
 

 
 

16de INDOOR MINI-VOETBAL EN 
ZAALVOETBAL TORNOOI                    

KVV LAARNE-KALKEN  OP DINSDAG 
27 EN WOENSDAG 28 DECEMBER 2016 

 
 
 
 
Het doet de jeugdspelers en het bestuur van KVV Laarne-Kalken bijzonder veel 
plezier u te mogen begroeten op hun 16de indoortornooi. Opnieuw zullen alle 
leeftijdscategorieën deelnemen:  
  U8, U9, U10, U11 en U15 spelen dinsdag.  
  U6, U7, U12, U13 en U17 treden aan op woensdag. 

 
Het tornooi gaat door in de sporthal: Leeweg 26 te Laarne. De sporthal is goed 
aangeduid door bewegwijzering in de gemeente zelf. (Tel. 09/3691631) 
 
 
Ingesloten vindt u: 
 

• Het tornooi reglement 
• Een overzicht van de deelnemende ploegen 
• Het wedstrijd schema 
• Algemene richtlijnen en nuttige inlichtingen.  

 
Voor bijkomende vragen en/of inlichtingen kan je steeds terecht via mail 
tornooien@kvvlaarnekalken of via tel. op 0499/535019 (Kurt) – 0475/637651 (Caroline) 
 
 
Met sportieve groeten 
 
Namens KVV Laarne-Kalken vzw, 
 
 



TORNOOIREGLEMENT. 
 
� Organisator – Leeftijdsgrens. 
 

Het tornooi wordt georganiseerd door KVV Laarne-Kalken vzw, KBVB nr. 4949 
en is voorbehouden voor juniors F, E, D, C en B volgens leeftijdsgrens bepaald 
door het KBVB-reglement. Iedere speler moet zijn bondskaart kunnen 
voorleggen.  
 

� Deelnemers per ploeg. 
- max 6 (min. 4 ) voor de duiveltjes U6. 
- max 7 spelers voor U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13 en 8 spelers voor U15 en  

        U17. 
 
� Speelwijze per categorie : 

 
• Duiveltjes U6 spelen 2 tegen 2 zonder doelman: 

 
Het tornooi voor U6 wordt gespeeld volgens de nieuwe richtlijnen, weliswaar 
wat aangepast aan de omstandigheden in zaal. Een ploeg mag maximaal uit 6 
spelers bestaan, waarvan er steeds 4 actief zijn tijdens een wedstrijd.  
Het terrein voor de U6 bestaat uit 2 kleine terreinen (ca.10m op 10m) met 
mini-goalen naast elkaar waarop gelijktijdig gespeeld wordt. Elke wedstrijd 
bestaat dus als het ware uit 2 deelwedstrijden. 1 deelwedstrijd wordt gespeeld 
door 2 spelers van ploeg A tegen 2 spelers van ploeg B.  
Zo worden er dus 2 deelwedstrijden gelijktijdig gespeeld. Een wedstrijd bij U6 
duurt dus in feite 2x3 minuten.  
 
Bij het overschrijden van de doellijn zal de bal in het spel gebracht worden 
d.m.v. een pass naar één van de medespelers of d.m.v. een dribbel. Als de bal 
de zijlijn VOLLEDIG overschrijdt   wordt door middel van een pass of 
indribbelen het spel hervat. Hoekschoppen worden getrapt. 
Bij elke spelhervatting (fout of  volledig overschrijden zijlijn/doellijn) wordt een 
min. afstand van 2 meter gerespecteerd.  
Rechtstreeks scoren na een spelhervatting (fout of  volledig overschrijden   

   zijlijn/doellijn) mag niet. 
Na een doelpunt zal de wedstrijd hernomen vanop de middenstip d.m.v. een 
pass naar één van de medespelers staande op hun eigen speelhelft. 
Bij U6 wordt gespeeld voor het plezier – een stand wordt dus niet genoteerd. 

 
• Duiveltjes, preminiemen en miniemen spelen minivoetbal:  4 tegen 4 zonder 

doelman;     “zonder lichamelijk contact en/of slidings”.  
 
Bij het overschrijden van de doellijn zal de bal in het spel gebracht worden 
d.m.v. een pass naar één van de medespelers of d.m.v. een dribbel.  Als de bal 
de zijlijn VOLLEDIG overschrijdt   wordt door middel van een pass of 
indribbelen het spel hervat. Hoekschoppen worden getrapt. 
Bij elke spelhervatting (fout of  volledig overschrijden zijlijn/doellijn) wordt     

    een afstand van min. 2 meter gerespecteerd. Handspel bij het tegenhouden van    
  een doelpunt wordt beslecht met een strafschop (van op het middelpunt van   



  het speelveld, spelers achter de bal). Rechtstreeks scoren na een spelhervatting   
  (fout of  volledig overschrijden zijlijn/doellijn) mag niet. 

Na een doelpunt zal de wedstrijd hernomen vanop de middenstip d.m.v. een 
pass naar één van de medespelers staande op hun eigen speelhelft. 

 
 
• Knapen en Scholieren spelen zaalvoetbal m.a.w. 5 tegen 5 waarvan 1 doelman 

per ploeg, “zonder lichamelijk contact en slidings”.  
 

De bal mag in het spel gebracht worden door de doelman via inrol of inworp. 
Terugspeelbal volgens de regels van het veldvoetbal.  
Bij VOLLEDIG overschrijden van de zijlijn wordt door middel van een pass 
naar 1 van de medespelers het spel hervat. (bal op de lijn). 
Hoekschoppen worden getrapt. 
Bij elke spelhervatting wordt een afstand van min. 3 meter gerespecteerd.  
Bij strafschop zal de doelman zijn doel verdedigen; alle andere spelers 
begeven zich achter de middellijn van het veld.  
Rechtstreeks scoren na overschrijden van de zijlijn of na een andere  

  spelhervatting mag niet. 
 
 
� Wedstrijd duur : 
 

Voor de wedstrijdduur bekijkt u het speelprogramma, daar wordt de duur 
per leeftijdscategorie duidelijk vermeld. 

 
Er mag doorlopend gewisseld worden, behalve bij U6 – de scheidsrechter 
bevestigt dat er kan gewisseld worden.  
Wie de wedstrijd begint en in welke richting bepaalt de scheidsrechter. 

 
• Uitslagen en standen (U6 uitgezonderd): 
 

Alle wedstrijden worden als volgt beoordeeld: 
 

⇒ Matchpunten Winst  = 3 punten 
Gelijkspel = 1 punt 
Verlies = 0 punten 

⇒ Aantal gewonnen wedstrijden 
⇒ Beste doelsaldo 
⇒ Aantal gemaakte doelpunten 
⇒ Beste score onderling duel 
⇒ Brengen deze criteria geen uitsluitsel dan beslist het muntstuk 

       
Bij gelijk spel in de finale wedstrijden zullen er strafschoppen genomen 
worden na de wedstrijden om een winnaar aan te duiden.  

 
� Ballen. 

 
Tijdens de wedstrijd zal gebruik gemaakt worden van een zaalvoetbal. Voor de 
opwarming dient elke ploeg over zijn eigen oefenbal te beschikken. 



� Truien. 
 
Iedere club dient aan te treden in de werkelijke clubkleuren. De door loting 
aangeduide ‘thuisploeg’ zorgt voor gebeurlijke vervangingstruien bij gelijke 
clubkleuren. 
 

� Scheidsrechters. 
 
De scheidsrechters worden aangeduid door KVV Laarne-Kalken vzw. 
 

� Uitsluitingen. 
 
Spelers met een gele kaart krijgen een tijdstraf van 2 minuten en mogen niet 
vervangen worden. Spelers met een rode kaart moeten het veld onmiddellijk 
verlaten EN zijn geschorst VOOR DE REST VAN HET TORNOOI.  

 
 
� Klachten in verband met de wedstrijden. 

 
Zijn enkel ontvankelijk indien ze ingediend worden door de ploegverant-
woordelijke van een rechtstreeks erbij betrokken club en dit ten laatste 
onmiddellijk na het verstrijken van de wedstrijd in kwestie. 
Bij aanvaarding van de klacht door de inrichter wordt de score van een wedstrijd 
omgezet in een verliesscore voor de overtreder en een winstscore voor de 
benadeelde ( 1-0 ). 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de tornooileiding. 

 
 
 



ALGEMENE INLICHTINGEN 
 
� Gebruik van de kleedkamers. 

De te gebruiken kleedkamers zullen op de dag van de wedstrijd aangeduid worden.  Het is 
raadzaam waardevolle voorwerpen in bewaring te geven. In geval van diefstal of schade 
aan persoonlijke voorwerpen kan de inrichter geenszins verantwoordelijk gesteld worden. 

 
� Schoeisel. 

Er mag uiteraard niet gespeeld worden met voetbalschoenen. Daarnaast is het ook 
verboden met sportschoenen met zwarte zolen te spelen. De verantwoordelijken van de 
sporthal zijn zeer streng bij het overtreden van deze regel. 

 
� Tornooisecretariaat. 

Het secretariaat is gevestigd in de receptiezaal. Elke afgevaardigde dient zich bij 
aankomst te melden om alle formaliteiten te kunnen afhandelen.  

 
� Consumpties. 

Elke afgevaardigde kan steeds een fles water afhalen op het secretariaat. Zoals iedereen 
willen we verspilling vermijden. Breng uw lege flessen mee. Wij zorgen graag voor een 
nieuwe.  
 

� Orde en netheid 
Geen eten of drank in de sportzaal zelf! 

 
� Trofeeën. 

Medailles: tot en met de categorie miniemen ontvangt elke speler een 
herinneringsmedaille. Bekers: Voor de finalisten 1e + 2e plaats (alle reeksen , behalve 
U6). 
Bij U6 krijgt elke speler een medaille. Prijsuitreiking : Onmiddellijk na elke finale 

 
� Inkom. 

De inkomprijs wordt vastgesteld op 4 Euro (< 16 jaar is toegang gratis) 
Naast de spelers zijn uiteraard ook de trainer en 1 begeleider hiervan vrijgesteld. 

 
� Verzekering. 

Kosten ten laste van de inrichtende club ( cfr. Reglement KBVB ).  
 
� Verantwoordelijkheid. 

De inrichter is niet verantwoordelijk voor de totale organisatie. Bij incidenten kunnen de 
betrokken clubs medeverantwoordelijk gesteld worden. 
 

� Forfaits. 
Bij forfait is de wedstrijdscore 1-0 of 0-1. De reeds behaalde scores van de 
betreffende ploeg worden gewijzigd in 1-0 of 0-1.  
Forfait geven kan leiden tot een boete van 50€ per niet gespeelde wedstrijd – met 
een maximum van 200€ per ingeschreven ploeg die forfait geeft. 
 

� Versnaperingen. 
De organisatie verkoopt diverse versnaperingen (hotdogs, pannenkoeken, …) . 

  



 
� Indoor “Mini-voetbal tornooi” dinsdag 27  december 2016 

 
U8 :    8 ploegen worden ingedeeld in 2 reeksen van elk 4 ploegen.  

      Elke ploeg speelt 3 schiftingswedstrijden met een klassement per reeks. Hierna  
      speelt elke ploeg een finalewedstrijd :4des uit de poules A/B spelen voor plaats 7  
      en 8; 3des uit de poules A/B spelen voor plaats 5 en 6 ; 2des uit de poules A/B  
      spelen voor plaats 3 en 4; 1stes  uit de poules A/B spelen voor plaats 1 en 2. 
 

Finalewedstrijden: 
Bij gelijke stand na de finalewedstrijden wordt er overgegaan tot het beurtelings 
nemen van strafschoppen. Alle spelertjes van de betrokken ploegen nemen deel 
maar enkel de 4 eerste strafschoppen gelden. Bij gelijke stand beslist het 
muntstuk. 

 
U9 :  10 ploegen worden ingedeeld in 2 reeksen van elk 5 ploegen.  

      Elke ploeg speelt 4 schiftingswedstrijden met een klassement per reeks. Hierna  
      speelt elke ploeg een finalewedstrijd : 5des uit de poules A/B spelen voor plaats 9     
      en 10 ;   4des uit de poules A/B spelen voor plaats 7 en 8; 3des uit de poules A/B  
      spelen voor plaats 5 en 6 ; 2des uit de poules A/B spelen voor plaats 3 en 4; 1stes  uit    
      de poules A/B spelen voor plaats 1 en 2. 
 

Finalewedstrijden: 
Bij gelijke stand na de finalewedstrijden wordt er overgegaan tot het beurtelings 
nemen van strafschoppen. Alle spelertjes van de betrokken ploegen nemen deel 
maar enkel de 4 eerste strafschoppen gelden. Bij gelijke stand beslist het 
muntstuk. 
 
U10 : 10 ploegen worden ingedeeld in 2 reeksen van elk 5 ploegen. Elke ploeg 
speelt 4 schiftingswedstrijden met een klassement per reeks. Hierna speelt elke 
ploeg een finalewedstrijd : 5des uit de poules A/B spelen voor plaats 9 en 10 ;   4des 

uit de poules A/B spelen voor plaats 7 en 8; 3des uit de poules A/B spelen voor 
plaats 5 en 6 ; 2des uit de poules A/B spelen voor plaats 3 en 4; 1stes  uit  de poules 
A/B spelen voor plaats 1 en 2. 
 
Finalewedstrijden: 
Bij gelijke stand na de finalewedstrijden wordt er overgegaan tot het beurtelings 
nemen van strafschoppen. Alle spelertjes van de betrokken ploegen nemen deel 
maar enkel de 4 eerste strafschoppen gelden. Bij gelijke stand beslist het 
muntstuk. 
 
 
U11: 8 ploegen worden ingedeeld in 2 reeksen van elk 4 ploegen. Elke ploeg 
speelt 3 schiftingswedstrijden met een klassement per reeks. Hierna speelt elke 
ploeg een finalewedstrijd :4des uit de poules A/B spelen voor plaats 7 en 8; 3des uit 
de poules A/B spelen voor plaats 5 en 6 ; 2des uit de poules A/B spelen voor plaats 
3 en 4; 1stes  uit de poules A/B spelen voor plaats 1 en 2. 
 
 



Finalewedstrijden:   
Bij gelijke stand na de finalewedstrijd wordt er overgegaan tot het beurtelings 
nemen van strafschoppen. Alle spelers van de betrokken ploegen nemen deel maar 
enkel de 4 eerste strafschoppen gelden. Bij gelijke stand beslist het muntstuk. 

 
 

 
U15 :   6 ploegen worden ingedeeld in 2 reeksen van 3 ploegen. Elke ploeg speelt 
2 schiftingswedstrijden, waarna een klassement per reeks opgemaakt wordt. De 
knapen spelen zaalvoetbal 5 tegen 5 waarvan 1 doelman. 
 
Finalewedstrijden:   
Bij gelijke stand na de finalewedstrijd wordt er overgegaan tot het beurtelings 
nemen van strafschoppen. Alle spelers van de betrokken ploegen nemen deel maar 
enkel de 4 eerste strafschoppen gelden. Bij gelijke stand beslist het muntstuk. 

 
 

� Indoor “Mini-voetbal tornooi” woensdag 28  december 2016 
 

 
U6 : In totaal nemen 6 ploegen deel aan het U6 – tornooi. 
Het tornooi voor U6 wordt gespeeld volgens de nieuwe richtlijnen, weliswaar wat 
aangepast aan de omstandigheden in zaal. Een ploeg mag maximaal uit 6 spelers 
bestaan, waarvan er steeds 4 actief zijn tijdens een wedstrijd. Het terrein voor de 
U6 bestaat uit 2 kleine terreinen (ca.10m op 10m) met mini-goalen naast elkaar 
waarop gelijktijdig gespeeld wordt. Elke wedstrijd bestaat dus als het ware uit 2 
deelwedstrijden. 1 deelwedstrijd wordt gespeeld door 2 spelers van ploeg A tegen 
2 spelers van ploeg B.  
Zo worden er dus 2 deelwedstrijden gelijktijdig gespeeld. Een wedstrijd bij U6 
duurt dus in feite 2x3 minuten.  
Zonder klassement. 
 
U7 : 10 ploegen worden ingedeeld in 2 reeksen van elk 5 ploegen. Elke ploeg 
speelt 4 schiftingswedstrijden met een klassement per reeks. Hierna speelt elke 
ploeg een finalewedstrijd : 5des uit de poules A/B spelen voor plaats 9 en 10 ;   4des 

uit de poules A/B spelen voor plaats 7 en 8; 3des uit de poules A/B spelen voor 
plaats 5 en 6 ; 2des uit de poules A/B spelen voor plaats 3 en 4; 1stes  uit  de poules 
A/B spelen voor plaats 1 en 2. 
 
Finalewedstrijden: 
Bij gelijke stand na de finalewedstrijden wordt er overgegaan tot het beurtelings 
nemen van strafschoppen. Alle spelertjes van de betrokken ploegen nemen deel 
maar enkel de 4 eerste strafschoppen gelden. Bij gelijke stand beslist het 
muntstuk. 
  



U12: 10 ploegen worden ingedeeld in 2 reeksen van elk 5 ploegen. Elke ploeg 
speelt 4 schiftingswedstrijden met een klassement per reeks. Hierna speelt elke 
ploeg een finalewedstrijd : 5des uit de poules A/B spelen voor plaats 9 en 10 ;   4des 

uit de poules A/B spelen voor plaats 7 en 8; 3des uit de poules A/B spelen voor 
plaats 5 en 6 ; 2des uit de poules A/B spelen voor plaats 3 en 4; 1stes  uit  de poules 
A/B spelen voor plaats 1 en 2. 
 
Finalewedstrijden: 
Bij gelijke stand na de finalewedstrijden wordt er overgegaan tot het beurtelings 
nemen van strafschoppen. Alle spelertjes van de betrokken ploegen nemen deel 
maar enkel de 4 eerste strafschoppen gelden. Bij gelijke stand beslist het 
muntstuk. 
 
U13: 8 ploegen worden ingedeeld in 2 reeksen van elk 4 ploegen. Elke ploeg 
speelt 3 schiftingswedstrijden met een klassement per reeks. Hierna speelt elke 
ploeg een finalewedstrijd :4des uit de poules A/B spelen voor plaats 7 en 8; 3des uit 
de poules A/B spelen voor plaats 5 en 6 ; 2des uit de poules A/B spelen voor plaats 
3 en 4; 1stes  uit de poules A/B spelen voor plaats 1 en 2 
 
Finalewedstrijden: 
Bij gelijke stand na de finalewedstrijden voor de eerste en tweede plaats wordt er 
overgegaan tot het beurtelings nemen van strafschoppen. Alle spelertjes van de 
betrokken ploegen nemen deel maar enkel de 4 eerste strafschoppen gelden. Bij 
gelijke stand beslist het muntstuk. 
 
U17:   6 ploegen worden ingedeeld in 2 reeksen van 3 ploegen. Elke ploeg speelt 
2 schiftingswedstrijden, waarna een klassement per reeks opgemaakt wordt. De 
knapen spelen zaalvoetbal 5 tegen 5 waarvan 1 doelman. 
 
Finalewedstrijden:  Elke gelijk geklasseerde van beide reeksen spelen nog eens 
tegen elkaar om de uiteindelijke plaats te bepalen. 
 
Bij gelijke stand na de finalewedstrijd wordt er overgegaan tot het beurtelings 
nemen van strafschoppen. Alle spelers van de betrokken ploegen nemen deel maar 
enkel de 4 eerste strafschoppen gelden. Bij gelijke stand komen de 
daaropvolgende strafschoppen in aanmerking. 


