
KAPCATORNOOI K.WIJNEGEM V.C. 26 en 27 MEI 2018 

 

U 6 t/m U 13 

 

 

 
REGLEMENTERING : 

 
Er wordt gespeeld volgens de reglementering van de K.B.V.B. Er mag tijdens de wedstrijden 

onbeperkt vervangen worden. De U 6 tot en met U 9 spelen op een duiveltjesterrein met 5 

tegen 5.  De U 10 tot en met U 13 spelen op een préminiementerrein met 8 tegen 8.  De 

winnaar van een match krijgt 3 punten, gelijkspel is 1 punt.  Bij gelijke stand tellen eerst de 

gemaakte doelpunten, vervolgens de doelpunten tegen.  Bij gelijke stand voor de eerste plaats 

zullen er penalties getrapt worden. 

Elke ploeg neemt 3 penalties.  Is de stand nog gelijk dan worden penalties getrapt tot er een 

ploeg mist. 

 

WEDSTRIJDDUUR  : 

 
Alle wedstrijden duren telkens 20  minuten zonder rust . Alle wedstrijden beginnen en 

eindigen gelijktijdig.  Hiervoor wordt een centraal teken gegeven door de microtafel.  Wij 

vragen dan ook de deelnemende ploegen om zich stipt aan de uren te houden, dit voor het 

ordelijk verloop van het tornooi. 

 

PRIJSUITREIKING  : 

 
De prijsuitreiking van het tornooi zal telkens plaatsvinden na de laatste wedstrijden.  Er is een 

herinnering voorzien voor alle deelnemers alsook een beker voor de winnaars . Dit jaar is er 

tevens een fair-play beker voor elke categorie.   De prijsuitreiking gaat door op het 

hoofdterrein voor de kantine.  Enkel de spelertjes en hun begeleiders bevinden zich op de 

plaats voorzien door de organisatie.  De supporters kunnen plaatsnemen op de zittribune naast 

het hoofdterrein. 

 

SPECIALE VOORZIENINGEN – RICHTLIJNEN VOOR DE BEGELEIDERS : 

 

Samen met het wedstrijdschema wordt een spelerslijst bezorgd.  Deze mag u ingevuld 

op voorhand doormailen ofwel afgeven aan de wedstrijdtafel voor het begin van de 

wedstrijden. 
ONTVANGST : Bij aankomst op de terreinen van K.Wijnegem VC wordt u samen met uw 

ploeg ontvangen door één van onze medewerkers.  Hij zal de ploeg begeleiden naar de 

kleedkamer en de begeleiders doorverwijzen naar de wedstrijdtafel waar de nodige 

administratie dient te gebeuren en het drinken voor de spelers wordt bezorgd.   Mogen wij alle 

afgevaardigden verzoeken toezicht te houden op hun spelers in de cabines !  Tevens doen wij 

een oproep aan alle ploegen om minstens een half uur voor de aanvang van de wedstrijden 

aanwezig te zijn !  Voor de thuisploegen gelieve rekening te houden met de kleuren van uw 

tegenstanders ! 

 

TERREINAFBAKENING :    Enkel de trainer en afgevaardigde en verzorger mogen zich 

voorbij de afbakening bevinden om hun ploeg te vergezellen voorzien van een rode of 

driekleurband !  Supporters worden in deze zone NIET geduld ! 

 



KLEEDKAMERS : De kleedkamers voor de deelnemende ploegen worden aangeduid door 

middel van een naamplaatje op de deuren.   

Bij aankomst vindt u trouwens een overzicht van onze accomodatie.  Het bestuur is niet 

verantwoordelijk voor diefstal of ongevallen. 

 

KWETSUREN EN ONGEVALLEN : De organisatoren voorzien tijdens het volledige 

tornooi een hulppost met een verbanddoos.  

 

DIVERSEN : Tijdens het tornooi zijn er broodjes, hamburgers en frieten te verkijgen. 

De organisatie heeft in de mate van het mogelijke rekening gehouden met het programmeren 

van gelijkwaardige wedstrijden.  Natuurlijk is dit tijdens een tornooi niet altijd 100 % 

haalbaar !  Mogen wij begrip vragen van begeleiders en trainers en vooral supporters om de 

sportiviteit en loyaliteit tgo tegenstrevers en scheidsrechters te laten primeren !   

Onaangekondigd forfait van deelnemende ploegen zal aan de KBVB doorgegeven worden en 

zal dan ook met een boete gesanctioneerd worden. 

Er is tevens parkeergelegenheid aan het zwembad van Wijnegem.  Dit is enkele honderden 

meters voor onze terreinen aan de rechterkant vanuit richting Turnhoutsebaan. 

Voor elke ploeg is er gratis inkom voorzien voor de trainer, afgevaardigde en eventueel 

verzorger. 

 

DEELNEMENDE PLOEGEN : 

 

 

U 10 tot en met U 13: Wijnegem (geel – blauw)  St.Job (wit – rood) Kontich (rood – 

zwart) Olympic (blauw – blauw) Ekeren Donk (geel – zwart) ’s Gravenwezel Schilde 

(rood/zwart – zwart) Oelegem (rood – groen) Nijlen (blauw – blauw) Brasschaat 

(geel – blauw) Berchem (geel – zwart) Zoersel (rood – groen) Katelijne (blauw – 

blauw) Hoboken (rood/groen – zwart) Kalmthout (rood/geel – rood) Ranst (rood/wit 

– rood) Olve (groen – wit) 

 

 Duiveltjes :  Wijnegem (geel – blauw)  St.Job (wit – rood)   

Sint Martinus Halle (geel – zwart) RVS Hoboken (rood/groen-zwart) St.Job (wit – 

rood) Ternesse (geel – blauw) Schelle (geel – blauw)  Zoersel (rood – groen) 

Brasschaat (geel – blauw) 

Schelle (geel – blauw)KV Mechelen (geel/rood – zwart) Berchem (geel – zwart) fc 

Ekeren (blauw – wit) Rupelmonde (geel – blauw) Kontich (rood – zwart) Cantincrode 

Mortsel (rood – rood) Bevel (rood – blauw) City Pirates (geel – blauw) Olympic 

(blauw – blauw) Brasschaat (geel – blauw) Duffel (geel – rood)  
Alle deelnemers dienen het reglement te kennen.  Door hun deelname aan het tornooi 

verklaren de ploegen en hun deelnemende spelers zich ermee akkoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


