K.V. Bonheiden
VIJFENDERTIGSTE HERDENKINGSTORNOOI
RENE WITTOCX
ALGEMEENHEDEN
KV Bonheiden dankt U voor uw deelname met één of meerdere jeugdteams aan
bovenvermelde organisatie.
In bijlage zenden wij U alle verdere tornooi-info.
TROFEEEN EN PRIJZEN
Alle deelnemers ontvangen een herinnering aan het tornooi onder de vorm van een
herdenkingsmedaille.
De winnaars van het tornooi in de diverse leeftijdscategorieën worden beloond met een
schitterende beker.
Voor de categorieën U9 en U8 voorzien de organisatoren een bijkomende beker voor de
winnaars van de penaltytrofee.
De uitreiking der medailles en trofeeën gebeurt onmiddellijk na afloop van de klassement wedstrijden.
UITWISSELING CLUBWIMPELS
Er vindt, om praktische redenen, geen uitwisseling der clubwimpels plaats.
SCHIKKING KLEEDRUIMTES
KV Bonheiden beschikt over 8 comfortabele kleedkamers, met douches.
Zowel op zaterdag 20.04.2019 (U10 en U15), zondag 21.04.2019 (U11 en U17) als op maandag
22.04.2019 (U13/U12 en U9/U8), overtreft het aantal deelnemende clubs soms het aantal
beschikbare kleedkamers.
De organisatie heeft echter een zulkdanige planning uitgebouwd dat de overbezetting der
kleedruimtes tot het strikte minimum beperkt blijft.
Toch kan het, om praktische redenen, mogelijk zijn dat uw spelers gedurende de duur van het
tornooi een kleedruimte dienen te delen met spelers van een andere club.
Wij zijn ons terdege bewust van het ongemak dat zulke regeling eventueel met zich mee
brengt.
Mogen wij U dan ook verzoeken het nodige begrip aan de dag te willen leggen en uw
elftalafgevaardigde(n), trainer(s) en spelers dienaangaande in te lichten.
Wij zijn er van overtuigd dat, mits een beetje goede wil van iedereen, de ongemakken uiterst
beperkt zullen blijven.

GELDBEUGELS, PORTEFEUILLES EN ANDERE WAARDEVOLLE ZAKEN GEEFT MEN
BEST IN BEWARING OP HET SECRETARIAAT VAN DE ORGANISERENDE CLUB.
KV BONHEIDEN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE ONTVREEMDING
VAN BOVENVERMELDE ZAKEN.

De aanduiding der kleedkamers vindt U terug in de bijlagen (reglement per categorie).

AANKOMSTUUR DER DEELNEMENDE PLOEGEN
Mogen wij U verzoeken 30 minuten voor aanvang der eerste te spelen wedstrijd aanwezig te
zijn op de terreinen van de inrichtende club – Eisenhowerlaan.
Uw elftalafgevaardigde mag zich op het secretariaat aanbieden met de VFV-tornooilijst
maximaal 15 spelers voor U17 en U15 , 12 spelers voor U13-U12-U11 en U10 en
08 spelers voor U9 en U8
De inrichters zorgen voor de administratieve rompslomp zodat de begeleiders der
deelnemende teams zich optimaal aan hun sportieve taak kunnen wijden.
OPWARMINGSBALLEN
Iedere ploeg brengt zijn eigen opwarmingsballen meebrengt.
Dit vereenvoudigt in aanzienlijke mate het werk der terreinafgevaardigden van de
organiserende club.
Hopelijk werden met deze begeleidende nota de meeste vragen opgelost.
Indien U echter meer gedetailleerde inlichtingen omtrent onze organisatie wenst kan U steeds
bij mij terecht.
KV Bonheiden-jeugd wenst U, voor uw vereniging, een uiterst geslaagd tornooi toe.
Sportieve groeten
Raymond Sierens
Jeugdsecretaris – Tornooiverantwoordelijke
KV Bonheiden – 015-51.63.35

