
 

 
 

 

 

WELKOM OP ONS 50STE  

PAASTORNOOI 

 

VOLVO-VERMANT-CUP 

 

 
 

 
ZATERDAG 20-04-19 Miniemen & Preminiemen 

 

MAANDAG 22-04-19 Duiveltjes & Debutantjes 

 

 

 

 

 
 

 



TORNOOI_INFORMATIE 
 

 

 

Debutantjes (U6) en Duiveltjes (U7-U8-U9) 

 

De debutantjes en duiveltjes spelen op maandag 22-04-19 waarbij de 

wedstrijden worden betwist over 2x10 minuten met aansluitend penalty’s. 

 

In de voormiddag spelen U8 en U9, in de namiddag U6 en U7.  

 

De wedstrijden worden gespeeld op een kwart terrein en 5 x 5. Maximaal 8 

spelers per ploeg! 

 

Er zal gespeeld worden op gras én kunstgras. Gelieve hier mee rekening te 

houden (zie reglement art. 14). 

 

Iedere ploeg speelt vier wedstrijden. Na elke wedstrijd worden er, in een 

daarvoor voorziene zone, penalty’s genomen waarvan de eerste 5 worden 

genoteerd voor de penaltytrofee.  

 

Er wordt een onderlinge competitie gespeeld. Puntendeling van de KBVB is 

van toepassing.  

 

Rangschikking wordt bepaald als volgt: 1 punten, 2 doelsaldo, 3 loting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pre-miniemen U10 enU11 

 

De U11 en U10 spelen op zaterdagnamiddag 20-04-19. 

Elke wedstrijd heeft een duur van 1x 15 minuten. De wedstrijden worden 

gespeeld op een half veld en 8 x 8. Maximaal 12 spelers per ploeg.  

 

Er zal gespeeld worden op gras én kunstgras. Gelieve hier mee rekening te 

houden (zie reglement art. 14). 

 

Er wordt een onderlinge competitie gespeeld. Eerst volgt een poulefase daarna 

plaatsing en finales. Puntendeling van de KBVB is van toepassing 

 

 

 

- Poule fase: De ploegen zijn ingedeeld in twee reeksen. 

 

Puntendeling van de KBVB is van toepassing.  

 

Rangschikking wordt bepaald als volgt: 1 punten, 2 doelsaldo, 3 loting 

 

- Plaatsing en Finales:  

Bij gelijkspel worden penalty’s gegeven volgens het gekende systeem 

van bekerwedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miniemen (U12 en U13) 

 

De miniemen spelen op zaterdag 20-04-19. De wedstrijden hebben plaats op 

zowel gewoon gras als op kunstgras. Gelieve er rekening mee te houden dat 

ijzeren toppen niet toegestaan zijn op kunstgras (zie reglement art. 14).  

 

De wedstrijden duren 1x15 minuten en worden gespeeld op een half veld en 8 x 

8. Maximaal 12 spelers per ploeg.  

 

Er wordt een onderlinge competitie gespeeld. Eerst volgt een poulefase daarna 

plaatsingen en finales. Puntendeling van de KBVB is van toepassing. 

 

 

- Poule fase:  

De ploegen zijn ingedeeld in twee reeksen van 6 ploegen. In deze 

poules wordt gestreden voor plaatsen 1 tot 6.  

 

Puntendeling van de KBVB is van toepassing.  

 

Rangschikking wordt bepaald als volgt: 1 punten, 2 doelsaldo, 3 loting 

 

- Plaatsing en Finales:  

Bij gelijkspel worden penalty’s gegeven volgens het gekende systeem 

van bekerwedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORNOOI REGLEMENT 

 

 

1. het tornooi wordt ingericht door K. Kontich F.C. aangesloten bij de KBVB onder 

stamnummer 3029 en heeft plaats op de terreinen van K. Kontich F.C gelegen te 

Kontich 2550, Duffelsesteenweg 73.                   tel 03/457.10.09 of 0495/903.300 

2. Alle reglementen van de KBVB zijn van toepassing. 

3. De inrichtende club is voor de gehele tornooi-organisatie alleen verantwoordelijk 

tegenover de KBVB. 

4. Er worden geen toeschouwers toegestaan op de terreinen en binnen de neutrale 

zones. 

5. Elke speler moet in bezit zijn van een identiteitskaart of spelerskaart en aangesloten 

zijn bij de club waarvoor hij uitkomt. Leeftijdscontrole zal gebeuren door de 

scheidsrechter in aanwezigheid van een afgevaardigde van het inrichtend comité.  

6. Spelers in de kleedkamers dienen steeds onder begeleiding te zijn. 

7. Het inrichtend comité behoudt zich het recht voor de nodige wijzigingen aan het 

tornooi te brengen, mits voorafgaande toestemming van de KBVB. 

8. De scheidsrechters zijn allen gelegenheidsscheidsrechters. Er wordt geen verbaal 

geweld of agressie tegenover hen getolereerd. Dit wordt bestraft met uitsluiting 

van verdere deelname aan het tornooi. 

9.  Er worden geen fanions uitgewisseld. 

10.  Elke ploeg voorziet zelf voor eigen oefenballen en 2 van kleur verschillend stellen 

shirts. 

11. Alle geschillen worden door het inrichtend comité beoordeeld en beslecht met 

uitzondering van:  

- de feiten van de spelleiding die beoordeeld worden door de bevoegde instanties van 

het P.S.C. van Antwerpen. 

- de gevallen van wangedrag van spelers, trainers en afgevaardigden en de klachten 

tegen inrichtend comité, die beoordeeld worden door de bevoegde instanties van de 

KVBV. 

 

Klachten en beroepen moeten aan het algemeen secretariaat van de KBVB 

overgemaakt worden in de vorm van en binnen de termijn voorgeschreven door Art 

VII/7, VII/8 en VII/11 van het reglement. 

 



12.  Een club die zich terugtrekt voor of tijdens het tornooi zal een dwangsom opgelegd 

worden van € 75,00 als compensatie voor de gemaakte kosten en gederfde inkomsten. 

Bij het niet komen opdagen van een ploeg, verliest de ploeg met 3 – 0 (en met de 

penalty’s indien deze van toepassing zijn). 

13.  De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor diefstallen en eender welke aard van 

ongevallen die zich voordoen tijdens het tornooi. 

14.  KUNSTGRAS:  

- Voor de spelers: propere schoenen met minstens 8 toppen (geen ijzeren toppen 

toegestaan). 

- Voor de toeschouwers: Het is ten strengste verboden te roken binnen de 

omheining het kunstgrasveld! Ook het betreden van het kunstgrasveld is ten 

strengste verboden. 

Alleen spelers, trainers, afgevaardigde en verzorgers zijn toegestaan op het 

kunstgrasveld. 

 

!!! NOOT: Gezien het kunstgrasveld eigendom is van het AGB is deze gemachtigd 

controleurs tussen het publiek te zetten en elke inbreuk op het reglement van het 

kunstgrasveld te bestraffen met een GAS-boete. 

 

Sportieve groeten, 

De organisatie. 

 

 

 
Nuttige info: 

 

GC: Knegtel Theo gc@kkontichfc.be 0495 903.300 

 

 

!!!!!! De parking van onze club zal snel volzet zijn. Om gemakkelijk te parkeren kan u 300m 

verder terecht op de ruime parking van sporthal De Nachtegaal (Duffelsesteenweg 145, schuin 

tegenover het kerkhof), parking van ACTION (Duffelsesteenweg 80) of de parking van de 

Carrefour (Mechelsesteenweg 202) eveneens 300m van de onze voetbalclub verwijderd. 
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