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Concept 

De rode draad doorheen het tornooi is een individueel klassement per deelnemende speler. 
Het tornooi valt op te delen in 3 fasen: 

I. Het clubtornooi 

Iedere ingeschreven club neemt deel aan het tornooi en iedere individuele speler krijgt een 
rangschikking op basis van de behaalde resultaten van hun club. Uiteraard is hier ook een 
traditionele prijsuitreiking per ploeg. 

II. De individuele testen 

Iedere speler verdient punten op basis van een aantal individuele proefjes. Deze testen 
behandelen de balvaardigheid, de precisie van de pas en de beweeglijkheid. 

III. De gemixte wedstrijden 

Iedere speler speelt nog een tornooi (ploegen worden samengesteld door loting) waardoor 
zijn rangschikking zal verbeteren of verslechteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Individueel tornooi per speler 
 

Wedstrijden 
 
 Punten met eigen club 

Bij iedere gewonnen wedstrijd met zijn/haar eigen club behaalt de speler 1 punt. 
Bovenop de behaalde punten krijgt iedere speler van de club die het clubtornooi wint 
nog 2 extra punten. 

 
 Punten met club bepaald door loting 

Bij iedere gewonnen wedstrijd met zijn/haar club (bepaald door loting) behaalt de 
speler 1 punt. Bovenop de behaalde punten krijgt iedere speler van de club (bepaald 
door loting) die het tornooi wint nog 2 extra punten. 

 

Individuele proeven 
 
 Dribbeltest 

De speler met de beste tijd behaalt 6 punten. Bij eenzelfde tijd krijgt iedere speler 6 
punten. 
De speler met de tweede beste tijd behaalt 3 punten. Bij eenzelfde tijd krijgt iedere 
speler 3 punten. 
De speler met de derde beste tijd behaalt 1 punt. Bij eenzelfde tijd krijgt iedere speler 1 
punt. 

 
 Jongleren 

De speler met de meeste punten behaalt 6 punten .Bij eenzelfde punten krijgt iedere 
speler 6 punten. 
De speler met de tweede beste punten behaalt 3 punten. Bij eenzelfde punten krijgt 
iedere speler 3 punten. 
De speler met de derde beste punten behaalt 1 punt. Bij eenzelfde punten krijgt iedere 
speler 1 punt. 

 
 Mikvormen 

De speler met de meeste punten behaalt 6 punten. Bij eenzelfde punten krijgt iedere 
speler 6 punten. 
De speler met de tweede beste punten behaalt 3 punten. Bij eenzelfde punten krijgt 
iedere speler 3 punten. 
De speler met de derde beste punten behaalt 1 punt. Bij eenzelfde punten krijgt iedere 
speler 1 punt. 

 
Bij een gelijke totaalstand wordt voorrang gegeven aan: 

1. De dribbeltest 
2. De mikvormen 
3. Jongleren 

 



Reglement 
 

Het reglement is van toepassing voor beide tornooien. 

Het eerste tornooi wordt gespeeld met de eigen clubs. 

Het tweede tornooi wordt gespeeld met clubs bepaald door loting. 

Organisatie/terrein 

Het tornooi wordt ingericht door JONG GERAARDSBERGEN op datum van 5 mei 2012. Het 

tornooi wordt gespeeld op het JEUGDCOMPLEX VAN JONG GERAARDSBERGEN, Voldersstraat 

32, Geraardsbergen (Onkerzele). 

Deelnemende clubs 

U6 (9u-12u30) 

Jong Geraardsbergen 

Bonanza 

Grotenberge 

Winnik 

 

U7 (9u-12u30) 

Jong Geraardsbergen A 

Jong Geraardsbergen B 

Herne 

Kerksken 

Munkzwalm 

Overboelare 

Tollembeek 

Winnik 

U8 (14u-17u30) 

Jong Geraardsbergen 

Avenir Lembeek 

Balegem 

Kerksken 

Overboelare 

Winnik 

 

U9 (14u-17u30) 

Jong Geraardsbergen A 

Jong Geraardsbergen B 

Avenir Lembeek 

Bonanza 

SK Eernegem 

Kerksken 

Overboelare 

Winnik 

 

 
 
 
 
 
 
 



Reeksindeling/kwalificatiewedstrijden 

De reeksindeling bij U6 wordt niet geloot omdat alle 4 ploegen tegen elkaar uitkomen. 

De reeksindeling bij U8 wordt geloot voor aanvang van het tornooi. 

De wedstrijden bij U7 en U9 zijn wedstrijden met directe uitschakeling. Ook deze 

wedstrijden worden geloot voor aanvang van het tornooi. 

Uitrusting 

De thuisploeg, bepaald door loting, dient zo nodig zich te voorzien van reservetruien van een 

andere kleur. 

Duur wedstrijden 

Duur van de wedstrijden: telkens  10 min. Geen verlengingen. 

Indien het een wedstrijd met rechtstreekse uitschakeling  betreft worden er 3 strafschoppen 

getrapt om een winnaar aan te duiden. Indien de stand dan nog gelijk is, wordt er per ploeg 

telkens 1 penalty getrapt tot er een winnaar is. 

Aantal wedstrijden 

Iedere deelnemende ploeg speelt  4 wedstrijden. Ieder speler neemt deel aan 8 wedstrijden. 

Klassement/uitslagen 

Het secretariaat is voorzien (indien het weer het toelaat) in het midden van terrein 1 

(middelpunt van de vier veldjes waar gespeeld wordt). 

Reeksen 

Bij U6 en U8 worden in reeksen gespeeld : 

 Bij gelijk aantal punten word rekening gehouden met: 

a) Gewonnen wedstrijden  b) Gemaakte doelpunten 

c) Tegendoelpunten   d) Overgaan tot strafschoppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terreinen 

Terrein 1 wordt verdeeld in 4 speelvelden. 

 

 

 
Op terrein 2 zijn de individuele testen voorzien. 

 
Aantal deelnemende spelers 

Aan het tornooi mogen uitsluitend aangesloten spelers ( bondskaarten) deelnemen. 8 

spelers / ploeg. 

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. 

Aantal spelers op het veld 

Er wordt gespeeld met 5 tegen 5 (1 doelman en 4 veldspelers), doorlopende vervanging is 

toegelaten. Er zijn maximum 3 wisselspelers toegelaten die ook vermeld zijn op het 

scheidsrechtersblad. 



Invullen wedstrijdbladen 

De ploegafgevaardigden zijn verantwoordelijk voor het invullen van de wedstrijdbladen. 

AANGEZIEN HET EEN INDIVIDUEEL TORNOOI BETREFT DIENEN ALLE NAMEN INGEVULD TE 

WORDEN VOOR AANVANG VAN HET TORNOOI. Dit zal ook gebeuren op het secretariaat 

(midden terrein 1). 

Toegangsprijs 

De toegangsprijs  bedraagt € 3. De spelers, trainer en afgevaardigde van iedere club hebben 

gratis toegang ! 

Verantwoordelijkheid 

De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor zoekgeraakte gelden of 

voorwerpen en ook niet voor gebeurlijke ongevallen. Gedurende de wedstrijden zijn de 

spelers zo wie zo verzekerd via hun ploeg bij de Belgische Voetbalbond. 

Schoeisel 

Denk er aan: er wordt gespeeld met voetbalschoenen en beenbeschermers. Verwittig uw 

spelertjes. 

Opwarmingsballen 

Elke ploeg brengt zijn eigen opwarmingsballen mee. 

Forfait 

Bij een forfait worden alle kosten, bepaald door de K.B.V.B. vermeerderd met een boete van 

€ 50 ten voordele van de inrichters, betaald door de forfaitgevende ploeg. 

Mogelijke tekortkomingen reglement 

In gevallen niet voorzien in het reglement beslissen de inrichters van het tornooi. 

Bevestiging deelname tornooi 

Door hun bevestiging van deelname aanvaardt iedere ploeg het reglement van dit tornooi. 

22  scheidsrechters 

De meeste wedstrijden worden geleid door jeugdige scheidsrechters. Heb geduld en steun 

ze! 

 

 



Trainers 

Er wordt een bijkomende inspanning gevraagd van iedere deelnemende trainer van iedere 

club. 

Graag vragen we aan iedere trainer per deelnemende club dat ook wil optreden als trainer 

van een ploeg bepaald door loting na het clubtornooi. 

Prijsuitreiking 

U6 en U7: 13u 

U8 en U9: 18u 

Iedere speler krijgt een medaille en een drankje aangeboden door Jong Geraardsbergen. 
 
Er zijn trofeeën voorzien voor : 
De winnende club van het clubtornooi 
De speler die het individueel klassement wint 
 
Diploma’s : 
De individuele spelers die een top10-plaats bemachtigen ontvangen een DIPLOMA. 
 
Prijs trainer : 
De trainer die het meest aantal punten verzameld heeft, wordt beloond met een leuke prijs! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wedstrijdschema/tijdschema voormiddag 
 
Deelnemende ploegen voormiddag (09-12u30) 
U6 : Jong Geraardsbergen, Bonanza, Grotenberge en Winnik 
U7 : Jong Geraardsbergen A, Jong Geraardsbergen B, Herne, Kerksken, Munkzwalm, 
Overboelare, Tollembeek en Winnik. 
 
Individuele proeven 
De individuele proeven kunnen gebeuren tussen de wedstrijden door wanneer de spelertjes 
15 min vrij zijn. 
 
Clubtornooi 
 
08u45 : LOTING U7-wedstrijden => op het secretariaat (midden terrein 1) 
 
09u00  
Terrein A : U6 Jong Geraardsbergen – Bonanza 
Terrein B : U6 Winnik – Grotenberge 
 
09u15 
Terrein A : schifting 1 U7 
Terrein B : schifting 2 U7 
Terrein C : schifting 3 U7 
Terrein D : schifting 4 U7 
 
09u30 
Terrein A : U6 Jong Geraardsbergen – Winnik 
Terrein B : U6 Grotenberge – Bonanza 
 
09u45 
Terrein A : U7 winnaar match 1-2 
Terrein B : U7 winnaar match 3-4 
Terrein C : U7 verliezer match 1-2 
Terrein D : U7 verliezer match 3-4 
 
10u00 
Terrein A : U6 Jong Geraardsbergen – Grotenberge 
Terrein B : U6 Bonanza – Winnik 
 
10u15 
Terrein A : U7 finale 
Terrein B : U7 derde en vierde plaats 
Terrein C : U7 vijfde en zesde plaats 
Terrein D : U7 zevende en achtste plaats 
 
 
 



Tornooi bepaald bij loting 
 
10u35 : LOTING GEMIXTE PLOEGEN => op het secretariaat (midden terrein 1) 
 
11u00  
Terrein A : U6 Ploeg 1 - Ploeg 2 
Terrein B : U6 Ploeg 3 - Ploeg 4 
 
11u15 
Terrein A : schifting 1 U7 
Terrein B : schifting 2 U7 
Terrein C : schifting 3 U7 
Terrein D : schifting 4 U7 
 
11u30 
Terrein A : U6 Ploeg 1 – Ploeg 3 
Terrein B : U6 Ploeg 2 – Ploeg 4  
 
11u45 
Terrein A : U7 winnaar match 1-2 
Terrein B : U7 winnaar match 3-4 
Terrein C : U7 verliezer match 1-2 
Terrein D : U7 verliezer match 3-4 
 
12u00 
Terrein A : U6 Ploeg 4 – Ploeg 1 
Terrein B : U6 Ploeg 3 – Ploeg 2 
 
12u15 
Terrein A : U7 finale 
Terrein B : U7 derde en vierde plaats 
Terrein C : U7 vijfde en zesde plaats 
Terrein D : U7 zevende en achtste plaats 
 
13u00 : prijsuitreiking 
 

 

 

 

 

 

 



Wedstrijdschema/tijdschema namiddag 
 
Deelnemende ploegen namiddag (14u-17u30) 
U8 : Jong Geraardsbergen, Avenir Lembeek, Balegem, Kerksken, Overboelare en Winnik 
U9 : Jong Geraardsbergen A, Jong Geraardsbergen B,  Avenir Lembeek, Bonanza, SK 
Eernegem, Kerksken, Overboelare en Winnik 
 
Individuele proeven 
De individuele proeven kunnen gebeuren tussen de wedstrijden door wanneer de spelertjes 
15 min vrij zijn. 
 
Clubtornooi 
 
13u45 : LOTING U8-reeksen en U9-wedstrijden => op het secretariaat (midden terrein 1) 
 
14u00  
Terrein A : U8 match 1 Reeks 1 
Terrein B : U8 match 1 Reeks 2 
 
14u15 
Terrein A : schifting 1 U9 
Terrein B : schifting 2 U9 
Terrein C : schifting 3 U9 
Terrein D : schifting 4 U9 
 
14u30 
Terrein A : U8 match 2 Reeks 1 
Terrein B : U8 match 2 Reeks 2 
 
14u45 
Terrein A : U9 winnaar match 1-2 
Terrein B : U9 winnaar match 3-4 
Terrein C : U9 verliezer match 1-2 
Terrein D : U9 verliezer match 3-4 
 
15u00 
Terrein A : U8 match 3 Reeks 1 
Terrein B : U8 match 3 Reeks 2 
 
15h15 
Terrein A : U9 finale 
Terrein B : U9 derde en vierde plaats 
Terrein C : U9 vijfde en zesde plaats 
Terrein D : U9 zevende en achtste plaats 
 
 
 



15h30 
Terrein A : U8 finale 
Terrein B : U8 derde en vierde plaats 
Terrein C : U8 vijfde en zesde plaats 
 
Tornooi bepaald bij loting 
 
15u35 : LOTING GEMIXTE PLOEGEN U9 => op het secretariaat (midden terrein 1) 
 
15u45 : LOTING GEMIXTE PLOEGEN U8 => op het secretariaat (midden terrein 1) 
 
16u00  
Terrein A : U8 match 1 Reeks 1 
Terrein B : U8 match 1 Reeks 2 
 
16u15 
Terrein A : schifting 1 U9 
Terrein B : schifting 2 U9 
Terrein C : schifting 3 U9 
Terrein D : schifting 4 U9 
 
16u30 
Terrein A : U8 match 2 Reeks 1 
Terrein B : U8 match 2 Reeks 2 
 
16u45 
Terrein A : U9 winnaar match 1-2 
Terrein B : U9 winnaar match 3-4 
Terrein C : U9 verliezer match 1-2 
Terrein D : U9 verliezer match 3-4 
 
17u00 
Terrein A : U8 match 3 Reeks 1 
Terrein B : U8 match 3 Reeks 2 
 
17u15 
Terrein A : U9 finale 
Terrein B : U9 derde en vierde plaats 
Terrein C : U9 vijfde en zesde plaats 
Terrein D : U9 zevende en achtste plaats 
 
17u30 
Terrein A : U8 finale 
Terrein B : U8 derde en vierde plaats 
Terrein C : U8 vijfde en zesde plaats 
 
18u00 : prijsuitreiking 


