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Tornooibrochure 7e Jeugdtornooi Hubert Van Schoors 
 
Organisatie/terrein  
Het tornooi wordt ingericht door VK Jong Geraardsbergen op datum van 19 en 20 mei 2018. 
Het tornooi wordt gespeeld op het jeugdcomplex van VK Jong Geraardsbergen, Voldersstraat 
32, Geraardsbergen (Onkerzele). 
 
Bevestiging deelname tornooi  
Door hun bevestiging van deelname aanvaardt iedere ploeg het reglement van dit tornooi.  
 
Terreinindeling 
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Parkeren 
Het is verboden in de berm te parkeren van de Voldersstraat. Reglementair parkeren kan op 
straat, maar er is tevens parkeergelegenheid beneden op het C-terrein. 

 
Tornooisecretariaat, aanwezigheid, tornooibladen 
Elke deelnemende ploeg dient zich minstens 30 minuten voor zijn eerste wedstrijd aan te 
melden op het tornooisecretariaat achteraan in de kantine.  

Het tornooiblad wordt vooraf doorgestuurd naar de deelnemende clubs en wordt bij voorkeur 
vooraf bezorgd op secretariaat@jonggeraardsbergen.be. De spelerslijst dient in elk geval ten 
laatste 20 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn op het secretariaat. 

Elke ploeg ontvangt na aanmelding 2 flessen water. Extra flessen kunnen op het secretariaat 
bekomen worden na inruiling van lege fles(sen) met dop. 
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Oefenballen, uitrusting  
Elke ploeg brengt zijn eigen oefenballen mee voor de opwarming.  
De thuisploeg, bepaald door loting, dient zo nodig zich te voorzien van reservetruien/hesjes 
van een andere kleur. De inrichtende club speelt altijd in zijn eigen kleuren. 
 
Reeksindeling 
De reeksindelingen werden bepaald door lottrekking. 
 
Puntenverdeling 
Overwinning: 3 punten 
Gelijkspel: 1 punt 
Verlies: 0 punten 
 
Rangschikking 
De (poule)rangschikking wordt opgemaakt volgens de volgende criteria: 

1. Het hoogste aantal behaalde punten 
2. Het hoogste aantal gemaakte doelpunten 
3. Het minste aantal doelpunten tegen 
4. Onderling duel 
5. Lottrekking 

 
Finalewedstrijden 
Bij finalewedstrijden wordt bij een gelijke stand overgegaan tot het trappen van elk 3 
strafschoppen en indien nodig daarna 1 per 1 tot er een winnaar is. 

Uitstellen van wedstrijden 
Bij noodgedwongen afgelasten van één of meerdere wedstrijden ten gevolge van de 
weersomstandigheden of de toestand van het terrein, zal met de scheidsrechters en de 
betrokken clubs worden overlegd om het tornooi in de meest gunstige zin af te werken. 
 
Scheidsrechters 
De inrichtende club duidt zijn scheidsrechters voor het tornooi aan. De meeste wedstrijden 
worden geleid door niet-officiële scheidsrechters. Heb geduld en steun ze.  De tornooibladen 
worden door de inrichters aan het PC ter beschikking gesteld. 

Reglementen K.B.V.B.  
De reglementen van de K.B.V.B. zijn van toepassing. In de neutrale zone zijn enkel de trainers, 
een ploegafgevaardigde met armband en de reservespelers toegelaten tijdens de duur van de 
wedstrijd. De tornooileiders mogen elk moment de neutrale zone betreden. 

Toegelaten spelers 
Het tornooi wordt gespeeld door spelers aangesloten bij de K.B.V.B. Spelers vreemd aan een 
deelnemende club mogen worden opgesteld mits schriftelijke toestemming van de GC van de 
club waar de betrokken speler is aangesloten.  



U6-U7: 5 tegen 5 – max. 8 spelers op het wedstrijdblad – VFV-doeltjes 
U8-U9: 5 tegen 5 – max. 8 spelers op het wedstrijdblad – jeugddoelen  
U10-U11-U12-U13: 8 tegen 8 – max. 12 spelers op het wedstrijdblad - jeugddoelen 
U15-U17: 11 tegen 11 – max. 15 spelers op het wedstrijdblad 
 
Wisselspelers 
Doorlopend vliegend vervangen is toegelaten voor alle categorieën.  
Uitsluitingen en onbehoorlijk gedrag 
Elke speler die in de loop van de wedstrijd een gele kaart krijgt, wordt uitgesloten voor die 
wedstrijd en mag vervangen worden. Elke speler die rood krijgt is uitgesloten voor het hele 
tornooi. 

Verantwoordelijkheid  
De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor zoekgeraakte gelden of 
voorwerpen en ook niet voor gebeurlijke ongevallen. Zorg ervoor dat er geen waardevolle 
voorwerpen of geld achterblijven in de kleedkamers. 
 
Bij eventuele incidenten kunnen de deelnemende clubs medeverantwoordelijk gesteld 
worden. 
 
Kleedkamers en sporttassen 
Iedere ploeg heeft zijn kleedkamer aangeduid door de organisatie – enkel voor het omkleden 
en douchen. De sporttassen worden ondergebracht in de vrachtwagen naast de kantine. 
 
Forfait  
Bij een forfait worden alle kosten, bepaald door de K.B.V.B. vermeerderd met een boete van  
€ 75 ten voordele van de inrichters, betaald door de forfait gevende ploeg. Iedere niet 
gespeelde wedstrijd ten gevolge van een forfait wordt met 3-0 of 0-3 verloren.  
 
Mogelijke tekortkomingen reglement  
In gevallen niet voorzien in het reglement beslissen de inrichters van het tornooi.  
 
Prijsuitreiking 
Bij de wedstrijdschema’s staat het uur van de prijsuitreiking vermeld. 
De winnaar van elke categorie ontvangt een beker. 
Iedere speler krijgt een medaille aangeboden door VK Jong Geraardsbergen. 
Voor U13, U15 en 17 worden drankbonnetjes voorzien. 
 

Toegangsprijs  

De toegangsprijs bedraagt € 3. Toegang gratis voor kinderen tot en met 12 jaar. De spelers, 
trainer en afgevaardigde van iedere club hebben gratis toegang. 

 



Deelnemende ploegen 

Ploeg Stamnr. Kleuren 
CS Pays Vert Ostiches Ath 9245 wit/wit of zwart/zwart 
EC Oudenhove 5770 rood/blauw 
ESA Bottelare 6796 geel/rood 
FC Bonanza-Lierde 6625 blauw/blauw 
FC Galmaarden 5334 zwart/wit 
FC Ellezelles 7465 blauw/wit 
FC Enghiennois 9605 zwart/wit 
FC Herne 5934 rood/groen 
KFC Gavere Asper 3038 bordeaux/blauw 
KFC Heikant Zele   
KFC Varsenare 5222 blauw/zwart 
Kluisbergen Sportief 7167 geel/zwart 
KSK Lovendegem 4732 geel/blauw 
KSV Geraardsbergen 0290 rood/geel 
KSV Melsen 7597 geel/rood 
KSV Sottegem  0225 blauw/geel 
KVC Deerlijk Sport 1634 groen/wit 
KVC Jong Lede 3957 groen/wit 
KVE Winnik 4234 geel/blauw 
KVK Ninove 2373 groen/zwart 
KVV Ardennen 3857 groen/wit 
KVV Laarne-Kalken 4949 geel/rood 
KVVE Massemen 6891 geel/blauw 
Mix Talents 

 

 rood 
Osta Meerbeke 7468 blauw 
Racing Waregem 3302 geel/rood 
Royal Excelsior Bever 3220 groen/wit 
SCE Aalst 90 wit/zwart 
SK Berlare 785 rood/wit 
SK Denderhoutem 9415 rood/zwart 
SK Lochristi 5617 blauw/wit 
SK Munkzwalm 8287 blauw 
Sparta Moerbeke Geraardsbergen 6144 groen/wit 
SV Voorde 8262 groen/wit 
VK Jong Geraardsbergen 8349 geel/blauw 
VK Liedekerke 9467 donkerblauw 
VK Nederhasselt 7861 geel/blauw 
Voetbalacademie Move 2 Improve  blauw/wit 
VV Horebeke 6387 geel/zwart 
Wilskracht Idegem 8653 wit/rood 

 

 


