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Voorwoord Voorwoord Voorwoord Voorwoord     
        

Het jeugdbestuur en de sportieve cel van K. BERG & DAL V.V. willen u van harte 
bedanken voor uw inschrijving op de K. BERG & DAL V.V.-CUP, die op de agenda 
staat van zaterdag 11 augustus.   
  
Ons tornooi is de laatste jaren  sterk aan het groeien met dit jaar 50 ploegen van 26 
verschillende clubs. Al deze ploegen werken hun wedstrijden af op één dag en dit vergt een 
strikte organisatie. Mogen wij dan ook vragen om de wedstrijdreglementen vooraf even 
door te lezen en de richtlijnen van onze medewerkers op te volgen. 
 
Verder in deze brochure kan u het wedstrijdreglement en uiteraard het programma 
terugvinden. 
 
We danken u van harte voor jullie deelname aan onze K. BERG & DAL V.V.-CUP. 
We zetten alles op alles om er een sportief hoogstaand en leuk evenement van te maken. 
Tot dan! 
Met vriendelijke groeten, Met vriendelijke groeten, Met vriendelijke groeten, Met vriendelijke groeten,     
Sportieve cel & Jeugdbestuur Sportieve cel & Jeugdbestuur Sportieve cel & Jeugdbestuur Sportieve cel & Jeugdbestuur ---- K. K. K. K. BERG & DAL V.V. BERG & DAL V.V. BERG & DAL V.V. BERG & DAL V.V.    



KK..  BBEERRGG  &&  DDAALL  VV..VV..  --CCUUPP  22001188    33  

Inschrijvingen Inschrijvingen Inschrijvingen Inschrijvingen     
  
K. Berg & Dal VV dankt u van harte voor de inschrijvingen op onze K. BERG & DAL 
V.V.-CUP.  
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Reglement K. BERG & DAL V.V.-CUP 
  
Algemeen  
-    Het tornooi wordt georganiseerd door K.Berg & Dal V.V.  , stamnummer 3057.  
-    Het  tornooi  vindt  plaats  op de velden van K. Berg & Dal V.V.,  gelegen  aan  de Sportlaan,  
2450 Meerhout.  
-    Door deel te nemen aan het tornooi verklaart de deelnemende ploeg zich volledig en onherroepelijk akkoord 
met het tornooi-reglement.  
-    Bij  eventuele  voorvallen  die  niet  beschreven  zouden  zijn  in  het  tornooi-reglement neemt de tornooi-
organisatie in eer en geweten een definitieve beslissing. Aarzel niet om in dergelijke gevallen langs te komen. De 
tornooi-organisatie heeft als doel het tornooi voor iedereen aangenaam en correct te laten verlopen.  
 
Aankomst  
-    De deelnemende clubs worden verzocht zich zo snel mogelijk na aankomst te melden op  het  tornooi-
secretariaat (blauwe container).  Hier  zullen  ze  alle  informatie  krijgen  over  het  verdere verloop van het 
tornooi, zoals de kleedkamer voor en na de wedstrijd, plaats voor het verzamelen van de tassen, 
wedstrijdterreinen. Dit alles is samengevat op een handige info-fiche die overhandigd wordt bij aankomst.  
-    De afgevaardigde zal de ingevulde spelerslijst overhandigen op het secretariaat.   
-    Alle  ploegen  dienen  minstens  30  minuten  voor  de  aanvang  van  hun  wedstrijden aanwezig te zijn.   
-    Van  elke  ploeg  mogen  2  personen  gratis  binnen  (trainer  en  afgevaardigde);  hiertoe worden vooraf 
vrijkaarten aangereikt.   
 
Sportief  
-    De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.  
-    U6  speelt  2  vs  2  gedurende  max. 40  min;  U7 t.e.m  U13  spelen  5  vs  5,  wedstrijdduur  is  
2x15 min, U15 en U17, wedstrijdduur is 2x20 min,  zonder rust en direct wisselen van terreinhelft.  
-    Het tornooi bestaat uit 2 vriendschappelijke wedstrijden, zonder rangschikking.  
-    Alle ploegen zorgen ervoor dat zij tijdig klaar staan voor de aanvang van de wedstrijd.   
-    Iedere speler krijgt na afloop van zijn wedstrijd(en) een aandenken aan het tornooi. Deze 
medailles/aandenkingen worden uitgereikt op het tornooi-secretariaat.   
 
Schade & verzekeringen  
-    K. Berg & Dal V.V.  is  niet  verantwoordelijk  voor  ongevallen,  verlies,  schade  en/of diefstallen die 
zich voordoen en dit voor de gehele duur van het tornooi, op of rond de velden, de kleedkamers en parking.  
-    Spelers, trainer & afgevaardigde moeten verzekerd zijn bij hun voetbalbond.  
-    Schade   aan   de   infrastructuur   van   K. Berg & dal V.V  ,   veroorzaakt   door   een deelnemende 
ploeg, zal door de deelnemende ploeg vergoed worden op basis van de herstelkosten. 
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Uitrusting & materiaal  
-    Iedere  club  voorziet  reservekledij  of  hesjes;  in  geval  2  ploegen  in  dezelfde  kleur spelen, past de 
thuisploeg zich aan.  
-    Elke club voorziet zelf ballen om op te warmen.  
-    Water  (2  flessen)  wordt  aan de afgevaardigde  gegeven  bij  het  invullen  van   het wedstrijdformulier,  
bij  inruilen  van  een  lege  fles  kan  er  een  nieuwe  verkregen worden.  
 
Inkom  
-    De inkom bedraagt 3 EUR per volwassene. 
 
Terreinindeling 

 
 
Kleedkamernummering: Alle ploegen douchen zoals aangeduid in 1 van onze 6 doucheruimtes… 
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Indeling speelschema         

 Indeling kleedkamers en douche, gelieve u aan de tijden te houden! 
 
 
  
 
 
 
 

Opslag kleding:  Container 1: U6-U8-U11-U12-U17    Container 2: U7-U9-U13-U15-U17 
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Indeling speelschema         

 
Indeling kleedkamers en douche , gelieve u aan de tijden te houden!    U15!!     U15!!    U15!! 
                    Aankleden in kleedkamers van tennis, douchen in kleedkamers van het voetbalterrein. 
 
 
 
 
 
     

 
Opslag kleding:  Container 1: U6-U8-U11-U12-U17     Container 2: U7-U9-U13-U15-U17 
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Indeling speelschema 

 
Indeling kleedkamers en douche, gelieve u aan de tijden te houden!                            U15/U17!!   U15/U17!!          U15/U17!! 
                    Aankleden in kleedkamers van tennis, douchen in kleedkamers van het voetbalterrein. 
 
 
 
 
 
          
 

Opslag kleding:  Container 1: U6-U8-U11-U12-U17    Container 2: U7-U9-U13-U15-U17
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN 
-    De ploegen krijgen bij aankomst een kleedkamer toegewezen om zich om te kleden. Nadien krijgen de ploegen een plaats 
aangewezen in de voorziene containers waar hun sporttassen in bewaring blijven. Er blijft niets achter in de kleedkamer.  
-    Na de laatste wedstrijd moet er onmiddellijk gedoucht worden. De kleedkamers wordt u toegewezen door onze 
medewerkers.  
-    Gelieve de beschikbare tijd in de kleedkamers zo goed mogelijk te respecteren.  
-    De eerst vermelde ploeg is de thuisploeg en zorgt indien nodig voor een extra uitrusting indien de kleur hetzelfde is als 
de tegenstander. Hesjes zijn ook toegelaten.  
-    Toeschouwers worden absoluut niet toegelaten op de voetbalvelden. Zij blijven ten alle tijden achter de omheining.  
-    Bij het niet komen opdagen van een club op ons tornooi worden de forfaitregels en boetes conform KBVB toegepast. 
 
 

INKOMTICKETS TRAINER EN AFGEVAARDIGDE  
  
Per ploeg voorzien wij een gratis inkomticket voor de trainer en één 
begeleider.  Gelieve onderstaande formulieren in te vullen en af te geven bij 
aankomst aan de inkom.  
  

-------------------------------------------------------------- 
 
Naam van de club: _________________  
Leeftijdscategorie:  
U6 – U7 – U8 – U9 – U10 – U11 – U12 – U13– U15 – U17 
Inkomticket trainer/begeleider : 
Naam trainer: _____________________________ 
Email-trainer: _____________________________ 
Naam begeleider:____________________________ 
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Tornooiblad 
Bij  aankomst  ingevuld  af  te  geven  aan  het  secretariaat,  minstens  
30  minuten  voor aanvang van de eerste wedstrijd.  
Naam tornooi:K. BERG & DAL V.V.-CUP 
Clubnaam : K. Berg en Dal VV 
Deelnemende club : _______________ Stamnummer : _____         
Categorie : U6 – U7 – U8 – U9 – U10 – U11 – U12 – U13– U15 – U17 
 
Spelers die deelnemen aan het tornooi: 
Nr. Naam Voornaam Geboortedatum 
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    
 


