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Zomertornooi 2017 
Van U6 tot en met U13 

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 

( opgelet nieuw kunstgrasveld –> A Veld ! ) 
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GRONDPLAN DUIVELTJES 
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PROGRAMMA DUIVELTJES U9 

 
Zaterdag 19/08/2017  Jaartal 2009 Prijsuitreiking 13u00 3 wedstrijden 2x12.5 min 

 

Deelnemende ploegen duiveltjes U9  reeks 1  Punten (winst = 3, gelijk = 2 of 1 en verlies = 0) 

     1 2 3 PT   GV GT saldo 

1 Wol. Merchtem 3155 Blauw - rood                   

2 Act 2 Prevent - Rood - zwart                   

3 KVK Hooikt 2682 Blauw - wit            

4 Berchem Sport 0028 Geel - zwart                   

              

uur Terrein Home Away    Score   Penaltycup  

                

09u40 1 W Merchtem Act 2 Prevent                 

 2 KVK Hooikt Berchem                 

              

11u00 8 W Merchtem KVK Hooikt             

 9 Act 2 Prevent Berchem             

                

12u20 5 W Merchtem Berchem             

 6 Act 2 Prevent KVK Hooikt             

              

 

Deelnemende ploegen duiveltjes U9  reeks 2  Punten (winst = 3, gelijk = 2 of 1 en verlies = 0) 

     1 2 3 PT   GV GT saldo 

1 Schelle A 4926 Geel - blauw                   

2 Zen Hombeek A 7961 Blauw - wit                   

3 Vol. Wintam 3911 Groen - wit            

4 SK Londerzeel 3630 Blauw  rood                   

              

uur Terrein Home Away    Score   Penaltycup  

                

09u40 3 Schelle A Hombeek A                 

 4 Wintam Londerzeel                 

              

11u00 4 Schelle A Wintam             

 6 Hombeek A Londerzeel             

                

12u20 8 Schelle A Londerzeel             

 9 Hombeek A Wintam             
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Deelnemende ploegen duiveltjes U9  reeks 3  Punten (winst = 3, gelijk = 2 of 1 en verlies = 0) 

     1 2 3 PT   GV GT saldo 

1 Schelle Sport B 4929 Geel - blauw                   

2 Zen.Hombeek B 7961 Blauw - wit                   

3 FC Blaasveld 7325 Blauw - wit            

4 RVC Hoboken 9466 Groen - rood                   

              

uur Terrein Home Away    Score   Penaltycup  

                

09u40 5 Schelle B Hombeek B                 

 6 Blaasveld Hoboken                 

              

11u00 5 Schelle  B Blaasveld             

 7 Hombeek B Hoboken             

                

12u20 4 Schelle B Hoboken             

 7 Hombeek B Blaasveld             

              

 

Deelnemende ploegen duiveltjes U9  reeks 4  Punten (winst = 3, gelijk = 2 of 1 en verlies = 0) 

     1 2 3 PT   GV GT saldo 

1 Berlaar Heikant 7734 Paars - wit                   

2 Kontich FC 3029 Geel - rood                   

3 Act2Prevent mix - Rood - Zwart            

4 Op. Mazenzele 6353 Groen - wit                   

              

uur Terrein Home Away    Score   Penaltycup  

                

09u00 9 Ber. Heikant Kontich                 

 10 Act 2 Prevent Mazenzele                 

              

10u20 5 Ber Heikant Act 2 prevent             

 6 Kontich  Mazenzele             

                

11u40 1 Ber Heikant Mazenzele             

 2 Kontich Act 2 prevent             
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ALGEMEEN REGLEMENT 

 

 Het jaarlijks zomertornooi wordt ingericht door Schelle Sport aangesloten bij de KBVB 
met stamnummer 04926 en vindt plaats op de terreinen van Schelle Sport gelegen aan 
de Kapelstraat te Schelle. 

 

 De inrichtende club is 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. 
 

 Gezien Schelle Sport over een synthetisch veld beschikt, zijn de specifieke regels 
omtrent het gebruik van dit veld van toepassing.  Bij niet naleving van het 
reglement met schade tot gevolg, zal deze schade persoonlijk verhaald worden. 
 

 Onbevoegden ( ouders, supporters… ) zijn niet toegelaten op het synthetisch veld. 
Toegang tot dit veld is enkel mogelijk via de kleedkamers. 

 

 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 (2012), U7 (2011), U8 (2010) 
en U9 (2009), U10 (2008), U11 (2007), U12 (2006), en  U13 (2005). 

 

 Het tornooi vindt plaats op zaterdag 19 augustus en zondag 20 augustus van 09u00 tot 
19u00. Per leeftijdscategorie worden de wedstrijden op een halve dag afgewerkt: 

 
 

 U6 : 19/08 namiddag van 14u00 tot 19u00 
 U7 :  19/08 namiddag van 14u00 tot 19u00 
 U8 : 19/08 voormiddag van 09u00 tot 13u30 
 U9: 19/08 voormiddag van 09u00 tot 13u30 
 U10 : 20/08 voormiddag van 9u00 tot 13u30 
 U11 : 20/08 voormiddag van 9u00 tot 13u30 
 U12 :  20/08 namiddag van 14u00 tot 19u00 
 U13 :  20/08 namiddag van 14u00 tot 19u00 

 

 De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichtende club.  
 

 Organisatiekosten zijn ten laste van de club. Verplaatsingskosten zijn voor de 
deelnemende clubs. 
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 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 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. 

 

 De gratis toegang per ploeg is bepaald op max. 3 personen (trainer en afgevaardigde(n)). 
Deze gratis toegangsbewijzen kunnen worden afgehaald aan de ingang van het terrein. 

 

 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 de leeftijdscategorie U6 tot en met U13 is er één aandenken  per speler voorzien. 
 

 De kleedkamers zullen aangewezen worden door de inrichters. Vriendelijk verzoeken wij  
deze niet langer dan noodzakelijk te bezetten, zodat ook de volgende ploegen hun 
wedstrijd kunnen voorbereiden. Eventuele schade berokkend aan de accommodatie zal 
verhaald worden op de verantwoordelijke ploeg. 

 

 Wij vragen u ook beleefd om orde en discipline te handhaven in de kleedkamers en de 
spelers steeds te begeleiden in de kleedkamers.  

 

 Elke ploeg wordt minstens 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd verwacht op het 
terrein. Bij laattijdig aantreden krijgt de tegenstander een voorsprong van 1-0 en bij niet 
opdagen binnen de 5 minuten wordt een forfait aangerekend. 

 

 Uitsluiting spelers: Een speler kan op verzoek van de scheidsrechters uitgesloten worden 
voor het verdere verloop van de wedstrijd of het tornooi. 

 

 Water kan op het secretariaat worden afgehaald. 
 

 Voor alle inlichtingen en mededelingen kan de afgevaardigde zich naar het secretariaat 
wenden. 

 
 
Schelle Sport wenst alle deelnemende clubs een sportief tornooi en dankt alle clubs 
voor hun deelname. 
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SPECIFIEK REGLEMENT 

 
Duiveltjes 
 

 De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 
 

 Klassement per reeks met trofee voor de winnaar. 
 

 Penaltytrofee per categorie. 
 

 Puntenverdeling als volgt : winst 3 pnt, gelijkspel met doelpunten 2 pnt, gelijkspel zonder 
doelpunten 1 pnt; verlies 0 pnt. 
 

 3 wedstrijden van 2 x 12,5 min. 
 

 Alle spelers op de spelerslijst trappen bij elke wedstrijd een penalty, maar alleen de 
eerste 5 penalty’s tellen mee voor het latere klassement. 

 

 Bij gelijke eindstand na alle wedstrijden worden volgende criteria gehanteerd: 
 

1. Meest gescoorde doelpunten 
2. Meest gescoorde penalty’s 
3. Doelpuntensaldo 
4. Saldo penalty’s 
5. Aantal gewonnen wedstrijden 
6. Onderling duel 
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V.F.V. – TORNOOIBLAD U9 

 
(vóór het tornooi door te mailen of op te sturen naar de tornooiverantwoordelijke of de GC van de 
inrichtende club of de dag van het tornooi zelf voor aanvang van de eerste wedstrijd af te geven aan 
de inrichtende club) 

 
Organiserende club: K. Schelle Sport    Stamnummer: 04926 
 
Datum:   19/08/2017       Tornooinummer:  
 
Naam tornooi: Zomertornooi                      Categorie :  U9 
 
Deelnemende club :       Stamnummer:  
 

Spelers die deelnemen aan het tornooi: 
 

Nummer Naam Voornaam Geboortedatum 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Naam en handtekening ploegafgevaardigde : 
 


