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     Terreinen en clubhuis: Sportcentrum 

     Kleistraat 204, 2630 Aartselaar 

 

     
 
  
   
Beste,  
 
 
Betreft: lentetornooi S.V. Aartselaar op 5  mei 2016 
 
 
Het bestuur, de tornooiorganisatie en de sponsors heten u van harte welkom. 
 
Hierbij ontvangt u informatie over het lentetornooi van S.V. Aartselaar. Het tornooi wordt gehouden 
op zondag 1&2 mei 2015 op de terreinen van het ‘Sportcentrum’, Kleistraat 204 te Aartselaar. 
 
Bij deze briefing vindt u het speelschema en het tornooireglement voor U9. 
Bij aanmelding aan het onthaal zal er voor de ploegafgevaardigden nog een envelop klaarliggen met 
toegangsbandjes en verdere richtlijnen i.v.m. het tornooi. 
 
Na afloop van het tornooi en de bekeruitreiking nodigen we de trainers en afgevaardigde uit op de 
receptie. 
 
Ik wens u allen een sportief tornooi waar spelplezier centraal staat. 
 
Voor verdere vragen blijf ik steeds beschikbaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Sven Verhulst 
Tornooicoördinator S.V. Aartselaar 
Mail: tornooien@svaartselaar.be 
Mobile: 0474851685 
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                 Schema U9 5 mei  

 

 

 

Teams 

S.V. Aartselaar 1 

S.V. Aartselaar 2 

K.F.C. Ranst 

K.S.C. Mechelen 

Schelle Sport 

Sporting Borgerhout 

 

 

Schema 

 

Tijd Veld Thuis Gasten 

    14:00-14:15 1 Schelle Sport K.S.C. Mechelen 

14:00-14:15 2 K.F.C. Ranst S.V. Aartselaar 2 

14:25-14:40 1 S.V. Aartselaar 1 Sporting Borgerhout 

14:25-14:40 2 K.F.C. Ranst Schelle Sport 

14:50-15:05 1 S.V. Aartselaar 2 K.S.C. Mechelen 

14:50-15:05 2 S.V. Aartselaar 1 Schelle Sport 

15:15-15:30 1 Sporting Borgerhout K.S.C. Mechelen 

15:15-15:30 2 S.V. Aartselaar 1 K.F.C. Ranst 

15:40-15:55 1 Sporting Borgerhout S.V. Aartselaar 2 

16:05-16:20 1 K.S.C. Mechelen K.F.C. Ranst 

16:30-16:45 1 Schelle Sport Sporting Borgerhout 

16:30-16:45 2 S.V. Aartselaar 2 S.V. Aartselaar 1 

16:55-17:10 1 K.F.C. Ranst Sporting Borgerhout 

16:55-17:10 2 Schelle Sport S.V. Aartselaar 2 

17:20-17:35 2 K.S.C. Mechelen S.V. Aartselaar 1 

 



 

 

 

 

TORNOOIREGLEMENT 
 
1. Het tornooi, ingericht door het bestuur van S.V. Aartselaar, staat open voor U9 aangesloten bij de 
ingeschreven clubs. Het tornooi wordt gespeeld op de terreinen van S.V. Aartselaar. Adres: 
Sportcentrum van Aartselaar, Kleistraat 204 2630 Aartselaar 
 
2. Per ploeg worden er 12 spelers toegelaten. 
 
3. Duur van de wedstrijden: 

1 x 15 minuten voor de reekswedstrijden. ( 5 wedstrijden ) 
 
 

4 Verloop 
 Elke ploeg speelt 5 wedstrijden. Telkens 1 wedstrijd tegen een ander deelnemend team. 
Tijdens de loop van het tornooi wordt een ranking opgemaakt met punten. De ploeg met de meeste 
punten is de winnaar van het tornooi. 

 
5. Puntensysteem: 

1. 3 punten voor een overwinning 
2. 2 punten voor een gelijkspel met doelpunten 
3. 1 punt voor een gelijkspel zonder doelpunten 
4. 0 punten voor een verlieswedstrijd 
 

6. Bij gelijke stand wordt het klassement bepaald door: 
1. het aantal gewonnen wedstrijden 
2. het aantal gescoorde doelpunten 
3. het minste aantal tegendoelpunten 
4. lottrekking 
 

7. Forfait: per deelnemende ploeg 75 € vergoeding te betalen aan de inrichtende club. De 
forfaitgevende ploeg verliest de wedstrijd met 2-0 of 0-2. 
 
8. De uitrusting moet voldoen aan de reglementen van de KBVB. Om moeilijkheden te vermijden is 
het wenselijk dat elke ploeg voor 2 stellen shirts van verschillende kleur zorgt. De eerst vermelde 
ploeg op het wedstrijdschema wordt beschouwd als thuisspelend en past, indien nodig, de kleur van 
de uitrusting aan. 
 



9. De inrichtende club stelt geen oefenballen ter beschikking. 
 
10. Er worden geen fanions uitgewisseld tussen clubs. 
 
11. De neutrale zone dient gerespecteerd te worden volgens de geldende KBVB-reglementen. 
 
13. De inrichtende club, SV Aartselaar, is voor de ganse inrichting alleen verantwoordelijk tegenover 
de KBVB. 
 
14. Alle geschillen worden in eerste aanleg door de inrichtende club beslecht, behalve: 
 
de gevallen van wangedrag van de spelers en de klachten tegen de inrichtende club die worden 
geoordeeld door het bevoegd comité van de KBVB, evenals de hogere beroepen. Klachten en 
beroepen geschieden in overeenstemming met art. 127, 128, 129 van de KBVB. 
 
 
Door deelname aan dit tornooi verbinden de ploegen zich ertoe zich aan deze reglementen te 
houden. 
Elke deelnemende club ontvangt een exemplaar van dit reglement. 

 


