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Beste spelers, ouders en sympathisanten,  
  
Mogen wij u van harte welkom heten op de 23ste editie, van het Jeugdtornooi van KFC 
Duffel. 
 
De competitie ligt alweer achter ons. Enerzijds jammer, want daar gaat onze wekelijk-
se afspraak met Koning Voetbal. Anderzijds minder erg, omdat naast de tornooien ook 
de zomer en het mooie weer voor de deur staan. En wanneer beide samenvallen, én tor-
nooi én mooi weer, dan kan je als inrichtende club alleen maar tevreden zijn. Laat ons 
hopen dat ook dit weekend een voetbalminnend zonnetje van de partij zal zijn. 
 
Net als vorig jaren hebben we gekozen om per categorie een halve dag te voorzien, dus 
geen lange wachttijden tussen de wedstrijden, gespreid over hele dagen, maar eerder 
een vlotte organisatie per categorie, afgewerkt binnen een aanvaardbare tijdspanne.  
 
Gedurende deze tweedaagse worden een 70-tal jeugdploegen verwacht. Onze dank gaat 
dus in de eerste plaats uit naar alle deelnemende clubs en hun trouwe supporters. Het 
is mede dankzij hen dat wij jaarlijks dit geweldige tornooi kunnen organiseren. 
 
Ook willen wij niet in het minst een woordje van dank richten aan alle vrijwilligers, 
zonder wiens onbaatzuchtige inzet dit tornooi niet zou kunnen plaatsvinden of slechts 
gedoemd zou zijn tot complete chaos.   
  
Last but not least moeten wij ook onze sponsors bedanken. Hun bijdrage is voor ons 
immers van onschatbare waarde voor het welslagen van een evenement als dit. 
  
Om van dit tornooi een waar sportfeest te maken, menen wij ten slotte te mogen reke-
nen op eenieders fair-play, zowel op als naast de velden. Wij hopen dat iedereen – spe-
lers, trainers, begeleiders, ouders, supporters,… en hopelijk ook het weer – mee wil 
werken aan een meer dan geslaagd evenement, waarbij na afloop zal blijken dat de af-
wezigen ongelijk hebben gehad… 
  
Alvast veel succes aan alle deelnemende teams! 
   
Sportieve groeten, 
 
Rutger Wuyts 
AVJO 
 
Gert Van Rillaer 
TVJO 
 
Bart Andries 
OVJO 
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Reglement jeugdtornooi KFC Duffel 7 en 8 mei 2016 

Art.1. Het tornooi wordt ingericht door KFC Duffel, aangesloten bij de  K.B.V.B  onder het stamnummer 284. 
 De wedstrijden worden beslist op de terreinen van KFC Duffel , gelegen Gemeentelijk Sportcentrum Duffel. 
 
Art.2. Alle reglementen van de K.B.V.B zijn van toepassing. 
 
Art.3. De inrichtende club is voor de gehele inrichting van het tornooi alleen  verantwoordelijk tegenover de K.B.V.B. 
 
Art.4. Voor de wedstrijden gelden de volgende regels : 
 De speelduur van de wedstrijden vindt je terug op het bijgevoegde  wedstrijdschema. 
 De puntendeling gebeurt als volgt :   Overwinning : 3 punten 
       Gelijkspel :  1 punt 
       Nederlaag :  0 punten 
 De rangschikking gebeurt in deze volgorde : 
                   De meeste punten 
                   De meest gewonnen wedstrijden 
                   Hoogste doelpuntensaldo 
                   Meest gescoorde doepunten 
                   Loting 
 
Art.5. Er worden geen toeschouwers toegestaan op de voetbalterreinen en in de neutrale  zone. 
 
Art.6. Elke deelnemende ploeg of speler zal herinneringsbeker of  herinneringsmedaille ontvangen. Bij de Duiveltjes is er ook een 
penaltybeker. Wanneer een ploeg zowel de tornooibeker als de penaltybeker wint, gaat de penaltybeker naar de ploeg op de 2de 
plaats van de penaltyranking. 
 
Art.7. Elke speler moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart en aangesloten zijn bij   de club waarvoor hij uitkomt. 
 De controle van de leeftijd zal gebeuren door de scheidsrechter, in aanwezigheid van een afgevaardigde  van het inrichtend     
comité. 
Art. 7.1.Het scheidsrechter sblad moet ingevuld zijn met alle namen van de speler s die deelnemen aan het tornooi voor  aan-
vang van uw eerste wedstrijd. Bij niet nakomen van deze regel, zullen de wedstrijden die gespeeld worden voor dit formulier in orde 
is gebracht verloren worden met 3 – 0 .  
 
Art.8. Het maximum aantal speler s bedraagt 9 voor  duiveltjes, 12 voor  préminiemen en  voor  miniemen.  
 
Art.9. Spelers in de kleedkamer dienen steeds onder begeleiding te zijn. 
 
Art.10.Vervangingen gebeuren volgens de reglementen van de K.B.V.B. .Speler  die  tijdens een wedstrijd  van het tornooi een 
rode kaart krijgt ,  wordt uitgesloten  voor de rest van het tornooi. 2 x geel in één wedstrijd is rood. 
 
Art.11.De scheidsrechter s worden aangeduid door  het betrokken provinciaal  scheidsrechterscomité  of de club.  
 
Art.12.Alle geschillen worden door  het inr ichtende comité beoordeeld en het  inrichtend comité behoud het recht gedurende 
gans het tornooi aanpassingen aan te brengen aan het wedstrijdschema indien ze hier door onvoorziene  omstandigheden worden toe 
verplicht. 
 
Art.13.Er  worden geen fanions ( wimpels) uitgewisseld  
 
Art.14.Elke ploeg moet voor  eigen oefenballen en twee van kleur   verschillende stellen  shirts zorgen. 
 De volgens het wedstrijdschema thuisspelende ploeg speelt in zijn  clubkleuren. 
 
Art.15.Een club die zich terugtrekt voor  of tijdens het tornooi, zal een dwangsom  van 75€ worden opgelegd, als compensatie 
voor de gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Bij het niet opdagen van een ploeg of het forfait tijdens het tornooi . En verliest  
deze ploeg AL zijn wedstrijden met 3 – 0. 
 
Art.16.De inr ichtende club is niet verantwoordelijk voor  gebeur lijke diefstallen of  ongevallen tijdens het tornooi.  
 
Mogen we op ieders fair-play rekenen en er samen een geslaagd en sportief evenement van maken!    
     
Het inrichtend comité , Jeugdbestuur KFC Duffel   
         
Rutger Wuyts 
AVJO 
 
Gert Van Rillaer 
TVJO 
 
Bart Andries 
OVJO 
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PRIJSLIJST 

KOUDE DRANKEN 
 
Bieren ………...……………...… 2,0 € 
Frisdranken …...…………...…. 2,0 € 
Sportdranken …………………. 2,0 € 
Chips……………………………. 2,0 € 
 
Witte Wijn…….………………….4.00 € 
Rode Wijn…….………………….4.00 € 
 

RESTAURANT 
 
Hamburger………………...……..3,50 € 
Hotdog…………….....……………2,50 € 
Broodje  Gezond  ……….……...2,50 € 
Broodje Kaas ……………………2,50 € 
Broodje Hesp …………………...2,50 € 
Broodje Smos Kaas …………...3,00 € 
Broodje Smos Hesp …………...3,00 € 
Broodje Smos Kaas-Hesp……..3,50€ 
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