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Beste sportvriend, 
 
 
Namens het Jeugdcomité danken wij u van harte voor het inschrijven van één of 
meerdere ploegen op ons jeugdtornooi. 
 
 
Wij hopen samen met u op een aangenaam, sportief en succesvol voetbalweekend. 
 
Aangehecht vindt u volgende documenten : 
 

- algemeen tornooireglement 
- bijkomende info (bereikbaarheid, kleedkamers, …) 
- overzicht deelnemende clubs 
- programma 

 
 
Trainer en afgevaardigde dienen zich te melden aan de ingang om gratis toegang te 
verkrijgen. 
 
Alle wedstrijden worden gespeeld op onze terreinen te Leefdaal (Dorpstraat 257).   
 
Opgelet, beperkte parkeermogelijkheid aan de terreinen ! 
 
 
Met sportieve groeten. 
 
Jeugdcomité VC Bertem-Leefdaal 



 

 

 

 
ALGEMEEN REGLEMENT JEUGDTORNOOI VC BERTEM-LEEFDAAL 

24-25 AUGUSTUS 2019 
 
 

1. Het tornooi verloopt volgens de reglementen van de KBVB, uitgenomen de reeks 
U16M welke in wedstrijdvorm 8 tegen 8 wordt gespeeld. 

2. De organisatiekosten vallen ten laste van VC Bertem-Leefdaal; de 
verplaatsingsonkosten ten laste van de deelnemende clubs.  

3. Elke betwisting die niet uitdrukkelijk in het reglement werd opgenomen, wordt 
geregeld volgens de van kracht zijnde reglementering van de KBVB en ter plaatse 
beslecht door de organisatoren.  De spelleiding ligt in de handen van vrijwilligers.  

4. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, verloren 
voorwerpen of ernstige kwetsuren. Ernstige kwetsuren moeten worden gemeld aan 
het secretariaat. 

5. Indien een ploeg forfait geeft voor 1 of meerdere wedstrijden, behouden de inrichters 
zich het recht om klacht neer te leggen bij de KBVB en een schadevergoeding te 
eisen van 150 euro.  

6. Er mogen voor U10 t.e.m. U16 12 spelers en voor de U8 t.e.m. U9 9 spelers worden 
ingeschreven op het scheidsrechtersblad.  

7. Tijdens de wedstrijden kan en mag men steeds overgaan tot het systeem der 
vliegende vervangingen. 

8. Voor eventuele spelers (maximum 2 per ploeg) die bij een andere club zijn 
aangesloten dienen de nodige bewijsstukken ten laatste 30 minuten voor de aanvang 
van de eerste match van de ploeg op het secretariaat ingediend te worden. De 
bewijsstukken dienen door de uitlenende club opgesteld te worden. 

9. De deelnemende ploegen dienen zich steeds ten laatste 30 minuten voor aanvang 
van hun eerste wedstrijd van de dag aan te bieden.  Het scheidsrechtersblad wordt 
ten laatste 20 minuten vóór aanvang van de eerste te spelen wedstrijd ingevuld. 

10. Elke club die deelneemt aan het tornooi brengt zijn eigen oefenballen mee. 
11. Wanneer twee ploegen tegen elkaar aantreden in dezelfde kleuren, moet de ploeg 

die als thuisploeg aangeduid werd haar kleuren wisselen (= reserve-uitrusting 
meebrengen).  VC Bertem-Leefdaal speelt steeds in de gebruikelijke blauwe 
uitrusting. 

12. Spelers die tijdens een wedstrijd een gele kaart krijgen, mogen niet meer opgesteld 
worden tijdens dezelfde wedstrijd (zij mogen wel vervangen worden door 
wisselspelers).  Een speler, uitgesloten wegens een rode kaart, blijft geschorst voor 
de rest van het tornooi en kan niet vervangen worden tijdens de wedstrijd waarin hij 
werd uitgesloten. 

13. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig geboortebewijs of 
identiteitskaart. 

14. We verzoeken de clubs om de verblijfsduur in de kleedkamer tot het strikte minimum 
te beperken.  

15. Voor de afgevaardigde en de trainer wordt een vrijkaart voorzien.  Inkom bedraagt 4 
euro (consumptie van 2 euro inbegrepen). 

16. Wij vragen aan spelers en begeleiders een sportieve instelling tov de scheidsrechter 
en de tegenpartij, en de verschillende leeftijdscategorieën te respecteren. 

17. Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van VC Bertem-Leefdaal, gelegen 
aan de Dorpstraat 257 te Leefdaal. 
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BEPERKTE PARKEERMOGELIJKHEID AAN TERREIN ZELF 
 
Hierbij een link naar de locatie : 
 
http://vcbertemleefdaal.be/contact/ 
 
Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen aan de Dorpstraat (cmp St-
Veronica, Leefdaal) 
 
 
KLEEDKAMERS 
 
VC Bertem-Leefdaal beschikt over 8 kleedkamers met douches. 
Het aantal deelnemende clubs overtreft het aantal beschikbare kleedkamers.  De 
kleedkamers dienen bijgevolg gedeeld te worden door meerdere clubs. 
 
Teneinde alles op een praktische manier te laten verlopen, vraagt de organisatie om  
 

 de aanwezige tijd in de kleedkamer tot een minimum te beperken 
 na het omkleden alle toebehoren van één en dezelfde club bij elkaar te zetten 
 de kleedkamertoewijzing (via clubmedewerkers) strikt na te leven 
 geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten  de 

kleedkamers worden niet afgesloten tijdens het tornooi 
 
We hopen op de medewerking van alle spelers en begeleiders om de mogelijke 
ongemakken tot een minimum te beperken. 
 
 
PRIJSUITREIKING 
 
Voor alle spelertjes van de categorieën U8 tot en met U11 is een medaille voorzien. 
Het Jeugdbestuur heeft een beker voorzien voor alle eerste,tweede en derde 
gerangschikten in de reeksen U8 t.e.m. U16.  
Indien ze niet persoonlijk worden overhandigd, kunnen de medailles worden 
afgehaald op het secretariaat na de laatste wedstrijd. 
 
 
SPEELSCHEMA 
 
Het speelschema voor de categorie waarvoor uw team is ingeschreven, is 
bijgevoegd (met terreinaanduiding, startuur, duur en modaliteiten). 



 

 

 
DEELNEMENDE PLOEGEN 
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U8 (12 teams) 

1 1002 KOVC Sterrebeek blauw-blauw-blauw 

2 1943 KFC Meise groen-wit 

3 3175 KFC Herent geel-blauw-geel 

4 3264 SC Hoegaarden-Outgaarden groen-wit-groen 

5 3879 Jong STVV geel-blauw 

6 3892 Stormv. Haasrode geel-rood-zwart 

7 5040 SMS Lubbeek rood-wit 

8 5660 VC Bertem-Leefdaal  blauw-blauw-blauw 

9 5660 VC Bertem-Leefdaal 2 blauw-blauw-blauw 

10 6142 OH Leuven wit-wit 

11 6325 VC Groot-Dilbeek wit-blauw 

12 7162 RWL  Sport groen-groen-groen 

    
U9 (10 teams) 

13 2982 KFCM Hallaar groen-rood  

14 3175 KFC Herent geel-blauw-geel 

15 3264 SC Hoegaarden-Outgaarden groen-wit-groen 

16 3750 KV Bonheiden geel-zwart 

17 3879 Jong STVV geel-blauw 

18 5337 TW 3000 groen-rood 

19 5660 VC Bertem-Leefdaal  blauw-blauw-blauw 

20 6142 OH Leuven wit-wit 

21 6439 BOKA United rood-zwart-zwart 

22 7162 RWL  Sport groen-groen-groen 

    
U10 (9 teams) 

23 2615 Sp Kampenhout geel-blauw 

24 3880 KVC Kessel-Lo 2000 bordeaux-bordeaux 

25 3892 Stormv. Haasrode geel-rood-zwart 

26 3908 KFC Rapide Wezemaal rood-wit 

27 4246 HO Veltem groen-wit 

28 5660 VC Bertem-Leefdaal  blauw-blauw-blauw 

29 6142 OH Leuven wit-wit 

30 6325 VC Groot-Dilbeek wit-blauw 

31 6827 OHR Huldenberg grijs-zwart 

    

    

    



 

 

U11 (12 teams) 
32 1002 KOVC Sterrebeek blauw-blauw-blauw 

33 2175 KVK Wemmel geel-rood  

34 3880 KVC Kessel-Lo 2000 bordeaux-bordeaux 

35 3889 KHO Bierbeek groen-groen-groen 

36 5483 KSC Mechelen wit-blauw-blauw 

37 5660 VC Bertem-Leefdaal  blauw-blauw-blauw 

38 6827 OHR Huldenberg grijs-zwart 

39 6896 KFC Walem geel-blauw 

40 6914 Crossing Vissenaken blauw-blauw-blauw 

41 7781 Boutersem United groen-groen-wit 

42 8522 VK Linden groen-groen-groen 

43 9504 SC Aarschot wit-zwart 

    
U12 (10 teams) 

44 490 KVC Haacht wit-zwart 

45 2615 Sp Kampenhout geel-blauw 

46 3660 KFC Baal groen-zwart-zwart 

47 3889 KHO Bierbeek groen-groen-groen 

48 3892 Stormv. Haasrode geel-rood-zwart 

49 4246 HO Veltem groen-wit 

50 5660 VC Bertem-Leefdaal  blauw-blauw-blauw 

51 6142 OH Leuven wit-wit 

52 6909 Sportief Rotselaar geel-blauw 

53 9680 FC KM United rood-rood 

    
U13 (10 teams) 

54 39 KFC Borght-Humbeek wit-wit 

55 3737 SK Rapid Leest blauw-rood/blauw 

56 3889 KHO Bierbeek groen-groen-groen 

57 4759 KFC Eppegem rood-groen 

58 5559 VC Bekkevoort rood-blauw-blauw 

59 5660 VC Bertem-Leefdaal  blauw-blauw-blauw 

60 6831 VC Houtem-Oplinter paars-paars 

61 6914 Crossing Vissenaken blauw-blauw-blauw 

62 7758 KDN United groen-zwart-zwart 

63 7781 Boutersem United groen-groen-wit 

    
U16M (4 teams) 

64 1349 Olympia Wijgmaal blauw-wit 

65 5576 KFC Perk blauw-blauw  

66 5660 VC Bertem-Leefdaal  blauw-blauw-blauw 

67 6353 E. Mazenzele-Opwijk groen-wit 
 


