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Beste jeugdverantwoordelijke, 

Wij danken jullie voor de inschrijving op het jaarlijks 

jeugdtornooi van KVC BOOISCHOT. 

In deze brochure kunnen jullie alle nodige informatie terugvinden: 

- Tornooireglement  

- Speelschema U6 

- Speelschema U7 

- Speelschema U8 

- Speelschema U9 

- Speelschema U10 

- Speelschema U11 

- Speelschema U12 

- Speelschema U13 

- Speelschema U15 

- Speelschema U17 

- Inschrijvingsfiche deelnemende spelers 

Voor elke ploeg kunnen er 2 personen gratis binnen ; deze 

personen maken zich kenbaar aan de inkom als trainer en/of 

afgevaardigde.  Zij zullen het inkomblad ondertekenen. 

Wij hopen dat jullie een fijne, sportieve dag mogen beleven en 

wensen jullie veel succes! 

 

Met sportieve groeten, 

Jeugdteam KVC Booischot 

 

 

 



Tornooireglement 

1. Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van KVC Booischot, 

Dorpstraat 12 te Booischot 

2. Gelieve u bij aankomst te melden op het secretariaat voor het 

inleveren/invullen van het wedstrijdformulier. 

3. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 

4. Alle betwistingen worden in eerste aanleg beslecht door de organisatoren, 

behalve degene die vallen onder de bevoegdheid van de KBVB. 

5. De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichtende club. 

6. De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, 

schade en diefstallen tijdens het tornooi. 

7. Wij vragen alle ploegen minimum 30 minuten voor de aanvang van hun 

eerste wedstrijd aanwezig te zijn. 

8. Bij een rode kaart wordt de speler uitgesloten voor de rest van het 

tornooi. De speler mag tijdens die match niet vervangen worden. 

9. Er wordt aan elke deelnemende club gevraagd om zich te voorzien van 

twee stellen truitjes of hesjes. Het “thuisspelend” team past zich aan. 

10. Iedere ploeg zorgt voor zijn eigen opwarmingsballen. De wedstrijdballen 

worden voorzien door de organisatie. 

11. Indien een ploeg, die ingeschreven is, niet aanwezig is op het tornooi, zal 

er een deelname in de kosten van €125 gevraagd worden. 

12. Alleen spelers aangesloten bij de deelnemende club mogen deelnemen aan 

het tornooi. Voor de duiveltjes (U6,U7,U8,U9) mogen maximum 8 spelers 

deelnemen, voor de preminiemen (U10,U11,U12,U13) maximum 12 spelers 

en voor de miniemen en kadetten (U15 en U17) maximum 15 spelers. 

13. Wij zijn genoodzaakt om meerdere ploegen onder te brengen in 1 

kleedkamer. Zorg ervoor dat er geen waardevolle voorwerpen in de 

kleedkamers aanwezig zijn.  We trachten in de mate van het mogelijke 

ploegen van dezelfde clubs bij elkaar te zetten.  Er is een omkleed- en 

doucheschema beschikbaar aan de wedstrijdtafel. 

14. Door deelname aan het tornooi bevestigen de deelnemende clubs dat zij 

kennis hebben genomen van het reglement en dat ze hiermee akkoord 

gaan. 

15. Eventuele klachten moeten uiterlijk 20 minuten na de wedstrijd toekomen 

op het secretariaat. De beslissing van het organisatieteam in dit verband 

is onherroepelijk. Indien een klacht wordt aanvaard, dan verliest de  

betrokken partij de wedstrijd met 2-0, en deze goals tellen mee voor het 

doelpuntensaldo. 



16. De neutrale zone is enkel voor de trainer, de afgevaardigde en eventuele 

verzorger. 

17. Voor de categorie U8 wordt geen klassement opgemaakt. 

Iedere speler ontvangt na afloop een medaille. 

18. Voor de categorieën U6, U7, U9 wordt een klassement opgemaakt volgens 

het onderstaande principe: 

- aantal punten (winst = 3 punten, gelijkspel = 1 punt, verlies = 0 punten) 

- doelpunten voor 

- doelpunten tegen 

- strafschoppen 

- onderling duel 

- loting 

Na iedere wedstrijd worden er penalty’s gegeven, de eerste 5 tellen mee 

voor de penaltycup. 

Iedere speler ontvangt na afloop een medaille. De eindwinnaar (per reeks, 

dus meerderen per categorie mogelijk) ontvangt een trofee. 

19. Voor de categorieën U10, U11, U12, U13 wordt een klassement 

opgemaakt volgens het onderstaande principe: 

- aantal punten (winst = 3 punten, gelijkspel = 1 punt, verlies = 0 punten) 

- doelpunten voor 

- doelpunten tegen 

- strafschoppen 

- onderling duel 

- loting 

Na iedere wedstrijd worden er 3 penalty’s gegeven. (zonder penaltycup) 

De eindwinnaar per categorie ontvangt een trofee. 

 

20. Voor de categorie U15 wordt een klassement opgemaakt volgens het 

onderstaande principe: 

- aantal punten (winst = 3 punten, gelijkspel = 1 punt, verlies = 0 punten) 

- doelpunten voor 

- doelpunten tegen 

- onderling duel 

- loting 

 

 

 



21. Voor de categorie U17 wordt na de groepswedstrijden een klassement 

opgemaakt volgens het onderstaande principe: 

- aantal punten (winst = 3 punten, gelijkspel = 1 punt, verlies = 0 punten) 

- doelpunten voor 

- doelpunten tegen 

- onderling duel 

- loting 

Na de groepswedstrijden is er ‘finalewedstrijd’ voor de winnaars uit de 

poules. Bij een gelijkspel volgt een reeks van 5 strafschoppen om de 

winnaar aan te duiden. 

De eindwinnaar ontvangt na afloop een trofee. 

22. Deelnemende ploegen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NR U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U15 U17

1 KFC HEULTJE HO TESTELT KFC BAAL KSK WAVRIA HO TESTELT TW 3000 KFC HERENTHOUT KFC NIJLEN KFC KATELIJNE EXC BOUWEL

2 PUTTE KFC OLEN SCHRIEK KFC HERENTHOUT KFC HEULTJE OLEN UNITED KFCM HALLAAR KVC BOOISCHOT KFC RANST KFC HEULTJE

3 KFC HOUTVENNE BO BEERZEL KV BONHEIDEN KVC HAACHT KVC BOOISCHOT KESSEL UNITED KAC KO BETEKOM KESSEL UNITED SNA KEIBERG

4 KVC BOOISCHOT FC AVERBODE OKSELAAR FC AVERBODE OKSELAAR WESTERLO SV GRASHEIDE WESTERLO TONGERLO KV HOOIKT

5 KSC MECHELEN KVC BOOISCHOT TONGERLO KFC HOUTVENNE VV LAAKDAL

6 KVC BOOISCHOT TONGERLO KVC BOOISCHOT BERLAAR HEIKANT SC WIEKEVORST

7 RAMSEL KFC HOUTVENNE KAC KO BETEKOM KSK HEIST KVC LANGDORP

8 KFC HOUTVENNE KFC NETEZONEN KFC NETEZONEN LYRA - LIERSE

9 SINT DIMPNA KESSEL UNITED

10 SK RITA BERLAAR



 

V.F.V. – 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: Jeugdtornooi KVC Booischot Categorie : ………… 

Deelnemende club :  

Stamnummer : …………..     

Spelers die deelnemen aan het tornooi: 

Nummer Naam Voornaam Geboortedatum 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Naam en handtekening ploegafgevaardigde 


