spelers: Een speler die een gele kaart krijgt mag de wedstrijd niet uitspelen maar in de volgende 
wedstrijd opnieuw aantreden. Een rode kaart betekent een uitsluiting voor het ganse tornooi. 

 

 Water kan op het secretariaat gratis worden afgehaald. Bij binneleveren van een lege fles, kan een nieuwe 
fles verkregen worden. 

 

 Voor alle inlichtingen en mededelingen kan de afgevaardigde zich naar het secretariaat wenden. 
 
Gelieve dit reglement te respecteren zodat dit voor iedereen een sportief vruchtbare dag kan worden . 
 
Dank bij voorbaat .  
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SPECIFIEK REGLEMENT 

 

Duiveltjes 
 
 

 de wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB  

 Geen klassement wel penaltybeker per leeftijdscategorie.  

 penaltycup per categorie waarbij elke club 5 penalty’s trapt direct na elke wedstrijd! 

 U6  spelen 3 wedstrijden van 2 x 7.5 min 

 U7  spelen 3 wedstrijden van 2 x 7.5 min 

 U8  spelen 4 wedstrijden van 2 x 7.5 min 

 U9  spelen 4 wedstrijden van 2 x 7.5 min 

 Bij rusten wordt er direct gewisseld van speelhelft  

 Bij gelijke eindstand na alle wedstrijden in de penaltycup worden volgende criteria gehanteerd : 
 
 

1. minst geïncasseerde penalty’s 
2. verhouding penalty’s in onderlinge duel 
3. meest gescoorde doelpunten  
4. minst geïncasseerde doelpunten  
5. doelsaldo 
6. loting 

 
 
 

Pre-miniemen U10 & U11 
 
 

 de wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB; 

 Geen klassement wel penaltybeker per leeftijdscategorie.  

 penaltycup per categorie waarbij elke club 5 penalty’s trapt direct na elke wedstrijd 

 Elke ploeg speelt 3 wedstrijden van 2 x 10 min. 

 Bij gelijke eindstand na alle wedstrijden in de penaltycup worden volgende criteria gehanteerd : 
 
 

1. minst geïncasseerde penalty’s 
2. verhouding penalty’s in onderlinge duel 
3. meest gescoorde doelpunten  
4. minst geïncasseerde doelpunten 
5. doelsaldo 
6. loting  
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Miniemen U13 
 
 
 

 de wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB; 

 een klassement wordt opgemaakt per reeks, waarna plaatsingswedstrijden worden gespeeld 

 elke deelnemende ploeg krijgt een beker volgens plaats in eindstand 

 elke ploeg speelt 3 kwalificatiewedstrijden van 2 x 10 min, er wordt direct gewisseld 

 per gespeelde wedstrijd verdient men : 
 
Bij winst: 3 punten 
Bij gelijkspel: 1 punt 
Bij verlies: 0 punten 

 

 bij gelijke stand na alle gespeelde kwalificatiewedstrijden gelden volgende criteria: 
 

1. totaal aantal punten. 
2. totaal gemaakte doelpunten. 
3. totaal tegen doelpunten. 
4. verschil doelpunten. 
5. onderlinge duel. 
6. per loting (ter plaatsen)!! 
 

 nadien speelt elke ploeg een plaatsingswedstrijd van 2 x 10 min 

 Bij gelijke stand na de kwalificatiewedstrijden trapt elke ploeg 5 strafschoppen (om beurten). Is er nadien 
nog een gelijke stand trapt elke ploeg om beurt nog een strafschop tot er een winnaar is.  
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Knapen U15 
 
 

 de wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB; 

 een klassement wordt opgemaakt per reeks, waarna plaatsingswedstrijden worden gespeeld 

 elke deelnemende ploeg krijgt een beker volgens plaats in eindstand 

 elke ploeg speelt 3 kwalificatiewedstrijden van 2 x 15 min, er wordt direct gewisseld 

 per gespeelde wedstrijd verdient men : 
 
Bij winst: 3 punten 
Bij gelijkspel: 1 punt 
Bij verlies: 0 punten 

 
 

 bij gelijke stand na alle gespeelde kwalificatiewedstrijden gelden volgende criteria: 
 

1. totaal aantal punten. 
2. totaal gemaakte doelpunten. 
3. totaal tegen doelpunten. 
4. verschil doelpunten. 
5. onderlinge duel. 
6. per loting (ter plaatsen)!! 
 

 nadien speelt elke ploeg een plaatsingswedstrijd van 2 x 15 min 

 Bij gelijke stand na de kwalificatiewedstrijden trapt elke ploeg 5 strafschoppen (om beurten). Is er nadien 
nog een gelijke stand trapt elke ploeg om beurt nog een strafschop tot er een winnaar is.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

KFC RANST WENST IEDEREEN VEEL SUCCES 
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Parkeergelegenheid 

 
  
KFC Ranst biedt U dit jaar meer parkeergelegenheid aan. De Abelebaan (zie onderstaand plannetje) zal 
gedurende de hele duur van het Paastornooi verkeersvrij zijn, en kan aldus gebruikt worden als 
parkeergelegenheid. Vanaf de Abelebaan is het +/- 500m stappen tot aan de voetbaltereinnen van KFC 
Ranst. Een parkeerwachter zal U ter plaatse verder helpen. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voetbalpleinen KFC Ranst 

 

Parkeergelegenheid Abelebaan 
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Gelieve dit document 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld af te geven op het 
secretariaat. Deze gegevens gelden voor het verder verloop van het tornooi en wijzigingen zijn niet  
mogelijk! 
 

SPELERSLIJST DUIVELTJES U6 

 
Club:……….………..……….………………………. 

Clubkleuren : ……….………………………………. 

Stamboeknummer :.……….……………………..… 
Reservekleuren :.……….…………………………... 
 

PLOEGGEGEVENS 

 Naam & Voornaam Geboortedatum 

Trainer   

Afgevaardigde   

Speler 1   

Speler 2   

Speler 3   

Speler 4   

Speler 5   

Speler 6   

Speler 7   

Speler 8   

 

 
 

KFC RANST dankt jullie voor deelname en medewerking. 
 
 
. 
 
 
 



 
 

KFC RANST     Ranstsesteenweg 131/Y 2520 Ranst     03/485.63.64 Pagina 9 

 

Gelieve dit document 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld af te geven op het 
secretariaat. Deze gegevens gelden voor het verder verloop van het tornooi en wijzigingen zijn niet  
mogelijk! 
 

SPELERSLIJST DUIVELTJES U7 

 
Club:……….………..……….………………………. 

Clubkleuren : ……….………………………………. 

Stamboeknummer :.……….……………………..… 
Reservekleuren :.……….…………………………... 
 

PLOEGGEGEVENS 

 Naam & Voornaam Geboortedatum 

Trainer   

Afgevaardigde   

Speler 1   

Speler 2   

Speler 3   

Speler 4   

Speler 5   

Speler 6   

Speler 7   

Speler 8   

 

 
 

KFC RANST dankt jullie voor deelname en medewerking. 
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Gelieve dit document 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld af te geven op het 
secretariaat. Deze gegevens gelden voor het verder verloop van het tornooi en wijzigingen zijn niet  
mogelijk! 
 

SPELERSLIJST DUIVELTJES U8 

 
Club:……….………..……….………………………. 

Clubkleuren : ……….………………………………. 

Stamboeknummer :.……….……………………..… 
Reservekleuren :.……….…………………………... 
 

PLOEGGEGEVENS 

 Naam & Voornaam Geboortedatum 

Trainer   

Afgevaardigde   

Speler 1   

Speler 2   

Speler 3   

Speler 4   

Speler 5   

Speler 6   

Speler 7   

Speler 8   

 

 
 

KFC RANST dankt jullie voor deelname en medewerking. 
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Gelieve dit document 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld af te geven op het 
secretariaat. Deze gegevens gelden voor het verder verloop van het tornooi en wijzigingen zijn niet  
mogelijk! 
 

SPELERSLIJST DUIVELTJES U9 

 
Club:……….………..……….………………………. 

Clubkleuren : ……….………………………………. 

Stamboeknummer :.……….……………………..… 
Reservekleuren :.……….…………………………... 
 

PLOEGGEGEVENS 

 Naam & Voornaam Geboortedatum 

Trainer   

Afgevaardigde   

Speler 1   

Speler 2   

Speler 3   

Speler 4   

Speler 5   

Speler 6   

Speler 7   

Speler 8   

 

 
 

KFC RANST dankt jullie voor deelname en medewerking. 
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Gelieve dit document 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld af te geven op het 
secretariaat. Deze gegevens gelden voor het verder verloop van het tornooi en wijzigingen zijn niet  
mogelijk! 
 

SPELERSLIJST PRE-MINIEMEN U10 
 

Club:……….………..……….………………………. 

Clubkleuren : ……….………………………………. 

Stamboeknummer :.……….……………………..…  

Reservekleuren :.……….…………………………... 
 

PLOEGGEGEVENS 

 Naam & Voornaam Geboortedatum 

Trainer   

Afgevaardigde   

Speler 1   

Speler 2   

Speler 3   

Speler 4   

Speler 5   

Speler 6   

Speler 7   

Speler 8   

Speler 9   

Speler 10   

Speler 11   

 
KFC RANST dankt jullie voor deelname en medewerking. 
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Gelieve dit document 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld af te geven op het 
secretariaat. Deze gegevens gelden voor het verder verloop van het tornooi en wijzigingen zijn niet  
mogelijk! 
 

SPELERSLIJST PRE-MINIEMEN U11 
 

Club:……….………..……….………………………. 

Clubkleuren : ……….………………………………. 

Stamboeknummer :.……….……………………..…  

Reservekleuren :.……….…………………………... 
 

PLOEGGEGEVENS 

 Naam & Voornaam Geboortedatum 

Trainer   

Afgevaardigde   

Speler 1   

Speler 2   

Speler 3   

Speler 4   

Speler 5   

Speler 6   

Speler 7   

Speler 8   

Speler 9   

Speler 10   

Speler 11   

 
KFC RANST dankt jullie voor deelname en medewerking. 

 
 
 
 
Gelieve dit document 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld af te geven op het 
secretariaat. Deze gegevens gelden voor het verder verloop van het tornooi en wijzigingen zijn niet  
mogelijk! 
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SPELERSLIJST MINIEMEN 
 

Club:……….………..……….………………………. 

Clubkleuren : ……….………………………………. 

Stamboeknummer :.……….……………………..…  

Reservekleuren :.……….…………………………... 
 

PLOEGGEGEVENS 

 Naam & Voornaam Geboortedatum 

Trainer   

Afgevaardigde   

Speler 1   

Speler 2   

Speler 3   

Speler 4   

Speler 5   

Speler 6   

Speler 7   

Speler 8   

Speler 9   

Speler 10   

Speler 11   

Speler 12   

Speler 13   

Speler 14   

Speler 15   

 
KFC RANST dankt jullie voor deelname en medewerking. 

 
 
Gelieve dit document 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld af te geven op het 
secretariaat. Deze gegevens gelden voor het verder verloop van het tornooi en wijzigingen zijn niet  
mogelijk! 
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SPELERSLIJST KNAPEN 
 

Club:……….………..……….………………………. 

Clubkleuren : ……….………………………………. 

Stamboeknummer :.……….……………………..…  

Reservekleuren :.……….…………………………... 
 

PLOEGGEGEVENS 

 Naam & Voornaam Geboortedatum 

Trainer   

Afgevaardigde   

Speler 1   

Speler 2   

Speler 3   

Speler 4   

Speler 5   

Speler 6   

Speler 7   

Speler 8   

Speler 9   

Speler 10   

Speler 11   

Speler 12   

Speler 13   

Speler 14   

Speler 15   

 
KFC RANST dankt jullie voor deelname en medewerking. 

 


