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Tornooi	KFC	Muizen	

	
Op	zaterdag	19	mei	2018	voor	U12,	U13	en	U15	

Op	zondag	20	mei	2018	voor	U10,	U11	en	U17	

Op	maandag	21	mei	2018	voor	U7,	U8	en	U9	
	

Beste	deelnemers,	

	

Namens	het	 bestuur	 en	de	 tornooiorganisatie	 van	KFC	Muizen	heten	wij	 alle	 trainers,	

terreinafgevaardigen,	 spelers	 en	 supporters	 van	 alle	 ploegen	 hartelijk	welkom	op	 ons	

jaarlijks	jeugdtornooi	van	U7	t.e.m.	U17.		

	

Wij	 hopen	dat	 ons	 tornooi	 even	vlot	mag	verlopen	 als	 de	 vorige	uitgaven.	 Langs	deze	

weg	bedanken	wij	alle	deelnemende	clubs	voor	hun	deelname	aan	dit	tornooi	en	wensen	

hen	alle	succes	toe.		

	

Geziene	ons	drukke	wedstrijdschema	hebben	we	hiervoor	ook	jullie	medewerking	nodig	

door	het	naleven	van	enkele	afspraken	(die	nodig	zijn	voor	een	vlot	verloop	van	de	dag),	

zoals	hieronder	opgesomd:		

	

à	De	wedstrijdbladen	dienen	een	half	uur	voor	de	eerste	wedstrijd	ingediend	te	worden	

in	het	secretariaat.	Je	hebt	de	kans	deze	thuis	al	in	te	vullen	of	ter	plaatse.		

	



à	We	werken	met	een	strak	tijdsschema	voor	de	wedstrijden	dus	gelieve	deze	goed	op	

te	volgen.	Eens	 jullie	wedstrijd	gedaan	is,	gelieve	het	wedstrijdveld	zo	snel	mogelijk	te	

verlaten,	 aangezien	10	minuten	 later	de	volgende	wedstrijd	 al	 zal	 starten.	Dit	 is	 zeer	

belangrijk!	 De	 wedstrijden	 starten	 zoals	 op	 het	 wedstrijdsformulier	 aangegeven.	 De	

ploeg	moet	klaar	staan.	Sta	je	niet	klaar	heb	je	minder	speeltijd.	

	

à	 Elk	 team	 is	 er	 de	 gelegenheid	 zich	 om	 te	 kleden	 en	 te	 wassen	 in	 één	 van	 onze	

kleedkamers.	 Hiervoor	 is	 echter	 een	 strikt	 tijdschema	 opgesteld	 dat	 nauwgezet	 dient	

gevolgd	te	worden.	Dit	is	zeer	belangrijk!	

	

à	Er	blijven	geen	voetbaltassen	achter	 in	de	kleedkamer!	Er	wordt	voor	elk	team	een	

zone	voorzien	in	onze	tent	aan	het	secretariaat.		

	

Prijsuitreiking:		
- Er	is	voor	elke	speler	een	aandenken	voorzien	en	voor	de	ploeg	die	eerste	wordt	

ook	nog	een	beker.		

U7	 Prijsuitreiking	op	het	A-veld	na	de	laatste	wedstrijd	(19.00	uur)	

U8	 Prijsuitreiking	op	het	A-veld	na	de	laatste	wedstrijd	(	15.50	uur)	

U9	 Prijsuitreiking	op	het	A-veld	na	de	laatste	wedstrijd	(	12.10	uur)	

U10	 Prijsuitreiking	op	het	A-veld	na	de	laatste	wedstrijd	(18.30	uur)	

U11	 Prijsuitreiking	op	het	A-veld	na	de	laatste	wedstrijd	(18.30	uur)	

U12	 Prijsuitreiking	aan	het	secretariaat	(16.55	uur)	

U13	 Prijsuitreiking	op	het	A-veld	na	de	laatste	wedstrijd	(	18.30	uur)	

U15	 Geen	prijsuitreiking.	Medailles	en	bekers	af	te	halen	aan	het	secretariaat	

U17	 Geen	prijsuitreiking.	Medailles	en	beker	af	te	halen	aan	het	secretariaat	

	

	

Voor	 de	 rest	 willen	 wij	 jullie	 een	 sportief	 tornooi	 toe	 wensen	 en	 dat	 de	 beste	

mogen	winnen.		

	

Veel	Succes!		

													Jeugdbestuur	KFC	Muizen	



Reglement	tornooi	KFC	Muizen	
Ø Al	de	wedstrijden	worden	gespeeld	volgens	het	reglement	van	de	KBVB	en	op	de	

terreinen	van	KFC	Muizen,	Lotelingstraat	te	Muizen.		

	

Ø Tot	 deelname	 aan	 het	 tornooi	 zijn	 enkel	 toegelaten,	 die	 spelers	 welke	 aan	 de	

kwalificatie	voldoen	om	deel	 te	nemen	aan	wedstrijden	respectievelijk	voor	U7,	

U8	 en	 U9	 (duiveltjes)	 en	 voor	 U10	 en	 U11	 (preminiemen)	 en	 U12	 en	 U13	

(miniemen)	en	voor	U15	(kadetten)	en	voor	U17	(scholieren).	

	

Ø Elke	ploeg	kan	per	wedstrijd	het	maximum	aantal	namen	opgeven	zoals	voorzien	

door	de	voetbalbond	voor	de	betreffende	reeks,	zijnde	8	voor	de	reeksen	U7,	U8	

en	U9;	en	12	voor	de	reeksen	U10,	U11,	U12	en	U13;	en	15	voor	de	reeksen	U15	

en	U17.		

	

Ø De	 deelnemende	 ploegen	 dienen	 ten	 minst	 30	 minuten	 voor	 aanvang	 van	 de	

eerste	 wedstrijd	 een	 afgevaardigde	 naar	 het	 secretariaat	 te	 sturen	 voor	 het	

invullen	 van	 de	 wedstrijdbladen.	 Als	 bijlage	 een	 lijst	 voor	 het	 eventueel	

voorafgaandelijk	 invullen	 van	 de	 info	 van	 de	 spelers,	 voor	 aanvang	 van	 het	

tornooi	te	bezorgen	aan	de	verantwoordelijken.		

	

	

VOOR	U7	temU9	

	

Ø Bij	de	duiveltjes	U7	zijn	er	10	deelnemende	ploegen,	verdeeld	 in	 twee	groepen	

van	 5.	 De	 wedstrijden	 worden	 gespeeld	 “5	 tegen	 5”.	 Iedere	 ploeg	 speelt	 4	

classificatiewedstrijden	die	bij	lottrekking	werden	samengesteld.	Voor	de	U7	zijn	

dit	wedstrijden	van	15	minunten	en	een	finalewedstrijd	van	15	minuten.		

	

Ø Bij	 de	duiveltjes	U8	 en	U9	 zijn	 er	 in	 iedere	 categorie	10	ploegen.	Deze	worden	

verdeeld	 in	 twee	 groepen	 van	 5.	 De	wedstrijden	worden	 gespeeld	 “5	 tegen	 5”.	

Iederee	 ploeg	 speelt	 4	 classificatiewedstrijden	 die	 bij	 lottrekking	 werden	



samengesteld.	 Voor	 de	 U8	 en	 U9	 zijn	 dit	 wedstrijden	 van	 15	 minuten	 en	 een	

finalewedstrijd	van	20	minuten.		

	

	

Ø De	classering	wordt	als	volgt	opgemaakt:		

	

• Een	gewonnen	wedstrijd	telt	voor	3	punten	

• Een	gelijke	stand	met	doelpunten	voor	2	punten	

• Een	gelijke	stand	zonder	doelpunten	voor	1	punt	

• Een	verloren	wedstrijd	0	punten	

	

Ø Na	de	wedstrijden	wordt	er	per	groep	een	klassement	opgemaakt	naar	volgende	

regels:		

1. Aantal	punten	

2. Aantal	gemaakte	doelpunten	

3. Het	minst	aantal	tegendoelpunten	

4. Lottrekking		

	

VOOR	U10	tem	U13	

	

Bij	de	U10,	U11	en	U13	zijn	er	8	deelnemende	ploegen,	verdeeld	in	twee	groepen	van	4.	

De	 wedstrijden	 worden	 “8	 tegen	 8”	 gespeeld.	 Iedere	 ploeg	 speelt	 3	

classificatiewedstrijden	 die	 bij	 lottrekking	 werden	 samengesteld.	 De	

classificatiewedstrijden	duren	20	minuten	en	de	finalewedstrijd	duurt	25	minuten.		

	

Bij	 de	 U12	 zijn	 er	 6	 deelnemende	 ploegen,	 verdeeld	 in	 twee	 groepen	 van	 3.	 De	

wedstrijden	worden	“8	tegen	8”	gespeeld.	Iedere	ploeg	speelt	2	classificatiewedstrijden	

die	bij	 lottrekking	werden	samengesteld.	De	classificatiewedstrijden	duren	20	minuten	

en	de	finalewedstrijd	duurt	25	min.		

	

Ø De	classering	wordt	als	volgt	opgemaakt:		

	

• Een	gewonnen	wedstrijd	telt	voor	3	punten	



• Een	gelijke	stand	met	doelpunten	voor	2	punten	

• Een	gelijke	stand	zonder	doelpunten	voor	1	punt	

• Een	verloren	wedstrijd	0	punten	

	

Ø Na	de	wedstrijden	wordt	er	per	groep	een	klassement	opgemaakt	naar	volgende	

regels:		

1.			Aantal	punten	

2. Aantal	gemaakte	doelpunten	

3. Het	minst	aantal	tegendoelpunten	

4. Lottrekking		

	

VOOR	U15	en	U17	

	

Bij	de	U15	en	U17	zijn	er	8	deelnemende	ploegen,	verdeeld	in	twee	groepen	van	4.	De	

wedstrijden	 worden	 “11	 tegen	 11”	 gespeeld.	 Iedere	 ploeg	 speelt	 3	

classificatiewedstrijden	 die	 bij	 lottrekking	 werden	 samengesteld.	 De	

classificatiewedstrijden	duren	25	minuten	en	de	finalewedstrijd	duurt	25	minuten.		

	

Ø De	classering	wordt	als	volgt	opgemaakt:		

	

• Een	gewonnen	wedstrijd	telt	voor	3	punten	

• Een	gelijke	stand	met	doelpunten	voor	2	punten	

• Een	gelijke	stand	zonder	doelpunten	voor	1	punt	

• Een	verloren	wedstrijd	0	punten	

	

Ø Na	de	wedstrijden	wordt	er	per	groep	een	klassement	opgemaakt	naar	volgende	

regels:		

1. Aantal	punten	

2. Aantal	gemaakte	doelpunten	

3. Het	minst	aantal	tegendoelpunten	

4. Lottrekking		

à 	 Gelijke	 stand	 na	 finalewedstrijd	 =	 3	 strafschoppen!!!	 (dit	 is	 voor	

elke	ploeg)	



Iutrusing	en	materiaal		

	

o Alle	ploegen	moeten	op	het	tornooi	2	uitrustingen	van	een	verschillende	kleur	ter	

beschikking	 hebben.	 De	 thuisploeg	 wisselt	 indien	 nodig	 van	 uitrusting.	

(Overgooiers	zijn	toegestaan)	

	

o Nummering	 op	 de	 truien	 van	 de	 spelers	 is	 verplicht	 vanaf	 U15.	 Dezelfde	

nummering	wordt	voor	de	hele	duur	van	het	tornooi	behouden.	

	

o Elke	ploeg	zorgt	voor	eigen	opwarmingsballen.	

	

Extra	nodige	info	

	

o Ploegen die niet opdagen voor één of meerdere tornooimatchen zullen een boete 

aangerekend krijgen van 150 € voor het verzuim. Dezelfde regel geldt voor ploegen 

die minder dan 72 uur voor de tornooiaanvang forfait geven. 

 
o De inrichtende club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of 

gestolen materialen. Gelieve geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de 

kleedkamers. 

 

o Door deelname aan het tornooi bevestigen de clubs dat zij kennis hebben genomen 

vanbovenstaand reglement en dat zij hiermede akkoord gaan. 

 

o Voor parkeergelegenheid kan je al parkeren aan ons nieuwe complex wat verder in de 

Lotelingstraat. Het tornooi zelf vindt plaats op de oude accommodatie.  

 

o Al de wedstrijden starten op het signaal van de toeter!!! 

	

	

	

	

	


