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Wij danken U van harte voor uw deelname aan ons jeugdtornooi.  Bijgevoegd vindt U de nodige 
praktische informatie en het tornooireglement.  Je kan dit document ook nalezen of downloaden 
op www.sk-heffen.be 
 
 
 
 
I. PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
 
1. Kleedruimtes en praktische schikkingen 
 

- Alle deelnemende ploegen krijgen een kleedruimte toegewezen om zich om te kleden; 
- Na het omkleden wordt aan de spelers gevraagd om hun kledij op te bergen in hun 

sporttas en de sporttas in een daartoe voorziene centrale ruimte te plaatsen.  Er is per 
ploeg één opbergplaats aangeduid; 

- Na de laatste wedstrijd van de respectievelijke ploeg, kan men zich douchen en omkleden in 
de oorspronkelijk toegewezen kleedruimte. 

 

Waardevolle zaken kan men steeds afgeven op het secretariaat 
SK Heffen is niet verantwoordelijk voor eventuele ontvreemding tijdens het tornooi 

 
 
 
2. Opwarmingsballen 
 
 De clubs worden verzocht eigen opwarmingsballen mee te brengen 
 
3. Aankomstuur 
 

 De ploegen worden verzocht om minimaal 30 minuten voor de eerste wedstrijd aanwezig te 
zijn. 
 Voor ploegen die inschreven en toch niet aanwezig zijn wordt een boete van €75 opgelegd 
per  wedstrijd. 
 

4. Aanmelding 
 
 De ploegafgevaardigden dienen zich minstens 30 minuten voor de start van hun 1ste wedstrijd 
te melden op  het  secretariaat dat zich achteraan het chalet bevindt (tegen keuken), met 
de spelerslijst (zie laatste blad) 
 
5. Deelnemers / Medailles 
 

 De deelnemers per ploeg worden als volgt beperkt: miniemen: 12; pré-miniemen: 12, 
duiveltjes: 8 

 Alle deelnemers ontvangen een herdenkingsmedaille.  Het aantal medailles per ploeg is 
beperkt tot het maximaal toegelaten spelers per categorie.  De uitreiking van de medailles 
vindt plaats onmiddellijk na de finale van de miniemen en na afloop van de laatste wedstrijd 
in de diverse reeksen van pré-miniemen en duiveltjes. 
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6. Clubwimpels 
 
 Er vindt geen uitwisseling plaats van clubwimpels 
 
7. Inkom 
 

 De inkomprijs bedraagt 3,00 Euro.  Elke deelnemende ploeg ontvangt 2 gratis 
inkomkaarten. 
Deze zijn te verkrijgen bij de personen aan ingang op vertoon van deze brief.. 

 
 
8. Tornooireglement 
 
 Het tornooireglement ligt ter inzage op het secretariaat en kan op ieder moment opgevraagd 
en/of ingekeken  worden.  De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die 
zich tijdens het tornooi zouden  voordoen. 
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II. TORNOOIREGLEMENT 
 
1. Het tornooi wordt ingericht door SK Heffen, vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8 mei 

2016 en wordt gespeeld op de terreinen aan de Mechelseweg 33B, 2811 Hombeek ( recht 
tegenover Procter& Gamble ) 

 
2. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B. en zijn gedekt door 

de verzekering 
 
3. Aan het tornooi zijn alleen spelers toegelaten die aan kwalificaties van respectievelijk Juniors 

D, E en F voldoen 
 
4. Vervangingen van spelers dienen te gebeuren volgens de reglementen van de K.B.V.B 
 
5. Een speler die uitgesloten wordt met een rode kaart, blijft uitgesloten voor de rest van het 

tornooi 
 
6. De organisatiekosten zijn ten laste van de inrichtende club 
 
7. Iedere ploeg is verplicht om 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd klaar te staan bij  het 

aan hem toegewezen terrein 
 
8. De eerst vermelde ploeg op het wedstrijdschema past indien nodig de kleur van de uitrusting 

aan 
 
9. De duurtijd van de wedstrijden en categorie specifieke artikels van het reglement zijn vermeld 

in het bijgevoegde wedstrijdschema 
 
10. De beginaftrap wordt gedaan door de eerstgenoemde vereniging in het onderlinge duel 
 
11. Iedere ploeg mag per wedstrijd 3 (duiveltjes) of  4 (andere categorieën) wissels doorvoeren 
 
12. Aan de hand van de uitslagen van de gespeelde wedstrijden wordt per reeks een 

rangschikking opgemaakt met volgende puntenverdeling: 
 

- gewonnen wedstrijd: 3 punten 
- gelijkspel:  1 punt 
- verlies:   0 punten 

 
13. Alle geschillen worden door de inrichtende club beslecht, behalve feiten van de spelleiding of 

wangedrag van spelers of afgevaardigden; deze worden voorgelegd aan het bevoegd comité 
van de K.B.V.B. 
 

14. Er wordt een boete van 75 Euro aangerekend per wedstrijd dat er een ploeg forfait geeft. 
 

15. Deze boete moet betaald worden aan de inrichtende club + de boete opgelegd door het 
Provinciaal comité. 
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BIJLAGE DUIVELTJES 2010 U6 (CATEGORIE SPECIFIEK REGLEMENT EN ) 
 
 
1. Wedstrijden 5 tegen 5 en de wedstrijdduur bedraagt telkens: 2 x 10  minuten (zonder rust).  
 

2. Let op !!! Iedereen speelt in zijn reeks tegen elkaar 

 
3. Bij gelijkheid van punten worden voor het opmaken van de rangschikking volgende criteria in 

acht genomen; in volgorde van vermelding: 
- Doelsaldo 
- Aantal gemaakte doelpunten 
- Onderling duel 
- Loting 

Bij gelijke stand tijdens de plaatsingswedstrijden wordt door 3 verschillende spelers van 
elke ploeg 1 strafschop genomen.  Bij blijvende gelijke stand wordt er telkens een 
bijkomende strafschop genomen door een andere speler, tot er een winnaar is 

 
 
 
4. Wedstrijdschema Zaterdagvoormiddag 7  MEI 2016 (zie bijlage) 
5. Deelnemende ploegen 
 
 

Deelnemende Ploegen TRUI BROEK 

SK Lierse Geel Zwart 

Sint Amands Rood Wit 

FC Beigem Groen Wit 

Willebroekse SV Orange Zwart 

KSC Mechelen Wit Blauw 

Heffen SK Paars Wit 

KSK Londerzeel Rood Blauw 

FC Ramsdonk Paars Paars/wit 

 
 
       
BIJLAGE DUIVELTJES 2009 U7 (CATEGORIE SPECIFIEK REGLEMENT) 
 
 
1. Wedstrijden 5 tegen 5 en de wedstrijdduur bedraagt telkens: 2 x 10 minuten (zonder rust).  

 

2. Let op !!! Iedereen speelt in zijn reeks tegen elkaar 

 
3. Bij gelijkheid van punten worden voor het opmaken van de rangschikking volgende criteria in 

acht genomen; in volgorde van vermelding: 
- Doelsaldo; 
- Aantal gemaakte doelpunten; 
- Onderling duel; 
- Loting 
-  Bij gelijke stand tijdens de plaatsingswedstrijden wordt door 3 verschillende spelers van  
elke ploeg 1 strafschop genomen.  Bij blijvende gelijke stand wordt er telkens een bijkomende 
strafschop genomen door een andere speler, tot er een winnaar is. 
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4. Wedstrijdschema  Zaterdagvoormiddag 7 mei 2016 (zie bijlage) 
5. Deelnemende ploegen 
 
 

Deelnemende Ploegen TRUI BROEK 

KSC Mechelen Wit Blauw 

Sporting Tisselt Rood Wit-Rood 

KSK Wavria Paars Paars 

SK Rapid Leest Blauw-Rood Blauw 

KFC Katelijne Blauw Blauw 

FC Zemst Geel Rood 

FC Mariekerke Blauw-wit Blauw-wit 

SK Steenhuffel Rood Wit 

 
 
  
 
BIJLAGE DUIVELTJES 2008 U8 (CATEGORIE SPECIFIEK REGLEMENT ) 
 
 
1. Wedstrijden 5 tegen 5 en de wedstrijdduur bedraagt telkens: 2 x 10 minuten (zonder rust).  

 

2. Let op !!!! Iedereen speelt in dezelfde reeks tegen elkaar 

 
3. Bij gelijkheid van punten worden voor het opmaken van de rangschikking volgende criteria in 

acht genomen; in volgorde van vermelding: 
- Doelsaldo; 
- Aantal gemaakte doelpunten; 
- Onderling duel; 
- Loting 
- Bij gelijke stand tijdens de plaatsingswedstrijden wordt door 3 verschillende spelers van 

elke ploeg 1 strafschop genomen.  Bij blijvende gelijke stand wordt er telkens een 
bijkomende strafschop genomen door een andere speler, tot er een winnaar is. 

 
 
4. Wedstrijdschema  Zaterdagnamiddag 7 mei 2016 (zie bijlage) 
5. Deelnemende ploegen 
 
 

Deelnemende Ploegen TRUI BROEK 

SV Grasheide Geel Blauw 

Heffen SK Paars Wit 

FC Walem Geel Blauw 

KSV Bornem Geel Rood 

VK Heindonk Oranje Blauw 

KFC Perk Blauw Blauw 

KSK Heist Wit Blauw 

KSK Wilrijk Rood Zwart 
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BIJLAGE DUIVELTJES 2007 U9 (CATEGORIE SPECIFIEK REGLEMENT) 
 
 
1. Wedstrijden 5 tegen 5 en de wedstrijdduur bedraagt telkens: 2 x 10 minuten (zonder rust).  

2. Let op!!! Iedereen s peelt in zijn reeks tegen elkaar 

 
3. Bij gelijkheid van punten worden voor het opmaken van de rangschikking volgende criteria in 

acht genomen; in volgorde van vermelding: 
- Doelsaldo; 
- Aantal gemaakte doelpunten; 
- Onderling duel; 
- Loting 
- Bij gelijke stand tijdens de plaatsingswedstrijden wordt door 3 verschillende spelers van elke 

ploeg 1 strafschop genomen.  Bij blijvende gelijke stand wordt er telkens een bijkomende 
strafschop genomen door een andere speler, tot er een winnaar is. 

 
4. Wedstrijdschema  Zaterdagnamiddag 7 mei 2016 (zie bijlage) 
5. Deelnemende ploegen 
 

Deelnemende Ploegen TRUI BROEK 

Heffen SK 1 Paars Wit 

Heffen SK 2 Paars Wit 

KFC Eppegem Rood Groen 

KGR Katelijne Groen-Rood Zwart 

VVH Lippelo Zwart Zwart 

FC Oppuurs Groen Zwart 

Exc Puurs RSK Wit / Blauw Wit 

Sporting Borgerhout Rood/Zwart/Orange Zwart/ Orange 
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BIJLAGE  PREMINIEMEN U11 (CATEGORIE SPECIFIEK REGLEMENT ) 
 
1. De wedstrijdduur bedraagt: 2 x 10 minuten.( 8 tegen 8 ) 
 

2. Let op!!! Iedereen speelt tegen elkaar in dezelfde reeks 

 

3. De U11 spelen 8 tegen 8 op ½ terrrein 

 
4. Bij gelijkheid van punten worden voor het opmaken van de rangschikking volgende criteria in 

acht genomen; in volgorde van vermelding: 
- Doelsaldo 
- Aantal gemaakte doelpunten; 
- Onderling duel; 
- Meest gelukte strafschoppen 
- Meest gelukte strafschoppen in onderling duel 
- Lottrekking 

 
5. Bij gelijke stand tijdens de plaatsingswedstrijden wordt door 3 verschillende spelers van elke 

ploeg 1 strafschop genomen.  Bij blijvende gelijke stand wordt er telkens een bijkomende 
strafschop genomen door een andere speler, tot er een winnaar is. 
 

6. Wedstrijdschema  Zondagvoormiddag 8 mei 2016 (zie bijlage) 
 

7. Deelnemende ploegen 
 
 

Deelnemende Ploegen TRUI BROEK 

Salaam Mechelen Blauw Blauw 

Rochus Deurne Geel Zwart 

Heffen SK 1 Paars Wit 

KFC Muizen Geel Groen 

RB Elzestraat Rood Wit 

VC Rijmenam Blauw Blauw 

KFC BO Beerzel Groen Wit 

Heffen SK 2 Paars Wit 
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BIJLAGE  MINIEMEN U13(CATEGORIE SPECIFIEK REGLEMENT ) 
 

1. De wedstrijdduur bedraagt: 2 x 10 minuten.( 8 tegen 8 ) 
 

2. Let op!!! Iedereen speelt tegen elkaar in dezelfde reeks 

 

3. De U13 spelen 8 tegen 8 op ½ terrrein 

 
4. Bij gelijkheid van punten worden voor het opmaken van de rangschikking volgende criteria 

in acht genomen; in volgorde van vermelding: 
- Doelsaldo 
- Aantal gemaakte doelpunten; 
- Onderling duel; 
- Meest gelukte strafschoppen 
- Meest gelukte strafschoppen in onderling duel 
- Lottrekking 

 
5. Bij gelijke stand tijdens de plaatsingswedstrijden wordt door 3 verschillende spelers van 

elke ploeg 1 strafschop genomen.  Bij blijvende gelijke stand wordt er telkens een 
bijkomende strafschop genomen door een andere speler, tot er een winnaar is. 

 
6. Wedstrijdschema  Zondagnamiddag 8 mei 2016 (zie bijlage) 

 
7. Deelnemende ploegen 

 
 

Deelnemende Ploegen TRUI BROEK 

Sporting Tisselt Rood-Wit Rood 

KV Bonheiden Geel Zwart 

HWE Wintam Groen Wit 

Heffen SK 1 Paars Wit 

Heffen SK 2 Paars Wit 

Salaam Mechelen Blauw Blauw 

KVV Duffel Geel Zwart 

Schelle Sport Geel Blauw 
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SPELERSLIJST (OP HET SECRETARIAAT TE BEZORGEN VOOR AANVANG VAN DE EERTSE WEDSTRIJD) 
 
 
NAAM VAN DE CLUB: …………………………………… STAMNUMMER: ................................. 
 
CATEGEGORIE : …………………………… 
 
REEKS: ……………………. 
 
 
VOORNAAM EN FAMILIENAAM VAN DE SPELER     GEBOORTEDATUM 
(HOOFDLETTERS) 
 
1…………………………………………………………………………..  ……/……/……… 
 
2…………………………………………………………………………..  ……/……/……… 
 
3…………………………………………………………………………..  ……/……/……… 
 
4…………………………………………………………………………..  ……/……/……… 
 
5…………………………………………………………………………..  ……/……/……… 
 
6…………………………………………………………………………..  ……/……/……… 
 
7…………………………………………………………………………..  ……/……/……… 
 
8…………………………………………………………………………..  ……/……/……… 
 
9…………………………………………………………………………..  ……/……/……… 
 
10…………………………………………………………………………  ……/……/……… 
 
11…………………………………………………………………………  ……/……/……… 
 
12…………………………………………………………………………  ……/……/……… 
 
13……………………………………………………..…………………..  ……/……/……… 
 
14……………………………………………………..…………………..  ……/……/……… 
 
15……………………………………………………..…………………..  ……/……/……… 
 
 
 
 
BEGELEIDERS 
 
OEFENMEESTER: …………………………………………………………  ……/……/19 …… 
 
 
AFGEVAARDIGDEN ………………………………………………  ……/……/19 …… 
 
 
   ………………………………………………  ……/……/19 …… 
 
 
 

BEDANKT EN VEEL SUCCES 
SK HEFFEN 


