
 
 

 

 

Tornooireglement 

 

  
1. Inkom 

De trainers en afgevaardigden van elke club hebben gratis toegang tot het tornooi. 
Kinderen onder de 14 jaar mogen ook gratis binnen. 
Andere bezoekers betalen 5,00 Euro inkom en krijgen daarbij 1 gratis drankbon. 
 

2. Locatie 
Alle wedstrijden zullen plaatsvinden op de terreinen van VW Hamme, Sportpleinstraat 
11, 9220 Hamme.  
 

3. Parking 

 



 
 

 

 
4. Organisator 

Het tornooi wordt georganiseerd door de jeugdwerking van VW Hamme. 
 

5. Leeftijdsgroepen 
Aan ons tornooi zullen volgende leeftijdsgroepen deelnemen: U7, U8, U9, U10, U11, U12 
en U13 
 

6. Aanvang tornooi 
Elke deelnemende ploeg wordt een half uur voor de start van het tornooi verwacht op 
VW Hamme 
 

7. Tornooischema 
Het tornooischema is pas definitief op de dag van het tornooi, daarvoor zijn er nog 
wijzigingen mogelijk. 
 

8. Spelregels 
Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B. 
 

9. Wedstrijdduur + spelvorm 
U7: 5 vs 5 – 1 x 20 min. 
U8: 5 vs 5 – 1 x 20 min. 
U9: 5 vs 5 – 1 x 20 min. 
U10: 8 vs 8 – 1 x 20 min. 
U11: 8 vs 8 – 1 x 20 min. 
U12: 8 vs 8 – 1 x 20 min. 
U13: 8 vs 8 – 1 x 20 min. 
 

10. Vervangingen 
De spelers die ingeschreven zijn op het wedstrijdblad mogen naar gelang heel de 
wedstrijd onderling gewisseld worden. 
 

11. Identiteitskaart 
Iedere deelnemende speler moet de bondsidentiteitskaart kunnen voorleggen. Deze 
kunnen ten allen tijde opgevraagd worden door de inrichtende club. Bij het ontbreken 
van een identiteitsbewijs wordt een forfaitscore van 3-0 toegekend aan de tegenpartij. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
12. Uitrusting 

Elke deelnemende club heeft 2 verschillende uitrustingen bij (of hesjes). De ploeg die als 
eerste staat aangeduid bij een wedstrijd wordt als thuisploeg beschouwd en deze ploeg 
verandert van uitrusting wanneer beide ploegen een gelijke kleur van shirt hebben. 
De sporttassen worden op de tribune geplaatst. 
 
 

13. Ballen 
De wedstrijdballen zullen door VW Hamme worden voorzien. Wij vragen aan alle clubs 
om ballen te voorzien voor hun opwarming. Er worden geen ballen gebruikt van VW 
Hamme voor de opwarming. 
 

14. Scheidsrechters 
VW Hamme heeft scheidsrechters aangeduid voor alle wedstrijden op het tornooi. 
 

15. Wedstrijdformulieren 
Wedstrijdformulieren worden door de organiserende club te beschikking gesteld. Deze 
worden door elke deelnemende club ingevuld voor aanvang van de eerste wedstrijd. Het 
wedstrijdblad blijft geldig voor de ganse duur van het tornooi. Wedstrijdformulieren 
worden overgemaakt aan het P.C. volgens het reglement van de K.B.V.B. 
 

16. Verzekering bij ongeval 
Elke deelnemende en aangesloten speler is verzekerd tegen ongevallen, zoals voorzien in 
de regelementen van het federaal solidariteitsfonds van de K.B.V.B. 
 

17. Forfait 
In geval van forfait behoudt de organiserende club zich het recht voor de in gebreke 
blijvende club een vergoeding van 50,00 Euro per wedstrijd op te leggen, naast de 
gebruikelijke boete, die door de K.B.V.B. wordt opgelegd. 
 

18. Verantwoordelijkheid 
De organiserende club is verantwoordelijk voor de ganse organisatie. Bij gebeurlijke 
incidenten kunnen de deelnemende clubs mede verantwoordelijk worden gesteld. De 
organiserende club is niet verantwoordelijk voor diefstal of verloren gegane 
voorwerpen. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
19. Eten en drinken 

Er wordt voor iedere ploeg een aantal flessen water voorzien door de organiserende 
club: 1 fles per wedstrijd per ploeg… en de lege fles kan ingeruild worden op het 
secretariaat voor een volle fles. 
Er zullen ook snacks te verkrijgen zijn tegen democratische prijzen. 
 

20. Puntenverdeling  
U7, U8 en U9 spelen zonder klassement. 
Vanaf U10 geldt de volgende puntenverdeling: 
- Winst: 3 punten 
- Gelijkspel met doelpunten: 2 punten 
- Gelijkspel zonder doelpunten: 1 punt 
- Verlies: 0 punten 

 
21. Bij gelijke standen zijn volgende regels doorslaggevend 

1. Doelpuntensaldo 
2. Hoogst aantal gescoorde doelpunten 
3. Uitslag onderling duel 
4. Toss 

 
22. Geschillen 

Bij geschillen zal de organiserende club zelf de nodige beslissingen nemen. 
 

23. Prijsuitreiking 
Wij verwachten van elke ploeg aanwezigheid op de prijsuitreiking. Deze zal plaats vinden 
direct na de laatste wedstrijd. 
 

24. Prijzen 
Elke deelnemende speler zal een medaille ontvangen. Van U10 zal de tornooiwinnaar 
een beker ontvangen. Per categorie is er ook een fairplay beker voorzien. De punten 
zullen toegekend worden door de scheidsrechter (1-10). 
 

25. EHBO-post 
Er zal oook een EHBO post voorzien worden in kleedkamer 7. 
 

26. Secretariaat 
Er zal aan de terreinen ene secretariaat voorzien worden voor info en inlichtingen. 
 
 
 



 
 

 

 
27. Ouders 

Wij verwachten van de ouders dat zij plaats nemen achter de omheining en niet op het 
veld komen. Gelieve hier aandacht voor te hebben. 

 

 

Wij wensen jullie alvast een leuke en sportieve dag toe! 

Het jeugdbestuur VW Hamme. 

 


