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Campus B KSV De Ruiter 
 
Tornooireglement 
 
1. Er zijn wedstrijden voorzien voor U10, U11, U12 en U13. Ze worden gespeeld volgens de bepalingen 
en de reglementen van de KBVB. Alle wedstrijden worden gespeeld op Campus B van K.S.V. De Ruiter. 
 
2. De volledige organisatie is ten laste van K.S.V. De Ruiter, waardoor alle kosten en inkomsten 
evenzeer aan deze club toekomen. Inkom: Gratis. 
 
3. Er is uitzonderlijk enkel éénrichtingsverkeer toegestaan op de wijk De Ruiter. Gelieve U strikt aan de 
bewegwijzering te houden. 
 
4. K.S.V. De Ruiter neemt geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen overkomen aan spelers 
of begeleiders van de deelnemende ploegen, ook niet voor zoekgeraakte of beschadigde voorwerpen. 
Wel zullen maatregelen genomen worden, binnen haar mogelijkheden, om bovenvermelde feiten te 
vermijden. 
 
5. Alle deelnemende ploegen worden verzocht minimum 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden 
aanwezig te zijn en 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn op het terrein. 
 
6. De thuisploeg zorgt telkens voor een tweede stel truitjes. Er worden geen fanions uitgewisseld. 
 
7. De feuilles worden voor de aanvang van de 1e wedstrijden ingevuld! U kunt dit ook reeds op 
voorhand doen en terugsturen of de dag zelf onmiddellijk komen afgeven op het secretariaat (zie 
bijlage). 
 
8. Wij streven naar een positief tornooi waarbij vooral het spelplezier belangrijk is en de wil om te 
voetballen! Resultaat is eigenlijk van ondergeschikt belang maar we proberen via een klein klassement 
ook de strijdlust wat te bevorderen. 
 
9. KSV De Ruiter zorgt voor de aanduiding van de scheidsrechters, in overeenstemming met het 
reglement van de KBVB. 
 
10. Alle deelnemende ploegen ontvangen voor de trainer en de afgevaardigde ieder twee 
consumptiebonnen. 
 
11. Na de laatste wedstrijden krijgt iedere speler een medaille en de winnaar wordt nog eens kort in 
de bloemetjes gezet met een trofee. 
 
 
We hopen op Uw bereidwillige en positieve medewerking om dit tornooireglement zorgvuldig na te 
leven, zodat we met zijn allen een sportief en geslaagd tornooi kunnen bereiken.  
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Verloop van de wedstrijden 
 
 

A. Bij de U10: 
 
Er zijn 4 ingeschreven ploegen: Club Roeselare – Dosko Beveren – KSV De Ruiter A – KSV 
De Ruiter B. 
 
Elke ploeg speelt drie wedstrijden van telkens 2 X 15 minuten zonder pauze (onmiddellijk 
wisselen van kant). Er wordt in teams van 8 spelers gespeeld met een maximum van 12 
spelers en dit met doorlopende vervangingen. Iedereen zorgt voor eigen oefenballen! 
 
Het klassement wordt opgemaakt via volgende punten: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt, 
verlies 0 punten. Na afloop van de drie wedstrijden wordt het eindklassement opgemaakt. 
Bij gelijke stand, telt eerst het aantal gemaakte doelpunten, daarna het doelsaldo. Indien 
nog een gelijke stand bepaalt het lot. In de gevallen, die niet voorzien zijn in dit reglement, 
beslist de tornooileiding. Tegen haar beslissing is geen beroep mogelijk. 
 
De winnaar in dit eindklassement krijgt de beker “Winnaar tornooi Gebr. Buysse 2019”. 

 
 

B. Bij de U11: 
 
Er zijn 3 ingeschreven ploegen: Club Roeselare – Dosko Beveren – KSV De Ruiter. 
 
Elke ploeg speelt twee wedstrijden van telkens 2 X 22,5 minuten zonder pauze 
(onmiddellijk wisselen van kant). Er wordt in teams van 8 spelers gespeeld met een 
maximum van 12 spelers en dit met doorlopende vervangingen. Iedereen zorgt voor eigen 
oefenballen! 
 
Het klassement wordt opgemaakt via volgende punten: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt, 
verlies 0 punten. Na afloop van de twee wedstrijden wordt het eindklassement 
opgemaakt. Bij gelijke stand, telt eerst het aantal gemaakte doelpunten, daarna het 
doelsaldo. Indien nog een gelijke stand bepaalt het lot. In de gevallen, die niet voorzien 
zijn in dit reglement, beslist de tornooileiding. Tegen haar beslissing is geen beroep 
mogelijk. 
 
De winnaar in dit eindklassement krijgt de beker “Winnaar tornooi Gebr. Buysse 2019”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Herdenkingstornooi ‘Gebrs Buysse’ – 4 mei 2019 

 

4 
 

C. Bij de U12: 
 
Er zijn 8 ingeschreven ploegen: Club Roeselare – Deerlijk Sport – Dosko Beveren – FC 
Lichtervelde – SK Staden – FC Meulebeke – KSV De Ruiter A – KSV De Ruiter B. 
 
Er wordt in een voorronde gespeeld in twee poules van 4 ploegen. 
 

 
 

Elke ploeg speelt drie poulewedstrijden van telkens 2 X 12 minuten zonder pauze 
(onmiddellijk wisselen van kant). Er wordt in teams van 8 spelers gespeeld met een 
maximum van 12 spelers en dit met doorlopende vervangingen. Iedereen zorgt voor eigen 
oefenballen! 
 
Het klassement wordt opgemaakt via volgende punten: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt, 
verlies 0 punten. Na afloop van de drie wedstrijden wordt het eindklassement opgemaakt. 
Bij gelijke stand, telt eerst het aantal gemaakte doelpunten, daarna het doelsaldo. Indien 
nog een gelijke stand bepaalt het lot. In de gevallen, die niet voorzien zijn in dit reglement, 
beslist de tornooileiding. Tegen haar beslissing is geen beroep mogelijk. 
 
Na deze voorronde volgen de finalewedstrijden. De winnaars van iedere poule spelen 
tegen elkaar in de finale, de nummers 2 van iedere poule spelen voor plaatsen 3 & 4, de 
nummers 3 van iedere poule spelen voor plaatsen 5 & 6, en de nummers 4 van iedere 
poule spelen voor de plaatsen 7 & 8. Finalewedstrijden duren 2 x 12 minuten zonder 
pauze (onmiddellijk wisselen). Bij gelijke stand na deze speeltijd in deze finalewedstrijden 
volgen strafschoppen (5 stuks per ploeg, daarna 1 per 1 tot er een winnaar is). 
 
De winnaar in dit eindklassement krijgt de beker “Winnaar tornooi Gebr. Buysse 2019”. 

 
  

D. Bij de U13: 
 
Er zijn 4 ingeschreven ploegen: Club Roeselare – Dosko Beveren – Ichtegem – KSV De 
Ruiter. 
 
Elke ploeg speelt drie wedstrijden van telkens 2 X 15 minuten zonder pauze (onmiddellijk 
wisselen van kant). Er wordt in teams van 8 spelers gespeeld met een maximum van 12 
spelers en dit met doorlopende vervangingen. Iedereen zorgt voor eigen oefenballen! 
 
Het klassement wordt opgemaakt via volgende punten: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt, 
verlies 0 punten. Na afloop van de drie wedstrijden wordt het eindklassement opgemaakt. 
Bij gelijke stand, telt eerst het aantal gemaakte doelpunten, daarna het doelsaldo. Indien 
nog een gelijke stand bepaalt het lot. In de gevallen, die niet voorzien zijn in dit reglement, 
beslist de tornooileiding. Tegen haar beslissing is geen beroep mogelijk. 
 
De winnaar in dit eindklassement krijgt de beker “Winnaar tornooi Gebr. Buysse 2019”. 

 

Poule A Poule B
Club Roeselare Dosko Beveren

SK Staden FC Lichtervelde
Deerlijk Sport FC Meulebeke

KSV De Ruiter A KSV De Ruiter B



Herdenkingstornooi ‘Gebrs Buysse’ – 4 mei 2019 

 

5 
 

 
 
Wedstrijdschema 
 

VOORMIDDAG 
 

 
 

 
 

NAMIDDAG 
 

 
 
 

 
 

Finalewedstrijden U12 

 
 
 
 

09u00 U10 Club Roeselare U10 KSV De Ruiter A 09u00 U10 Dosko Beveren U10 KSV De Ruiter B 09u00 U11 KSV De Ruiter U11 Club Roeselare

09u50 U10 Dosko Beveren U10 Club Roeselare 09u50 U10 KSV De Ruiter A U10 KSV De Ruiter B 09u50 U11 Dosko Beveren U11 KSV De Ruiter

10u40 U10 KSV De Ruiter B U10 Club Roeselare 10u40 U10 Dosko Beveren U10 KSV De Ruiter A 10u40 U11 Club Roeselare U11 Dosko Beveren

TERREIN 2 TERREIN 3TERREIN 1

Tornooi U12 - poule A
Tornooi U12 - poule B
Tornooi U13

12u45 U12 Club Roeselare U12 KSV De Ruiter A 12u45 U12 Dosko Beveren U12 KSV De Ruiter B 12u45 U12 SK Staden U12 Deerlijk Sport

13u20 U13 Club Roeselare U13 Dosko Beveren 13u20 U13 Ichtegem U13 KSV De Ruiter 13u20 U12 FC Lichtervelde U12 FC Meulebeke

13u55 U12 Deerlijk Sport U12 Club Roeselare 13u55 U12 FC Meulebeke U12 Dosko Beveren 13u55 U12 KSV De Ruiter A U12 SK Staden

14u30 U13 Dosko Beveren U13 Ichtegem 14u30 U13 KSV De Ruiter U13 Club Roeselare 14u30 U12 KSV De Ruiter B U12 FC Lichtervelde

15u05 U12 SK Staden U12 Club Roeselare 15u05 U12 Deerlijk Sport U12 KSV De Ruiter A 15u05 U12 Dosko Beveren U12 FC Lichtervelde

15u40 U13 KSV De Ruiter U13 Dosko Beveren 15u40 U13 Club Roeselare U13 Ichtegem 15u40 U12 FC Meulebeke U12 KSV De Ruiter B

TERREIN 1 TERREIN 2 TERREIN 3

16u15 4e plaats poule A 4e plaats poule B

3e plaats poule A 3e plaats poule B

16u30 2e plaats poule A 2e plaats poule B

1e plaats poule A 1e plaats poule B

TERREIN 4

TERREIN 3

TERREIN 2

TERREIN 1
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Nuttige contactgegevens 
 
 
 
 
Secretaris / gerechtigd correspondent     Bert Bogaert  

Tel: 051/22.13.10 
Email: bert.bogaert@ksvderuiter.be 

 
TVJO / tornooiverantwoordelijke     Olivier Lagae  

Tel: 0479/29.77.60 
Email: olivier.lagae@telenet.be 

 
 

We wensen u alvast veel plezier toe en hopen op een sportief en geslaagd voetbalfeest ! 
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Duiveltjesdag van KSV De Ruiter
Woensdag 1 mei 2019

    F19

    C1

    C31

 

 



Tornooiblad - KBVB / Voetbal Vlaanderen 

Organiserende club : 
Stamnummer : ……….. Clubnaam: ……………………….….…… Tornooinummer: ……. 

Deelnemende club: 
Stamnummer: …......… Clubnaam: ………………….……………… Categorie: …………… 

Spelers, die deelnemen aan het tornooi: 

Nummer Naam Voornaam Geboortedatum 

Handtekening en naam van de clubafgevaardigde: 
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