
 
 

KFC Houtvenne 

TERVIA’S CUP2018 
 
 
 
 

 
 
 
Beste sportvrienden,  
 
Eerst willen wij u bedanken voor uw deelname aan het jeugdtornooi van       
KFC Houtvenne, dat zal plaatsvinden op zaterdag 25 en zondag 26 augustus 
2018.  
 
Bijgevoegd kan u het complete programma alsook het reglement van onze     
2de TERVIA’S CUP terugvinden.  
 
Het organisatiecomité van de TERVIA’S CUP, editie 2018 heet alle jonge 
voetballers, de coaches en de begeleiders dan ook van harte welkom.  
We wensen jullie natuurlijk veel sportief genot, tal van toffe wedstrijden en een 
succesvol seizoen 2018-2019 toe. 
 
 
Bestuur  
KFC Houtvenne 
 
 
 
Contactpersoon :  
Kris Mergaerts 
0473 59 16 89 
Kris.Mergaerts@skynet.be 

 
Alois Dillen  
dillenalois58@skynet.be 
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http://www.kfchoutvenne.be/home.html


 
 
 
 
 

 TORNOOIREGLEMENT  
 

 
1) Dit tornooi wordt gespeeld op de terreinen te KFC Houtvenne, Harmoniestraat te Houtvenne en 
zal plaatsvinden op zaterdag 25/08 en zondag 26/08/2018.  

 
2) De TERVIA CUP, editie 2018 wordt gespeeld volgens de bestaande FIFA, UEFA en KBVB 
reglementen en volgens het eigen tornooireglement.  

 
3) Het beslissingscomité van de TERVIA’S CUP zorgt voor de naleving van deze reglementen. Door 
deelneming aan het tornooi, aanvaarden de clubs de reglementen en de beslissingen van de 
organisatie.  

 
4) Het tornooi is enkel voorbehouden voor U6 t/m U13. Op de ouderdomslimiet zal controle worden 
uitgevoerd. Men dient een identiteitsbewijs te kunnen voorleggen indien hierom gevraagd wordt.  

  
- U6 : 2013 of jonger (2 tegen 2) 
- U7 : 2012 (5 tegen 5) 
- U8 : 2011 (5 tegen 5)  

 

- U9 : 2010 (5 tegen 5)   
- U10 : 2009 (8 tegen 8)   
- U11 : 2008 (8 tegen 8)  
- U12 : 2007 (8 tegen 8) 
- U13 : 2006 (8tegen 8) 

 

 
5) Elke ploeg moet aan de tornooileiding een tornooiblad kunnen voorleggen voor aanvang van hun 
wedstrijden. Dit tornooiblad dient volledig ingevuld en ondertekend afgegeven te worden op het 
secretariaat.  
 
6) Klachten door de benadeelde ploeg moeten uiterlijk 15 minuten na het einde van de wedstrijd 
door de afgevaardigde op het secretariaat worden overhandigd. De beslissing die hierna door het 
organisatiecomité wordt genomen, is onherroepelijk en bindend voor alle deelnemende ploegen. 
Indien een klacht wordt aanvaard, dan verliest de betrokken ploeg de wedstrijd met 3-0 en deze 
doelpunten tellen mee voor het doelpuntensaldo (art. 13).  
 
7) In de neutrale zone mogen slechts de trainer(s), afgevaardigde(n), verzorger en de wisselspelers 
aanwezig zijn. De scheidsrechter zal er over waken dat andere personen - uitgezonderd de 
terreinverantwoordelijken van de TERVIA’S CUP2018 - uit de neutrale zone worden verwijderd.  

 
8) De ploegen dienen minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn om de 
formaliteiten in orde te brengen.  
 

http://www.kfchoutvenne.be/home.html


9) Elke ploeg is verplicht om TWEE verschillende stellen shirts voorhanden te hebben ingeval dat de 
tegenstrever in dezelfde kleur(en) zou spelen. De ploeg die als thuisspelend vermeld staat, past zich 
aan de kleuren van de bezoekende ploeg aan.  
 
10) Indien een ploeg tijdens 1 van zijn tornooiwedstrijden niet of te laat komt opdagen, dan wordt er 
door het organisatiecomité een boete van € 150,00 opgelegd. Eventuele bijkomende boetes aan de 
KBVB zijn hier niet in begrepen. De betrokken ploeg verliest dan ook automatisch deze wedstrijd met 
2-0 en deze doelpunten tellen mee voor het doelpuntensaldo.  
 
11) Wedstrijdduur:  

 - U6 : 2x 4 minuten 
-  U7 : 1x 15 minuten 
-  U8 : 2 x 15 minuten  
-  U9 : 1 x 20 minuten  
-  U10 : 1 x 15 minuten  
-  U11 : 1 x 20 minuten 
-  U12 : 1 x 15 minuten 
-  U13 : 1 x 20 minuten  

 
13) De rangschikking wordt als volgt opgemaakt:  

1) Winst = 3 punten  
    Gelijkspel = 1 punt  

                  Verlies = 0 punten  
 

2) Ingeval van gelijke stand geldt de volgende waardemeter :  

A. het beste doelpuntensaldo  

B. het meest gemaakte doelpunten  

C. het minst aantal tegendoelpunten  

D. de winnaar van het eventueel gespeelde onderlinge duel  

E. lottrekking 

 
14) De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, schade, verlies, diefstal 
en andere ongemakken op de terreinen van onze club.  
 
15) De ploegen brengen zelf ballen mee voor de opwarming.  
 
16) Scheidsrechterlijke beslissingen op het veld zijn onaanvechtbaar. Alle voorvallen, niet voorzien in 
dit reglement, vallen onder de officiële reglementering van de KBVB.  
 
17) Iedere deelnemende ploeg wordt geacht dit reglement te kennen.  
  



PRAKTISCHE SCHIKKINGEN. 

---------------------------------------- 

1.Deelnemende ploegen. 

 

Stamnummer 
 

Club 
 

Trui 
 

Broek 
 

52 Lyra – Lierse Berlaar Rood Wit 

436 K Ramsel FC Rood Wit 

459 KFC Heultje Wit Rood 

683 KFC Herenthout Rood Groen 

1874 KFC Putte Blauw Geel 

2025 Olen united Blauw Rood 

2040 KFC Tongerlo Geel  Blauw 

2223 K. Blauwvoet Oevel Wit Blauw 

2615 Sporting Kampenhout Geel Blauw 

2641 KFC BO Beerzel Groen  Wit 

2679 K Noordstar VV Blauw Blauw 

2682 KV Hooikt Blauw Wit 

2683 K Vrijheid Herselt Blauw Blauw 

2948 KSK Heist Wit Blauw 

2952 KFC Molenzonen Hallaar Groen Rood 

3286 KVC Booischot Wit zwart 

3570 KV Bonheiden Geel Zwart 

3660 KFC Baal Groen/groen zwart 

3823 NV Keerbergen Geel Zwart 

3889 HO Bierbeek Groen  Wit 

3970 KFC Oosterzonen Geel Rood 

4430 VV Laakdal Geel  Rood 

4481 KFC Houtvenne Groen Rood 

4892 KSV Schriek Geel Blauw 

5386 KSK Wavria Paars Paars 

5559 VC Bekkevoort Rood Blauw 

5924 KSAV St Dympna Wit Zwart 

6897 VC Rijmenam Wit/Blauw Wit 

7034 SC Wiekevorst Geel Zwart 

7162 RWL Sport Zwart zwart 

7734 FC Berlaar Heikant Paars Wit 

7923 SV Grasheide Geel Blauw 

9375 SK Rita Berlaar Rood Groen 

 


