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25e 
Jeugdtornooi  

 
Op 27 en 28 augustus 2016 voor  

Duiveltjes, Prae-miniemen, Miniemen, 
Knapen en Scholieren 

 

 
  Geachte deelnemer, 

 

  Namens het bestuur van  K.V.K. Hingene heten wij alle trainers, 

terreinafgevaardigden, spelers, scheidsrechters en supporters van alle ploegen hartelijk 

welkom. 

 

Wij hopen dat ons tornooi, uitgave 2016, even vlot, vreugdevol en vooral sportief mag 

verlopen als onze vorige uitgaven. 

Langs deze weg bedanken wij alle deelnemende clubs voor hun bereidwillige 

medewerking aan dit tornooi en wensen hen alle succes toe. 

 

Verder gaat onze dank naar alle sponsors voor hun bereidwillige medewerking aan ons 

tornooi.  

 

Rest ons nu nog verder alle deelnemende spelers een sportief en eerlijk tornooi toe te 

wensen. Wij rekenen op héél véél sportieve inzet. 

 

  Veel succes, 

 

        Het jeugdbestuur HWE 

        Afdeling K.V.K. Hingene. 
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REGLEMENT 

"OPWARMINGSTORNOOI" 2016 

 

 

1. K.V.K Hingene richt op haar terreinen een tornooi in voor de volgende afdelingen: 

scholieren(U16/17)/knapen(U14/15)/miniemen(U12/13)/preminiemen(U10/11)/  

duiveltjes(U9-U8-U7-U6). 

     

2. Het "Opwarmingstornooi" wordt ingericht door K.V.K. Hingene en wordt gespeeld 

volgens de reglementen van de K.B.V.B. 

 

3. Het tornooi is voorbehouden aan spelers aangesloten bij de deelnemede clubs 

waarvan de leeftijd per categorie bepaald is door de reglementen van de K.B.V.B. 

                       

4. Elke ploeg kan per wedstrijd het maximum aantal namen opgeven zoals voorzien 

door de voetbalbond voor de betreffende reeks, er mag onbeperkt  vervangen 

worden. Er wordt gespeeld volgens de nieuwste richtlijnen van de voetbalbond (+ 

opgave trainer & afgevaardigde).               

 

5. De deelnemende ploegen dienen ten minst 30 minuten voor aanvang van de eerste 

wedstrijd een afgevaardigde naar het secretariaat te sturen voor het invullen van de 

wedstrijdbladen ofwel een lijst met info spelers voor aanvang van het tornooi te 

bezorgen aan de tornooi verantwoordelijke (lijst, zie verder in deze brochure). 

 

6. Elke speler dient zijn gemeentelijke- en/of bondsidentiteitskaart voor te leggen. 

 

7. De inrichtende club behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen van 

175 € per tornooidag per ploeg als compensatie voor de gemaakte kosten en 

gederfde inkomsten bij forfait. 

 

8. Scheidsrechters aangesloten bij de K.B.V.B. worden door KVK Hingene aangeduid. 

 

9. Alle geschillen worden door de voorzitter van het inrichtend comité beslecht terwijl 

bovendien art. 124 integraal van toepassing is. 

 

10. De kosten voor de organisatie van het tornooi zijn ten laste van de inrichtende club. 

De verplaatsingsonkosten vallen ten laste van de deelnemende clubs. 

 

11. De inrichtende club is voor de organisatie van het tornooi enkel verantwoordelijk 

tegenover de K.B.V.B. 

 

12. De deelnemende ploegen dienen een stel reserveshirts mee te brengen. (Zie tabel 

met de kleuren van de andere clubs). Bezoekers wisselen van shirt indien nodig. 

 

13. Er wordt geen oefenmateriaal aan de bezoekende ploegen ter beschikking gesteld, 

deze dienen hun eigen oefenmateriaal mee te brengen. De inrichtende club kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen materialen. Waardevolle 

voorwerpen kunnen in bewaring worden afgegeven in het secretariaat. Wij willen u 

ook vragen om uw spelers nooit alleen te laten in de kleedkamers. 
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14. Er worden geen wimpels uitgewisseld. 

 

15. Wanneer een speler uitgesloten wordt tijdens een wedstrijd (rode kaart) blijft hij 

uitgesloten voor het ganse tornooi. 

 

16. Door deel te nemen onderwerpen de deelnemende ploegen zich aan het reglement 

van dit tornooi. 

 

17. Het uitstellen van wedstrijden ingevolge de weersomstandigheden en/of toestand 

van het terrein, zal door de inrichters in overleg met de deelnemende ploegen 

besproken worden, dit na beslissing van de betrokken scheidsrechter. 

Het tornooi zal afgewerkt worden: 

   a) indien mogelijk met strafschoppen. 

   b) indien niet door strafschoppen, dan door loting. 

 

18.  De scholieren (U16/17) spelen matchen van  2 x 20’ met 5’ rust op zaterdag 27 

augustus volgens planning in bijlage. Er worden na iedere match 5 strafschoppen 

genomen. De ploegen worden gerangschikt volgens de bepalingen van punt  24. De 

trofeën wordt uitgereikt na de laatste wedstrijd (+/-12u00). 

 

19.  De miniemen (U12/13) spelen matchen van 1 x 25’ op zaterdag 27 augustus volgens 

planning in bijlage.  De ploegen worden gerangschikt volgens de bepalingen van 

punt 24.  Na de  laatste match zullen de trofeën uitgereikt worden (+/-15u35). 
 

20. De knapen (U14/15) spelen matchen van 2 x 15’ met 5’ rust op zaterdag 27 augustus 

volgens planning in bijlage.  De ploegen worden gerangschikt volgens de bepalingen 

van punt 24.  De trofeën worden uitgereikt na de laatste wedstrijd (+/-19u55). 

 

21. De U10 en U11 spelen matchen van 1 x 20’ op zondag 28 augustus volgens 

planning in bijlage.  Bij gelijke stand worden er 5 strafschoppen genomen. De 

ploegen worden gerangschikt volgens de bepalingen van punt 24.  De trofeën 

worden uitgereikt na de laatste wedstrijd (+/-12u10). 

 

22. De U9 en U8 spelen matchen van 2 x 10’ met 5’ rust op zondag 28 augustus volgens 

planning in bijlage.  Er worden 3 strafschoppen genomen.  De ploegen worden 

gerangschikt volgens de bepalingen van punt 24.  De trofeën worden uitgereikt na de 

finalewedstrijd (+/-18u30). 

 

23. De U6 en U7 spelen op zondag 28 augustus 5 tegen 5 om organisatorische reden. 

Iedere ploeg 2 matchen van 2 x 10’ met 5’ rust volgens planning in bijlage.  De 

ploegen worden gerangschikt volgens de bepalingen van punt 24.  De trofeën 

worden uitgereikt na de finalewedstrijd (+/-14u55). 

 

24.  De klassering wordt als volgt opgemaakt: 

  1 Aantal punten (gewonnen=3, gelijk= 1,verlies=0) 

  2 Aantal behaalde overwinningen 

  3 Meest gescoorde doelpunten 

  4 Minste tegendoelpunten 

5 loting / strafschoppen 


