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Beste,  
 
 
Het bestuur heet u van harte welkom. 
 
Hierbij ontvangt u informatie over het 8de herdenkingstornooi Marcel Van der Heyden. Het tornooi 
wordt gehouden op Zaterdag  24/08 voor de categorie U15 Dit op de terreinen van het 
‘Sportcentrum’, Kleistraat 204 te Aartselaar. 
 
Bij deze briefing vindt u het speelschema en het tornooireglement. Bij aanmelding aan het onthaal 
zal er voor de ploegafgevaardigden nog een envelop klaarliggen met toegangsbandjes en verdere 
richtlijnen i.v.m. het tornooi. 
 
Let wel: de wedstrijden worden gespeeld zowel op kunstgras en natuurgras. Gelieve hier rekening 
mee te houden. Terrein A is het natuurgras, terrein B is het kunstgrasveld. 
 
Ik wens u allen een sportief tornooi waar spelplezier centraal staat. 
 
Voor verdere vragen blijf ik steeds beschikbaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Sander Van Den Brande 
Tornooicoördinator S.V. Aartselaar 
Mail: tornooien@svaartselaar.be 
Mobile: 0495/35.89.72 
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Speelschema  U15 

8de herdenkingstornooi Marcel Van der Heyden 

S.V. Aartselaar 

Poule 1  Poule 2 

Ploeg  Trui  Broek   Ploeg  Trui  Broek  

Sv Aartselaar  Geel  Blauw   Schelle Sport  Blauw  Blauw  

K.Beerschot V.A  Paars  Wit   RB Elezenstraat  Rood  Wit  

SK Steenhuffel  Rood/wit  Rood   Fc Antwerpen Noord  Zwart  zwart  

       
 

 

Nr Tijd Veld Thuis Gasten 

1 14:00-14:20 B Sv Aartselaar  K.beerschot V.A  

3 14:50-15:10 B K.beerschot V.A  SK Steenhuffel  

5 15:40-16:00 B SK Steenhuffel  Sv Aartselaar  

     

Nr Tijd Veld Thuis Gasten 

2 14:25-14-45 B Schelle Sport  RB Elezenstraat  

4 15:15-15:35 B RB Elezenstraat  Fc Antwerpen Noord  

  6 16:05-16:25 B Schelle Sport  Fc Antwerpen Noord  

Finale     

     

Nr Tijd Veld Thuis Gasten 

14 16:35- 17:15 A 3de poule 1 3de poule 2 

15 16:35- 17:15 B 2de poule 1 2de poule 2 

16 17:25-18:05 A 1ste Poule 1  1 ste Poule 2 
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TORNOOIREGLEMENT 
1. Het tornooi, ingericht door het bestuur van S.V. Aartselaar, staat open voor  U15 
    aangesloten bij de ingeschreven clubs. 
    Het gaat door op de terreinen van het Sportcentrum van Aartselaar, Kleistraat 204. 
 
2. Per wedstrijd mag men 15 spelers opstellen. 
 
3. tornooiblad met de namen van de spelers wordt ten laatste voor aanvang van de 1ste wedstrijd op 
het tornooisecretariaat afgegeven. 
 
4. De reekswedstrijd duurt 1x 20min ( 2 wedstrijden) De eindwedstrijd duurt 2 x 20 minuten  
 
5. Reeksindeling: 
    De teams worden verdeeld in 2 reeksen van 4 ploegen. Zij spelen één wedstrijd tegen de 3 andere 
    ploegen uit hun reeks. Hiervan wordt per reeks een rangschikking opgemaakt. 
    De twee ploegen met het minst gunstige resultaat in opklimmende volgorde spelen 
    voor de 7e – 8e plaats tot en met de 1e – 2e plaats. 
 
6 Rangschikking: 
 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 
 
7. Bij gelijke stand wordt het klassement bepaald door: 
 1. het aantal gewonnen wedstrijden 
 2. het aantal gescoorde doelpunten 
 3. het minste aantal tegendoelpunten 
 4. punten fairplay 
 5. lottrekking 
 
8. Forfait: per deelnemende ploeg 75 € vergoeding te betalen aan de inrichtende club. De 
forfaitgevende ploeg verliest de wedstrijd met 2-0 of 0-2. 
 
9. 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. 
 
10. De inrichtende club stelt geen oefenballen ter beschikking. 
 
11. Er worden geen fanions uitgewisseld tussen clubs. 
 
12. Een speler, uitgesloten wegens rechtstreekse rode kaart is uitgesloten van verdere deelname aan 
het tornooi. Een speler die wordt uitgesloten wegens 2x geel in dezelfde wedstrijd is uitgesloten voor 
de volgende wedstrijd in het tornooi. 
 
13. De neutrale zone dient gerespecteerd te worden volgens de geldende KBVB-reglementen. 
 
14. De inrichtende club, SV Aartselaar, is voor de ganse inrichting alleen verantwoordelijk tegenover 
de KBVB. 
 
15. De scheidsrechters worden aangeduid door het P.C. van de KBVB. 
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16. Alle geschillen worden in eerste aanleg door de inrichtende club beslecht, behalve: 
1. de beslissingen van de scheidsrechters. 
2. 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. 
 

 

 

Beste trainer, afgevaardigde  
 
 
Betreft: Praktische richtlijnen 
 
Voor aanvang van het tornooi vragen we de afgevaardigden van elke ploeg aan het secretariaat om 
het tornooiblad ingevuld af te geven. 
 
Het Secretariaat zal zich boven bevinden in cafetaria. 
 
Kleedcabine verdeling zal  getoond worden op Scherm als je binnenkomt Rechts.  
 
De sportzakken worden bewaard in de vergaderzaal ! daar we slechts 6 kleedcabines ter beschikking 
hebben .  
 
Op het secretariaat kan men steeds flessen water krijgen na het afgeven van een lege fles. 
Secretariaat zal zich boven op terras bevinden.  
 
Voetbalschoenen zijn verboden in onze Cafetaria  
 
Gelieve zoveel mogelijk te beperken om met de voetbalschoenen de atletiekpiste te betreden. 
Ook de rest van de infrastructuur van de atletiek is verboden terrein. 
 
We vragen aan de ploegen om het tijdschema strikt aan te houden.  
 
Na afloop van het tornooi en de bekeruitreiking nodigen we de trainers en afgevaardigde uit op de 
receptie.  
 
Mocht u meer informatie nodig hebben dan bent u welkom op het secretariaat. 
 
 
 
Alvast bedankt. 
 
Sander Van Den Brande 
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Tornooiblad  

(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) 

Naam tornooi: S.V. Aartselaar    Categorie : U15 

Deelnemende club :  

Stamnummer :            Clubnaam :  

Spelers die deelnemen aan het tornooi: 

Nummer Naam Voornaam Geboortedatum 

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

Naam en handtekening ploegafgevaardigde 


