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KSK  Ekeren Donk  
 

Maria De Bruyn Tornooi 13-14 en 15 december 2019 
 

             Wij danken U van harte voor uw deelname aan ons jeugdtornooi.  
 

Bijgevoegd vindt U de nodige praktische informatie en het tornooireglement.  
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

1. Kleedruimtes en praktische schikkingen 
Alle deelnemende ploegen krijgen een kleedruimte toegewezen om zich om te kleden. 

• Na het omkleden wordt aan de spelers gevraagd om hun kledij op te bergen in hun sporttas. De 
sporttassen worden dan in de 2 tenten aan de kleedkamers geplaatst. 

• Na de laatste wedstrijd van de respectievelijke ploeg, kan men zich douchen en omkleden in de  
toegewezen kleedruimte. 

• Waardevolle zaken kan men steeds afgeven op het secretariaat.  KSK Ekeren Donk  is niet 
verantwoordelijk voor eventuele diefstallen tijdens het tornooi. 
 

2. Opwarmingsballen 
De clubs worden verzocht eigen opwarmingsballen mee te brengen. 
 

3. Aankomstuur 
De ploegen worden verzocht om minimaal 45 minuten voor de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. 
 

4. Aanmelding 
De afgevaardigden dienen zich minstens 30 minuten voor de start van hun 1ste wedstrijd aan te melden op 
het secretariaat voor de administratieve formaliteiten. 
 

5. Deelnemers / Bekers / Best Player 
De teams die eindigen op de eerste, tweede of derde plaats, ontvangen een beker. De deelnemende spelers 
kunnen genomineerd worden tot ‘Best Player’ van hun leeftijdscategorie met bijhorende beker.  
De nominatie tot ‘Best Player’ wordt toegekend op basis van beoordelingen door onze eigen Scouting Cel die 
actief alle wedstrijden bijwonen.  Daarnaast dient ook iedere trainer naar zijn mening de beste speler van de 
tegenpartij aan te duiden.    Jullie krijgen hiervoor bij aanvang van de wedstrijd een strookje van de 
scheidsrechter welk dient ingevuld te worden.  Na afloop van de wedstrijd zal de scheidsrechter dit terug 
ophalen.  Jullie inspraak is belangrijk en telt dus ook mee. 
 

6. Inkom 
De inkomprijs bedraagt 3€. Per deelnemende ploeg liggen er 2 gratis kaarten aan de inkom. Op het ogenblik 
dat er 2 begeleiders zijn aangeduid aan de inkom, zullen alle volgende begeleiders inkom betalen.  
 

7. Secretariaat en EHBO 
Het secretariaat bevindt zich naast de kleedkamers.  
EHBO bevindt zich achter de kantine. 
 
 
 
 

8. Forfait 
Een ploeg die forfait geeft voor het tornooi betaalt 90 euro boete. De forfait wordt doorgegeven aan het 
Provinciaal Comité. De boetes welke naar de inrichtende club gaan, staan los van de eventuele forfaitkosten 
van de K.B.V.B. 
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9. Tornooireglement 
Het tornooireglement ligt ter inzage op het secretariaat en kan op ieder moment opgevraagd en/of 
ingekeken worden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die zich tijdens het 
tornooi zouden voordoen. 
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TORNOOIREGLEMENT 
 

1. Het tornooi wordt georganiseerd door KSK Ekeren Donk en vindt plaats op 13 -14 en 15 december 2019. Het 
wordt gespeeld op de terreinen van KSK Ekeren Donk, Oude Landen 135/1 te 2180 Ekeren. 

 

2. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B. en zijn gedekt door de verzekering. 
 

3. Voor de aanvang van het tornooi en dit uiterlijk een half uur voor het begin van de eerste wedstrijd dient 
iedere ploegafgevaardigde op het secretariaat HET SPELERSBLAD af te geven. 

 

4. Het maximum aantal spelers per ploeg bedraagt : 
U9 - U10 - U11 - U12   12 spelers 
U13      16 spelers 

Een speler mag niet voor meerdere teams uitkomen. 
 

5. Iedere ploeg is verplicht om 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd klaar te staan bij het aan hem 
toegewezen terrein. 

 

6. Spelers in de kleedkamers dienen steeds onder begeleiding te zijn. 
 

7. De eerst vermelde ploeg op het wedstrijdschema (door loting bepaald) past indien nodig de kleur van de 
uitrusting aan. 

 

8. Tijdens het tornooi wordt er gebruik gemaakt van gele en rode kaarten. Bij één gele kaart mag de speler 
verder deelnemen aan het spel. Een speler uitgesloten tgv een tweede gele kaart, waarna een rode kaart 
wordt getoond, mag niet vervangen worden. Deze speler is ook automatisch uitgesloten voor de 
eerstvolgende wedstrijd van zijn team in het tornooi. 

Een speler die uitgesloten wordt tgv een rechtstreekse rode mag niet vervangen worden. Deze speler mag 
evenmin verder deelnemen aan het vervolg van het tornooi. Deze regels gelden ook voor de trainers en 
begeleiders. 

9. Er worden max. 2 begeleiders per ploeg in de neutrale zone toegelaten. 

10. De duurtijd van de wedstrijden en specifieke artikels van het reglement zijn vermeld in bijgevoegd 
wedstrijdschema van de verschillende ploegen 

 

11. Scheidsrechters worden aangeduid door de organisatie. 
 

12. Een club die zich terugtrekt voor of tijdens het tornooi zal een boete van 90 euro worden opgelegd, als 
compensatie voor de gemaakte kosten en gederfde inkomsten. 
Bij het niet opdagen van een ploeg of het forfait tijdens het tornooi, verliest deze ploeg al zijn wedstrijden 
met  3 – 0. 

 

13. Alle geschillen worden door de organisatie beslecht, behalve feiten van de spelleiding of wangedrag van 
spelers en afgevaardigden. Deze worden voorgelegd aan het bevoegd comité van de K.B.V.B. 
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Zondag 15 december VM :  U10 

Zondag 15 december NM :  U9 

Categorie specifiek reglement  
1. Wedstrijden  U9 – U10    =>   8 vs 8 (max 12 spelers) 

De wedstrijdduur bedraagt : 2 x 10’ met wissel   

 

2. Aan de hand van de uitslagen van de gespeelde wedstrijden wordt er per poule een 
rangschikking opgemaakt met volgende puntenverdeling  

• Gewonnen wedstrijd : 3 punten 
• Gelijkspel : 1 punt 
• Verlies : 0 punten 

           De 1ste van poule 1 speelt tegen de 1ste van poule 2 voor de 1ste en 2de plaats. 
           De 2de van poule 1 speelt tegen de 2de van poule 2 voor de 3de en 4de plaats. 
           De 3de van poule 1 speelt tegen de 3de van poule 2 voor de 5de en 6de plaats. 
           De 4de van poule 1 speelt tegen de 4de van poule 2 voor de 7de en 8ste plaats. 
           De 5de van poule 1 speelt tegen de 5de van poule 2 voor de 9ste en 10de plaats. 
 

 
3. Bij gelijkheid van punten worden voor het opmaken van de rangschikking volgende criteria 

in acht genomen, in volgorde van vermelding : 
• Behaalde punten 
• Doelpuntensaldo 
• Aantal gemaakte doelpunten 
• Onderling duel 
• Loting  

 
 

4. De prijsuitreiking zal aansluitend gebeuren na de finalewedstrijd. 
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Zaterdag 14 december VM :  U12  

Zaterdag 14 december  NM : U11 

Categorie specifiek reglement  

     1. Wedstrijden U11 – U12 => 8 vs 8 (max 12 spelers) 

         De wedstrijdduur bedraagt : 2 x 10’ met wissel 

 

2. Aan de hand van de uitslagen van de gespeelde wedstrijden wordt er per poule een 
rangschikking opgemaakt met volgende puntenverdeling  

• Gewonnen wedstrijd : 3 punten 
• Gelijkspel : 1 punt 
• Verlies : 0 punten 

           De 1ste van poule 1 speelt tegen de 1ste van poule 2 voor de 1ste en 2de plaats. 
           De 2de van poule 1 speelt tegen de 2de van poule 2 voor de 3de en 4de plaats. 
           De 3de van poule 1 speelt tegen de 3de van poule 2 voor de 5de en 6de plaats. 
           De 4de van poule 1 speelt tegen de 4de van poule 2 voor de 7de en 8ste plaats. 

 
 

3. Bij gelijkheid van punten worden voor het opmaken van de rangschikking volgende criteria 
in acht genomen, in volgorde van vermelding : 

• Behaalde punten 
• Doelpuntensaldo 
• Aantal gemaakte doelpunten 
• Onderling duel 
• Loting 

 
4. De prijsuitreiking zal aansluitend gebeuren na de finalewedstrijd. 
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8 vs 8
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Vrijdag 13 december AV :  U13 
 

Categorie specifiek reglement  

     1. Wedstrijden U13   => 11 vs 11 (max 16 spelers) 

         De wedstrijdduur bedraagt : 2 x 10’ met wissel 

 

5. Aan de hand van de uitslagen van de gespeelde wedstrijden wordt er per poule een 
rangschikking opgemaakt met volgende puntenverdeling  

• Gewonnen wedstrijd : 3 punten 
• Gelijkspel : 1 punt 
• Verlies : 0 punten 

           De 1ste van poule 1 speelt tegen de 1ste van poule 2 voor de 1ste en 2de plaats. 
           De 2de van poule 1 speelt tegen de 2de van poule 2 voor de 3de en 4de plaats. 
           De 3de van poule 1 speelt tegen de 3de van poule 2 voor de 5de en 6de plaats. 
           De 4de van poule 1 speelt tegen de 4de van poule 2 voor de 7de en 8ste plaats. 
           De 5de van poule 1 speelt tegen de 5de van poule 2 voor de 9ste en 10de plaats. 
 

 
 

6. Bij gelijkheid van punten worden voor het opmaken van de rangschikking volgende criteria 
in acht genomen, in volgorde van vermelding : 

• Behaalde punten 
• Doelpuntensaldo 
• Aantal gemaakte doelpunten 
• Onderling duel 
• Loting 

 
7. De prijsuitreiking zal aansluitend gebeuren na de finalewedstrijd. 
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Spelersblad 
 
    

 Maria de Bruyn tornooi  KSK Ekeren DONK 
 13 – 14 en 15 december 2019 
    
 Club  

  
 Stamnummer   
    

 Categorie  U9 – U10 – U11 – U12   
   

 Naam Voornaam Geb.datum 

1   
     

2  
      

3  
      

4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12      

   

Trainer                ...................................................................................... GSM:………………………………...  

 Afgevaardigde   ....................................................................................  GSM: ………………………………… 
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Spelersblad 
 
    

 Maria de Bruyn tornooi  KSK Ekeren DONK 
 13 – 14 en 15 december 2019 
    
 Club  

  
 Stamnummer   
    

 Categorie  U13   
   

 Naam Voornaam Geb.datum 

1   
     

2  
      

3  
      

4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12      
 
 13 

   

 
14 

   

15 
 

16 
   

   

Trainer                ............................................................................ GSM: ………………………… 

Afgevaardigde:  ……………………………………………………………………….. GSM.: ………………………. 


