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BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

Datum: 
Zondag 1 mei 2016 

Alle clubs worden minstens 45 minuten voor de start van hun eerste wedstrijd verwacht 

op de locatie. 

 

Locatie: 
Terreinen voetbalclub Groenenhoek Sport 

Ruimtevaartlaan 20 

2100 Deurne 

 

Deelnemende ploegen: 
KVV-Zuid 

KVV-Noord 

K.Lierse.SK 

K. Berchem Sport 

KFC De Kempen 

K. Rupel Boom FC 

 
Scheidsrechtersverantwoordelijke:  
Patrick Quaehaegens 

 

Tornooiverantwoordelijke: 
Hannes De Meyer 

Sporttechnisch coördinator KVV  

03.286.07.73 – 0472.527.820 – hannes@kvv.be  

 

INFORMATIE VOOR DE SPELERS 
 

Niet vergeten: 
 identiteitskaart (verplicht) 

 beenbeschermers 

 voetbalschoenen (geen ijzeren studs) 

 eventueel regenkledij 

 
Maaltijden: 
Voor de spelers, ouders en supporters zijn er tegen een kleine betaling broodjes en 

andere snacks voorzien tijdens de middag en ’s avonds. De kantine is heel de dag open.  
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VOORRONDE (2 X 12,5 minuten met 5 min. rust): 
 

Terrein A         Uitslag: 

09u00: K. Rupel Boom FC – KVV-Zuid   ………-……… 

09u40: K. Rupel Boom FC – K.Lierse S.K.                  ………-………  

10u20: KVV-Noord – K. Berchem Sport   ………-……… 

11u00: K. Rupel Boom FC – KVV-Noord   ………-……… 

11u40: KVV-Zuid – K. Berchem Sport   ………-………  

12u20: K.Lierse S.K.– K. Berchem Sport   ………-………  

13u00: KVV-Noord – KFC De Kempen   ………-……… 

13u40: K.Lierse S.K.– KFC De Kempen   ………-………  

 

Einde laatste wedstrijd: 14u10 

   
Terrein B         Uitslag: 

09u00:  K.Lierse S.K.– KVV-Noord    ………-………  

09u40: K. Berchem Sport – KFC De Kempen  ………-………  

10u20: KFC De Kempen – KVV-Zuid    ………-……… 

11u00: / 

11u40: KFC De Kempen – K. Rupel Boom FC  ………-……… 

12u20: KVV-Zuid – KVV-Noord     ………-……… 

13u00: KVV-Zuid – K.Lierse S.K.            ………-……… 

13u40: K. Berchem Sport – K. Rupel Boom FC  ………-……… 

 

Einde laatste wedstrijd: 14u10 

 

RANGSCHIKKING VOORRONDES: 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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EINDRONDE (2 x 12,5 minuten met 5 min. rust): 
 

Terrein B         Uitslag: 

 

14u45  5de        -     6de plaats     

  ………  - ………     ………-……… 

 

Terrein A         Uitslag: 

  

14u45 3de         -    4de plaats      

  ………   -  ………     ………-………  

 

FINALE (2 x 12,5 minuten met 5 min. rust): 
 

Terrein A         Uitslag: 

 

15u25 1ste        -    2de       

  ………   -  ………     ………-………  

 

 

16u00 Bekeruitreiking  
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TORNOOIREGLEMENT KVV-JEUGDCUP 2016 
 

INSCHRIJVINGEN 
 

Art. 1  De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vzw richt op zondag 1 mei 2016 een 

voetbaltornooi in voor cadetten op de terreinen van Groenenhoek, Ruimtevaartlaan 

20, Deurne.  

De winnaar van het tornooi ontvangt de trofee “KVV-Jeugdcup 2016”.  

KVV schenkt ook een fairplaybeker. Na iedere wedstrijd beoordeelt de 

scheidsrechter hiervoor beide partijen op 5 punten. De best geklasseerde ploeg na 

alle gespeelde wedstrijden ontvangt de fairplaytrofee. 

 

Art. 2 De deelnemende ploegen zijn:  

KVV-Zuid 

KVV-Noord 

K.Lierse S.K. 

K. Berchem Sport 

KFC De Kempen 

K. Rupel Boom FC 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

Art. 3 De spelers zijn geboren in 2001 of later (Cadetten, U15 of jonger). 

 

Art. 4 Per ploeg mogen maximum 16 spelers ingeschreven worden. De 

ploegverantwoordelijke geeft ten laatste 30 minuten voor aanvang van de eerste 

wedstrijd een ondertekende spelerslijst met identiteitsbewijzen af aan het 

secretariaat. 

 

Art. 5 Alle spelers die op de spelerslijst worden vermeld, mogen aantreden. Vervangingen 

zijn onbeperkt. Een vervangen speler mag opnieuw deelnemen aan dezelfde 

wedstrijd. Een wissel gebeurt bij een spelonderbreking en vindt plaats aan de 

(denkbeeldige) middenlijn. De te vervangen speler verlaat eerst het terrein, 

alvorens de vervanger het terrein betreedt. De scheidsrechter dient van deze 

vervangingen op de hoogte gebracht te worden. Het spel gaat onmiddellijk door.  

 

Art. 6 Aantal spelers: elftallen 

Als een ploeg bij aanvang van een wedstrijd minder dan negen spelers opstelt, dan 

beschouwen we deze ploeg als niet aantredend (F.F. 0-3 of 3-0). 

Indien ze voldoende gerechtigde spelers opstelt in de volgende wedstrijd(en) kan 

zij aan het verdere verloop van het tornooi deelnemen. 

Als een ploeg in de loop van de wedstrijd tot minder dan acht spelers herleid wordt, 

zal de scheidsrechter de wedstrijd staken (F.F. 3-0 of 0-3). 

 

Art. 7 De ploegen die eerst vermeld staan op het speelrooster worden aanzien als 

thuisploeg. Het als “thuisploeg” genoteerde elftal verandert eventueel van shirt. De 

als “bezoeker” genoteerde ploeg in de wedstrijdprogramma vangt de wedstrijd aan. 

Na de kampwissel begint de “thuisploeg”. 

 

Art. 8 Het tornooi wordt gespeeld volgens de sport- en spelreglementen van FIFA, UEFA 

en KVV.  
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Art. 9  De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters (scheidsrechter + 2 

lijnrechters per wedstrijd) aangesloten bij KVV. 

 

Art. 10  Bij een rode kaart volgt uitsluiting met dien verstande dat de betrokken speler niet 

mag worden vervangen. De verdere deelname van de uitgesloten speler aan het 

tornooi wordt bepaald door de wedstrijdcommissie die is samengesteld uit: een 

scheidsrechter, de tornooiverantwoordelijke en een lid van de Technische 

Commissie van de KVV. 

 

Art. 11 Het dragen van beenbeschermers is verplicht voor alle spelers. Piercings, ringen 

en oorringen moeten worden verwijderd.  

 

Art. 12  De wedstrijden worden gespeeld met multistuds en in geen enkel geval met 

schoenen met afschroefbare/ijzeren noppen. 

 

Art. 13 Alle niet in dit reglement voorziene feiten worden tevens behandeld door de 

tornooicommissie.  

 

TORNOOIFORMULE 
 

Art. 14 De speeltijd van de voorrondewedstrijden bedraagt 2 X 12,5 minuut met 5 minuten 

rust. Na 12,5 minuut wisselen beide ploegen van speelhelft. 

De speeltijd van de plaatsingswedstrijden en finale bedraagt 2 X 12,5 minuut met 

5 minuten rust. Na de rust wisselen beide ploegen van speelhelft 

 

Art. 15  Het klassement wordt als volgt opgemaakt: 

 

 Voor de voorrondewedstrijden: 

1. Aantal punten (winst 3, gelijk 1, verlies 0 punten) 

2. Aantal gewonnen wedstrijden 

3. Onderling duel (enkel bij twee ploegen met hetzelfde aantal punten) 

4. Doelpuntensaldo (= doelpunten voor – doelpunten tegen) 

5. Meeste doelpunten voor 

6. Loting 

 

Voor de plaatsingswedstrijden en finale: 

1. Uitslag wedstrijd 

2. Bij gelijke stand na de reguliere speeltijd: Elke ploeg neemt 5 strafschoppen (Er 

wordt gespeeld tot er een winnaar bekend is). Opm.: Enkel spelers op het veld 

nemen deel aan de strafschoppenreeks. Eenzelfde speler is pas terug aan de 

beurt als alle spelers die bij het eindsignaal op het veld stonden een strafschop 

hebben genomen. 

 

Art. 16  Alle deelnemers ontvangen een prijs en een medaille. De winnaar ontvangt een 

beker. Er wordt ook een fairplaybeker op het einde van het tornooi uitgevaardigd. 

Deze uitreiking gaat meteen na de finale van start. 

 

 

 
 

 

 

mailto:info@kvv.be


PROGRAMMA KVV-JEUGDCUP 2015 

 

 

 

Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vzw  -  Boomgaardstraat 22 bus 22  -  2600 Berchem 
Tel. 03/286.07.70 -  info@kvv.be  -  www.kvv.be 

 
ADMINISTRATIE  TER  PLAATSE 
 

Art. 17  Iedere ploeg dient minimum 45 minuten voor aanvang van zijn eerste wedstrijd 

aanwezig te zijn en zich aan te bieden op het secretariaat. 

 

Art. 18 Alle deelnemende ploegen ontvangen dit reglement voor aanvang van het tornooi. 

De organisatie heeft het recht om noodzakelijke aanpassingen om organisatorische 

redenen door te voeren. Door deelname aanvaardt men deze reglementen. 

 

Art. 19  Per ploeg mogen er twee afgevaardigden (drager van een armband met de 

clubkleuren) en de eventuele reservespelers zich in de neutrale zone bevinden. De 

afgevaardigden volgen de instructies van de organisatieverantwoordelijke 

nauwkeurig op. 

 

Art. 20  Alle klachten moeten door de ploegverantwoordelijke worden ingediend bij de 

tornooiverantwoordelijke ten laatste 15 minuten na het beëindigen van de 

wedstrijd. Deze klachten en geschillen zullen behandeld worden door de 

tornooicommissie die is samengesteld zoals vermeld in Artikel 10. 

 

Art. 21 Het organiserend comité is niet verantwoordelijke voor ongevallen welke zich 

voordoen op of naast het terrein. Een bestendige dienst zal instaan voor verzorging 

van kwetsuren.  

 

Art. 22  Het organiserend comité is niet verantwoordelijke voor diefstallen.  

 

Art. 23  De wedstrijdballen (Kipsta) worden ter beschikking gesteld door KVV. Elke ploeg 

brengt zelf de gewenste oefenballen mee.  
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