
 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT TORNOOI DUIVELS KFC FLANDRIA 
 
 
 
☺ De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B.   

 

☺ De 4 ploegen duivels U7 spelen elk 3 wedstrijden van 2 x 15 minuten. 

 De 7 ploegen duivels U8 spelen elk 2 wedstrijden van 2 x 20 minuten. 
 De 6 ploegen duivels U9 spelen elk 3 wedstrijden van 2 x 15 minuten. 
 Er wordt geen rangschikking opgemaakt. 
 

☺ Tijdens de wedstrijden is de toegang tot de neutrale zone verboden voor onbevoegden. 

 Enkel bevoegde personen (= 1 trainer + 1 afgevaardigde) zijn toegelaten in de neutrale zone, 
 evenwel buiten de speeloppervlakte van het voorziene speelveld. 
 

☺ Omkleden gebeurt in een aangeduide kleedkamer, indien nodig met 2 ploegen in 1 kleedkamer. 

 

☺ Elke club zorgt voor twee verschillende uitrustingen.  De eerst vermelde ploeg is de thuisploeg 

 en dient zijn kleuren aan te passen indien deze dezelfde zijn als die van de uitploeg. 
 

☺ Per ploeg mogen er 8 spelers afgevaardigd worden. 

 De clubs dienen zich bij aankomst te melden op het secretariaat. 
 Het tornooiblad vooraf ingevuld mailen naar leo.van.bouwel@telenet.be of uiterlijk 
 bij aankomst, voor aanvang van de eerste wedstrijd, op het secretariaat afgeven. 
 

☺ Gedurende de wedstrijd mogen de spelers doorlopend gewisseld worden. 

 

☺ Wanneer een speler een gele kaart krijgt, wordt hij uitgesloten voor de resterende tijd 

 van de speelhelft waarin hij de gele kaart kreeg.  Deze speler mag evenwel vervangen worden. 
 

☺ Het besluit van de scheidsrechter is bindend, er zijn geen protesten toegestaan. 

 

☺ De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of voor verlies of diefstal 

 rond de terreinen of in de kleedkamers 
 

☺ Voor alle spelers is er een aandenken voorzien. 

 

☺. Er zijn geen oefenballen voorzien; gelieve hier eventueel zelf voor te zorgen. 

 
 
 

DEELNEMENDE PLOEGEN 
 

U7   U8   U9   
599 Lentezon 2391 Vosselaar 2673 Retie 

606 Dessel Sport 3194 Flandria 3194 Flandria 

3194 Flandria 3256 Merksplas 3327 Oud Turnhout 

4252 Weelde 5924 St. Dimpna 4252 Weelde 

  6537 Poppel 5925 Beekhoek 

  6537 Poppel 7025 White Star 

  7719 Zwaneven   

 

mailto:leo.van.bouwel@telenet.be

