
K. GROEN ROOD KATELIJNE  
 

3° HERDENKINGSTORNOOI 
RONALD VAN EYNDHOVEN 

 
DUIVELTJESTORNOOI ( U 7 ) VOORMIDDAG  

 
ZATERDAG 02 MEI 2015 

 
REGLEMENT 

 
 

1. Inrichter van het tornooi 
Het duiveltjes tornooi wordt ingericht door de afdeling Jeugd van K. Groen Rood Katelijne 
met stamnummer 3019. 
 

2. Deelnemende clubs  
 
Reeks 1 : KGR Katelijne – K. Schelle Sport – KVC Booischot – KFC Putte    
  
Reeks 2 : KSK Wavria - Rapide Wezemaal – VV Boechoutse  - Racing Emblem 
 
Reeks 3 : YRKV Mechelen – VC Wjinegem – FC Kapelle o/d Bos – KV Hooikt 
 

3. Toegelaten spelers 
Toegelaten spelers behoren tot de categorie JUNIORS G, geboren in het jaar 2008.  
Het  aantal opgestelde spelers tijdens het tornooi is in principe onbeperkt ( opgelet 
beperking verdeling aandenken ! ). 
De clubs dienen een half uur voor aanvang van hun eerste wedstrijd, bijgevoegde 
naamlijst, volledig ingevuld, af te geven op het secretariaat ( Kantine ) van K. Groen 
Rood Katelijne. 

 
4. Wedstrijden 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB voor duiveltjes 
De wedstrijden gaan door op de voetbalterreinen A en B van K. Groen Rood Katelijne – “ De 
Souter terreinen “ - Borgersteinlei 192 in Sint-Katelijne-Waver. 
 

5. Terreinen 
Zie bijlage. 
 

6. Kleedkamerverdeling 
Overzicht uitgedeeld bij aankomst  
 
                     

7. Tornooi 
De 12 deelnemende ploegen werden onderverdeeld in 3 reeksen van  4. In elke reeks 
worden  3 plaatsingswedstrijden gespeeld om een winnaar aan te duiden. Bij een 
overwinning worden 3 punten toegekend, een gelijkspel levert 1 punt op en bij verlies worden 
geen punten verdiend. 
 
Een klassement wordt per reeks opgemaakt. Bij gelijke stand wordt in volgorde rekening 
gehouden met : 
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1. resultaat onderling duel 
2. aantal gewonnen wedstrijden met minstens 5 doelpunten verschil 
3. doelpuntensaldo 
4. meest gescoorde doelpunten 
5. minste tegendoelpunten 
6. loting  

                      
8. Wedstrijdduur 

De plaatsingswedstrijden duren 1 x 22,5 minuten zonder rust.  
 

 9. Vervangen van spelers 
 In iedere wedstrijd mag er doorlopend vervangen worden. 
 

10. Penalty Beker  
Na iedere wedstrijd worden er strafschoppen genomen. Het is de bedoeling dat ieder 
spelertje van elke ploeg een penalty mag trappen, doch dat slechts de 5 eersten ervan 
meetellen voor het klassement van de penaltybeker. 
 
Na de strafschoppen van de laatste wedstrijd wordt er een klassement opgemaakt. De ploeg 
die de meeste strafschoppen lukte is uiteraard de winnaar van de beker. Bij gelijke stand 
wordt verder – in volgorde – rekening gehouden met : 
 

1. de minst tegen gekregen penalty’s 
2. het doelpuntensaldo van al de gespeelde wedstrijden 
3. meest gescoorde doelpunten van al de gespeelde wedstrijden 
4. minst tegen gekregen doelpunten van al de gespeelde wedstrijden. 
5. loting 

 
11. Identiteit 

Iedere speler moet aangesloten zijn bij de KBVB.  
 
 

12. Geschillen 
   Alle geschillen worden beslecht op basis van het bondsreglement. 
 
13. Shirts 

Ieder team brengt 2 verschillende uitrustingen mee. In geval van gelijke kleur past de 
thuisploeg zich aan, aan de kleuren van de tegenstander. 
 

14. Oefenballen 
 Iedere club brengt zijn eigen oefenballen mee voor de opwarming voor de wedstrijden. 
 De inrichtende club is niet verantwoordelijk bij verlies van deze ballen. 
 
15. Scheidsrechters 

De scheidsrechters worden door de inrichtende club aangeduid. 
 

  16. Scheidsrechtersbladen 
De scheidsrechtersbladen dienen voor aanvang van het tornooi te worden ingevuld op het 
secretariaat. Zij worden door K. Groen Rood Katelijne aan het Provinciaal Comité 
overgemaakt ( volgens reglementen KBVB ) 

 
17. Forfait  

Bij forfait dient de verantwoordelijke club per wedstrijddag € 125,00 vergoeding te betalen 
aan de inrichters plus de boete opgelegd door het Provinciaal Comité. Iedere niet gespeelde 
wedstrijd tengevolge van forfait wordt met 3-0 verloren ( strafschoppen eveneens 3-0 ). 
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18.  Verantwoordelijkheden 
K. Groen Rood Katelijne is verantwoordelijk voor de ganse duur van het tornooi tegenover de 
KBVB. Bij eventuele incidenten kunnen de deelnemende clubs medeverantwoordelijk gesteld 
worden. De inrichtende club is echter niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen van 
waardevolle voorwerpen in hun accommodatie. 
 

19. Uitstellen wedstrijden / aanpassen kalender 
Indien wedstrijden niet kunnen doorgaan wegens weersomstandigheden of de 
wedstrijdkalender dient te worden aangepast ( forfait van ploeg(en) ), zullen de inrichters, in 
overleg met de betrokken clubs, een oplossing zoeken die iedereen kan bevredigen. 
 

20. Bekers & Aandenken 
De winnaar van elke reeks ontvangt een beker. Alle spelers krijgen een aandenken aan dit 
tornooi ( let wel op dat voor ieder team een maximum van 8 is voorzien ). 
Voor de winnaar van de strafschoppenreeks is er eveneens een beker voorzien. 
De uitreiking gebeurt in principe omstreeks 13.15 u op het “ A “ terrein tenzij de 
weersomstandigheden het  niet toelaten. 
 

21. Inkom 
Iedere ploeg ontvangt bij aankomst 2 gratis inkomtickets (voor trainer en begeleider). 
De inkomprijs voor het tornooi bedraagt 3,00 €. 
 

22. Wedstrijdkalender 
Zie bijlage 
 

23. Nuttige gegevens / telefoonnummers 
  

Jeugdcoördinator : Luc Van der Elst  0497/ 04 91 60 
 
 
 
 
Door deel te nemen onderwerpen de clubs zich aan het reglement van dit tornooi. 
 
 

 
PS. Gezien het groot aantal deelnemers wordt  aan de ploegen gevraagd om hun kledij  
in hun sporttas op te bergen en deze op een verzamelpunt te willen afgeven. De 
kleedkamers dienen immers met (een )andere ploeg(en) te worden gedeeld. Zo houden 
we het samen zo comfortabel als mogelijk. 
 
Dank voor Uw begrip. 
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