
Tisselt, 10/04/2018 

 
 
 
 
 
 
Beste voetbalvrienden,  
 
 
 
Bij deze wil onze voetbalvereniging U van harte bedanken voor jullie deelname aan ons 
duiveltjes tornooi dat doorgaat op dinsdag 1 mei 2018.  
 
Hierbij vindt u het reglement en het wedstrijdschema.  
 
Er zullen 3 gratis inkomtickets (trainer + 2 afgevaardigden) klaarliggen op de dag van het 
tornooi.  
 
Indien U nog vragen mocht hebben, kan U steeds terecht bij Stefaan Kerremans op het 
telefoonnummer 0494/64.23.16 of E-mail: stefaan.kerremans@gmail.com  
 
Mogen wij hopen op een sportief en vooral fair hoogtepunt voor zowel onze als jullie 
vereniging.  
 
 
 
Met sportieve groeten namens het ganse Jeugdbestuur van Sporting Tisselt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sportingtisselt.be/


 
 
 
 
REGLEMENT DUIVELTJES TORNOOI  
1 mei 2018 
 

1. Het tornooi wordt ingericht door Sporting Tisselt en heeft plaats op het kunstgrasterrein te 
Blaasveldstraat 66, 2830 Tisselt. Alle organisatiekosten vallen ten laste van de inrichtende 
club, de verplaatsingskosten voor de deelnemende clubs.  

 
2. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B.  
Alle betwistingen of geschillen zullen worden opgelost volgens het reglement van de 
K.B.V.B. Bij twijfel beslist het inrichtende comité.  
 

3. Het tornooi is voorbehouden aan de volgende categorieën: 

• Duiveltjes geboren in 2009 

• Duiveltjes geboren in 2010 

• Duiveltjes geboren in 2011  
 

4. De deelnemende ploegen worden verzocht om 30 minuten voor de eerste wedstrijd 
aanwezig te zijn. Een niet gespeelde wedstrijd wegens forfait of te laat opdagen, wordt door 
de tegenpartij met 3-0 gewonnen.  

 

5. Bij niet komen opdagen van een club, zal er steeds een boete worden aangerekend van € 
100 per niet gespeelde wedstrijd.  

 

6. De verantwoordelijke vult op het secretariaat zo vlug mogelijk het KBVB tornooi blad in 
met de spelersnamen.  

 

7. Mochten er op het laatste moment wijzigingen plaatsvinden aan de kalender, zal men dit 
ook op het secretariaat aan de afgevaardigden meedelen.  

 

8. Er wordt gespeeld 5 tegen 5 voor U7 & U8. Daardoor mogen per ploeg 8 spelertjes op het 
wedstrijdblad staan. Alle deelnemende spelers moeten aangesloten zijn bij de K.B.V.B. en 
het opstellen van gastspelers is enkel toegestaan mits akkoord van de afstand doende club.  

Er wordt gespeeld 8 tegen 8 voor U9. Daardoor mogen per ploeg 12 spelertjes op het 
wedstrijdblad staan. Alle deelnemende spelers moeten aangesloten zijn bij de K.B.V.B. en 
het opstellen van gastspelers is enkel toegestaan mits akkoord van de afstand doende club.  

 

 
9. De duiveltjes worden onderverdeeld per leeftijdscategorie.  
 
Per reeks wordt gespeeld  
U7 3 wedstrijden van 2 x 10’  
U8 3 wedstrijden van 2 x 10’  
U9 3 wedstrijden van 1 x 20’  
 
10. Mocht Uw club meerdere ploegen afgevaardigd hebben, is het niet toegestaan om 
spelertjes van de ene ploeg naar de andere te laten verschuiven. Bij overtreding verliest de 
ploeg haar wedstrijd met 3-0.  

 



11. Sportieve geschillen op het terrein worden enkel en alleen door de scheidsrechters 
beslist. Eventuele andere geschillen worden door de inrichtende club beslecht.  

 

12. Klachten of gebreken kunnen op het secretariaat gemeld worden. De club is echter niet 
verantwoordelijke voor diefstallen, zodat het niet aangeraden is waardevolle zaken in de 
kleedkamers te laten rond slingeren.  

 

13. Iedere club dient zelf voor oefenballen te zorgen.  

 

14. De ploeg die als eerste vermeld staat voor een wedstrijd, wordt als thuisploeg aanzien en 
bijgevolg dient deze zich aan te passen met hun uitrusting (2 verschillende uitrustingen 
meebrengen is dus geen overbodige luxe).  

 

15. Bij slechte weersomstandigheden kan er door het organisatiecomité beslist worden tot 
inkorting van wedstrijden of zelfs aflasten van wedstrijden.  

 

16. Na de laatste wedstrijd zal men zo vlug mogelijk aan de prijsuitreiking beginnen. Elke 
speler krijgt een aandenken.  

 

17. Waterbedeling gebeurd op het secretariaat. U krijgt 2 flessen bij aanvang, onbeperkt 
nieuwe flessen bij teruggave van de lege flessen met stop.  

 
18. Het deelnemen aan het tornooi betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding van het 
reglement.  
 
 
 
We wensen iedereen veel succes en sportieve hoogtepunten toe, namens het ganse 
Jeugdbestuur van Sporting Tisselt 


