
 

 

 

 

 

 

29ste PAASTORNOOI 

KFC MERELBEKE 
 

 

 

MAANDAG 17 APRIL 2017 

 

 

 

REGLEMENTEN EN WEDSTRIJDEN 

 

PREMINIEMEN U10-U11 

 

 



 

 

1. BENAMING VAN HET TORNOOI  

 29ste Paastornooi voor preminiemen U10 – U11. 

 Trofee “Dakwerken Kurt Buyle bvba” 

 Supportersclub KFC Merelbeke. 

 

2. TOEGELATEN SPELERS  

- PREMINIEMEN U10: 

Enkel spelers die geboren zijn na 01 januari 2007 en die op de datum van de wedstrijden ten volle 9 jaar 

zijn. 

 - PREMINIEMEN U11: 

Enkel spelers die geboren zijn na 01 januari 2006 en die op de datum van de wedstrijden ten volle 10 jaar 

zijn. 

In GEEN GEVAL mogen ploegen aangevuld worden met spelers uit een hogere leeftijdscategorie, behalve 

wat de bepalingen betreft die in het bondsreglement voorzien zijn voor de meisjes. 

Om ontvankelijk te zijn moeten eventuele klachten ingediend worden ONMIDDELLIJK na het beëindigen 

van de wedstrijd waarop de klacht betrekking heeft. 

Iedere speler moet zijn bondskaart kunnen voorleggen wanneer daar om gevraagd wordt.(art. 1421 van 

toepassing) 

Per wedstrijd mogen 12 spelers worden opgesteld, 8 effectieve en 4 invallers. 

 

3. SCHIFTINGSWEDSTRIJDEN 

De schiftingswedstrijden worden gespeeld op maandag 17 april 2017 op het B-complex van K.F.C. 

Merelbeke, gelegen in de Sportstraat. 

 

- TWEE POULES VAN VIER PLOEGEN: 

Elke ploeg speelt drie schiftingswedstrijden, door lottrekking samengesteld. 

De schiftingswedstrijden worden gespeeld over 2 X 10 minuten, zonder rust.. 

 

 - TWEE POULES VAN DRIE PLOEGEN: 

Elke ploeg speelt twee schiftingswedstrijden, door lottrekking samengesteld. 

De schiftingswedstrijden worden gespeeld over 2 X 15 minuten, zonder rust. 

 

4. RANGSCHIKKING 

 De wedstrijdpunten worden als volgt toegekend: 

winnaar:   3 punten 

draw met doelpunten:  2 punten 

draw zonder doelpunten: 1 punt 

verliezer:   0 punten 

 

Voor het opmaken van de rangschikking wordt, in volgorde, met volgende criteria rekening gehouden :  

a. hoogste aantal behaalde punten 

b. hoogste aantal gewonnen wedstrijden 

c. hoogste doelsaldo (verschil doelpunten voor en tegen) 

d. hoogste aantal gescoorde doelpunten 

e. minst aantal tegendoelpunten 

f. onderlinge uitslag 

Indien alle voorgaande gegevens gelijk zijn, zal de rangschikking bepaald worden door lottrekking.  

 

 

 



 

5. PLAATSINGSWEDSTRIJDEN 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de klassering bekomen na de schiftingswedstrijden.  De 1ste van 

elke poule spelen voor 1ste en 2de plaats, de 2de van elke poule voor de 3de en 4de plaats, de 3de van 

elke poule spelen voor 5de en 6ste plaats. Bij de reeksen met 8 ploegen spelen  de 4de van elke poule 

voor de 7de en 8ste  plaats. 

Deze wedstrijden gaan eveneens door op het B-complex. en gaan over 2 X 15 minuten zonder rust. 

Indien plaatsingswedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden er strafschoppen genomen volgens het 

systeem “ Beker van België ”. 

 

6. VERVANGINGEN 

Doorlopende vervangingen.  Per wedstrijd mogen twaalf spelers op het wedstrijdblad staan. 

 

7. UITSLUITINGEN 

Elke speler die in de loop van een wedstrijd twee GELE kaarten krijgt, wordt uitgesloten voor die wedstrijd. 

De strafmaat voor een speler die een RODE kaart krijgt, wordt uitsluitend bepaald door de scheidsrechter. 

Dit geldt ook voor het gedrag vóór en na de wedstrijden, waarvoor de scheidsrechter een verslag dient op 

te maken. 

Deze maatregel is eveneens van toepassing op trainers en afgevaardigden die vermeld staan op het 

scheidsrechtersblad. 

 

8. SCHEIDSRECHTERS 

Deze worden door K.F.C. Merelbeke vooropgezet bij het P.S.C. Oost-Vlaanderen. 

 

9. SCHEIDSRECHTERSBLADEN 

Er dienen geen scheidsrechterbladen meer ingevuld te worden. Wel heeft iedereen een tornooiblad 

ontvangen waarop alle spelers vermeld moeten worden. 

Iedere ploeg dient dat spelersblad ten laatste 15’ vóór de aanvang van de wedstrijd af te geven op het 

 secretariaat. 

De organiserende club kan vragen om de DOOR DE VOETBALBOND AANVAARDE identiteitsbewijzen 

 van de  spelers voor te leggen. 

 

10. FORFAIT 

Elk forfait wordt beboet met €  75,00 per wedstrijd, aan de inrichtende club te betalen. 

Bij algemeen forfait bedraagt de boete €  250,00. 

De forfaitscores zijn vastgesteld op 3 - 0 en 0 - 3. 

De ploeg die voor een wedstrijd forfait geeft, wordt automatisch naar de laatste plaats verwezen.  

 

11. UITSTELLEN VAN WEDSTRIJDEN 

Het uitstellen van wedstrijden ten gevolge van de weersomstandigheden en /of de toestand van het terrein, 

zal door de inrichtende club, in overleg met de betrokken ploegen, besproken worden na beslissing van de 

scheidsrechter. 

Het tornooi zal afgewerkt worden, indien mogelijk met strafschoppen, zoniet door loting. 

 

12. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De inrichters zijn verantwoordelijk voor geheel de organisatie.  Bij incidenten of beschadigingen zullen de 

deelnemende clubs nochtans medeverantwoordelijk gesteld worden.  De inrichters kunnen evenwel niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstal e.d. in de kleedkamers en rond de terreinen.  

Waardevolle zaken worden in bewaring gegeven bij de eigen ploegverantwoordelijke. 

De afgevaardigden zijn verantwoordelijk voor de hen toegewezen kleedkamer.  Zij moeten bij hun spelers 

aanwezig zijn als deze zich in de kleedkamer bevinden.  

Bij geschillen is art.1449 van het bondsreglement integraal van toepassing. 



 

13. VERZEKERING 

Bij ongeval is iedere club verantwoordelijk voor zijn eigen spelers en dient zelf aangifte te doen bij de 

voetbalbond. 

 

14. OEFENBALLEN 

Om organisatorische redenen worden er gedurende het tornooi geen oefenballen ter beschikking gesteld.  

De clubs dienen bijgevolg hun eigen oefenballen mee te brengen. 

 

15. BEKERS EN MEDAILLES 

Elke speler krijgt na afloop van het tornooi een herinneringsgadget, geschonken door de supportersclub 

KFC Merelbeke. 

De eerste drie ploegen uit de eindrangschikking ontvangen een beker.  

-De gewestelijke ploegen die ’s morgens spelen kunnen na afloop van hun laatste wedstrijd hun 

medailles en bekers afhalen op het secretariaat. 

-Voor de Provinciale ploegen die in de namiddag spelen is een bekeruitreiking voor de eerste vier 

geklasseerde ploegen direct na de finalewedstrijd. 

Alle ander ploegen mogen hun medailles afhalen op het secretariaat na hun laatste wedstrijd 

 

16. NUTTIGE INFORMATIE 

• De inkomprijs bedraagt €  3,00 (ganse dag) voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar. 

• De deelnemende clubs hebben recht op gratis tickets voor de begeleider(s).  Deze zullen 

klaarliggen aan de afzonderlijke ingang voor spelers en begeleiders. 

• Elke ploeg ontvangt één gratis consumptie voor alle op het scheidsrechtersblad voorkomende 

spelers en begeleiders. 

• De te gebruiken kleedkamers zullen aangeduid zijn op de kleedkamerdeuren. 

• De kledij wordt in de voetbaltassen opgeborgen en nadien in de daarvoor voorziene lokalen 

geplaatst. Deze lokalen zullen enkel na het tornooi geopend worden om de spelers toe te laten hun 

voetbaltas af te halen. 

• De thuisploeg, aangewezen door loting, moet eventueel de neutrale kleur dragen.  

• Er worden geen fanions meer uitgewisseld. 

• De prijsuitreiking zal plaatsvinden onmiddellijk na het beëindigen van de finalewedstrijd. 

• Door deelname aan dit tornooi gaat men stilzwijgend akkoord met het vooropgestelde reglement. 

 

17. NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 

 Kantine Sportstraat:     09/ 230.99.05 

Jeugdvoorzitter Herman D’hauwers:   09/ 230.19.02 

Jeugdcoördinator Joachim De Zutter  : 0486/ 72.45.07 

Tornooiverantwoordelijke Paul Van Speybroeck: 0475/ 38.93.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. TERREININDELING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Secr. Secretariaat

Terreinen

Kleedkamers

Ingang bezoekers

SPORTSTRAAT                            SPORTSTRAAT                              SPORTSTRAAT                            SPORTSTRAAT

A1 A2

B1 B2

Tennishal

Ingangen

Opbergplaats sporttassen

2

2 1

Ingang ploegen

 7 - 8 

Kantine
 3-4-5-6 

Secr. Kantine



 

 

 

 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

A. B.

C. D.

E. F.

G. H.

B. C.

D. A.

F. G.

H. E.

B. D.

A. C.

F. H.

G. E.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

REEKS I

HT ZWIJNAARDE (09094) Blauw - Wit

PREMINIEMEN U10 Gew.

KVV WINDEKE (03118) Wit - Zwart

KFC MERELBEKE B (03551) Blauw - Geel

HO KALKEN (04139) Rood  - Wit

REEKS II

K OLSENE SPORTIEF (02078) Rood - Rood

KVK ROBUR (04162) Blauw - Wit

KVC DT BORSBEKE (03324) Wit - Zwart

KFAC WAARSCHOOT (04655) Wit - Zwart

SCHIFTINGSWEDSTRIJDEN  (2x 10 minuten zonder rust)

09u00: (A1) HT ZWIJNAARDE   -  KVV WINDEKE .... / ….

(A2) KFC MERELBEKE B   -  HO KALKEN .… / ….

09u30: (A1) K OLSENE SPORTIEF   -  KVK ROBUR .… / ….

(A2) KVC DT BORSBEKE   -  KFAC WAARSCHOOT .… / ….

10u00: (A1) KVV WINDEKE   -  KFC MERELBEKE B .… / ….

(A2) HO KALKEN   -  HT ZWIJNAARDE .… / ….

10u30: (A1) KVK ROBUR   -  KVC DT BORSBEKE .… / ….

(A2) KFAC WAARSCHOOT   -  K OLSENE SPORTIEF .… / ….

11u00: (A1) KVV WINDEKE   -  HO KALKEN .… / ….

(A2) HT ZWIJNAARDE   -  KFC MERELBEKE B .… / ….

11u30: (A1) KVK ROBUR   -  KFAC WAARSCHOOT .… / ….

(A2) KVC DT BORSBEKE   -  K OLSENE SPORTIEF .… / ….

KLASSEMENT W1 W2 W3 Totaal Plaats

(RI) HT ZWIJNAARDE

(RI) KVV WINDEKE

(RI) HO KALKEN

(RI) KFC MERELBEKE B

(RII) K OLSENE SPORTIEF

(RII) KVK ROBUR

(RII) KFAC WAARSCHOOT

(RII) KVC DT BORSBEKE

PLAATSINGSWEDSTRIJDEN  (2x 15 minuten zonder rust)

12u00: (A2) (7/8)(4RI) ………………………   -  (4RII) ……………………………. .... / ….

(A1) (5/6)(3RI) ………………………   -  (3RII) ……………………………. .... / ….

12u40: (A2) (3/4)(2RI) ………………………   -  (2RII) ……………………………. .... / ….

(A1) (1/2)(1RI) ………………………   -  (1RII) ……………………………. .... / ….



 

 

 

 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

A. B.

C. D.

E. F.

G. H.

B. C.

D. A.

F. G.

H. E.

B. D.

A. C.

F. H.

G. E.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

REEKS I

ESA BOTTELARE (06796) Geel - Rood

PREMINIEMEN U11 Gew.

VC EENDRACHT HOUTEM (08725) Geel - Zwart

KFCE BELZELE (04272) Wit -Zwart

KFC MERELBEKE B (03551) Blauw - Geel

REEKS II

KVC DT BORSBEKE (03324) Wit - Zwart

SK MUNKZWALM (08287) Wit Blauw

KSK ZINGEM (02124) Rood - Wit

KSK LOVENDEGEM (04732) Blauw - Geel

SCHIFTINGSWEDSTRIJDEN  (2x 10 minuten zonder rust)

09u00: (B1) ESA BOTTELARE   -  VC EENDRACHT HOUTEM .... / ….

(B2) KFCE BELZELE   -  KFC MERELBEKE B .… / ….

09u30: (B1) KVC DT BORSBEKE   -  SK MUNKZWALM .… / ….

(B2) KSK ZINGEM   -  KSK LOVENDEGEM .… / ….

10u00: (B1) VC EENDRACHT HOUTEM   -  KFCE BELZELE .… / ….

(B2) KFC MERELBEKE B   -  ESA BOTTELARE .… / ….

10u30: (B1) SK MUNKZWALM   -  KSK ZINGEM .… / ….

(B2) KSK LOVENDEGEM   -  KVC DT BORSBEKE .… / ….

11u00: (B1) VC EENDRACHT HOUTEM   -  KFC MERELBEKE B .… / ….

(B2) ESA BOTTELARE   -  KFCE BELZELE .… / ….

11u30: (B1) SK MUNKZWALM   -  KSK LOVENDEGEM .… / ….

(B2) KSK ZINGEM   -  KVC DT BORSBEKE .… / ….

KLASSEMENT W1 W2 W3 Totaal Plaats

(RI) ESA BOTTELARE

(RI) VC EENDRACHT HOUTEM

(RI) KFC MERELBEKE B

(RI) KFCE BELZELE

(RII) KVC DT BORSBEKE

(RII) SK MUNKZWALM

(RII) KSK LOVENDEGEM

(RII) KSK ZINGEM

PLAATSINGSWEDSTRIJDEN  (2x 15 minuten zonder rust)

12u00: (B2) (7/8)(4RI) ………………………   -  (4RII) ……………………………. .... / ….

(B1) (5/6)(3RI) ………………………   -  (3RII) ……………………………. .... / ….

12u40: (B2) (3/4)(2RI) ………………………   -  (2RII) ……………………………. .... / ….

(B1) (1/2)(1RI) ………………………   -  (1RII) ……………………………. .... / ….



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

A. B.

D. E.

B. C.

E. F.

C. A.

F. D.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

……………………………. .… / ….

16u50: (A3) (1/2)(1RI) ……………………… (1RII) ……………………………. .… / ….

(5/6)(3RI) ……………………… (3RII) ……………………………. .… / ….

(A3) (3/4)(2RI) ……………………… (2RII)

(RII) KAAGENT B

(RII) KFC MERELBEKE A

(RI) FCE MOORTSELE

(A4) KFC MERELBEKE A   -  WIK EINE .… / ….

SCHIFTINGSWEDSTRIJDEN  (2x 15 minuten zonder rust)

14u00: (A3) KAAGENT A   -  FCE MOORTSELE .… / ….

PREMINIEMEN  U10 Prov.

REEKS I

KAAGENT A (00007) Blauw - Wit

FCE MOORTSELE (03271) Blauw Wit

KRC GENT (00011) Wit - Zwart

(03551) Blauw - Geel

WIK EINE (04294) Rood - Wit

REEKS II

KFC MERELBEKE A

KAAGENT B (00007) Blauw - Wit

14u40: (A3) FCE MOORTSELE   -  KRC GENT .… / ….

(A4) WIK EINE   -  KAAGENT B .… / ….

15u20: (A3) KRC GENT   -  KAAGENT A .… / ….

(A4) KAAGENT B   -  KFC MERELBEKE A .… / ….

KLASSEMENT W1 W2 Totaal Plaats

(RI) KAAGENT A

(RI) KRC GENT

(RII) WIK EINE

PLAATSINGSWEDSTRIJDEN  (2x 15 minuten zonder rust)

  -  16u10: (A4)

  -  

  -  



 

 

 

 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

A. B.

D. E.

B. C.

E. F.

C. A.

F. D.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

……………………………. .… / ….

16u50: (A3) (1/2)(1RI) ……………………… (1RII) ……………………………. .… / ….

(5/6)(3RI) ……………………… (3RII) ……………………………. .… / ….

(A3) (3/4)(2RI) ……………………… (2RII)

(RII) KVV ST-DENIJS SPORT

(RII) FC VURSTE-SEMMERZAKE

(RI) SK BERLARE

(A4) FC VURSTE-SEMMERZAKE  -  RFC WETTEREN .… / ….

SCHIFTINGSWEDSTRIJDEN  (2x 15 minuten zonder rust)

14u00: (A3) KFC MERELBEKE A   -  SK BERLARE .… / ….

REEKS I

KFC MERELBEKE A (03551) Blauw - Geel

PREMINIEMEN  U11 Prov.

SK BERLARE (07850) Rood - Rood

KVV LAARNE-KALKEN (04949) Geel - Rood

(07070) Geel - Zwart

RFC WETTEREN (00095) Rood - Groen

REEKS II

FC VURSTE-SEMMERZAKE

KVV ST-DENIJS SPORT (02533) Groen - Wit

14u40: (A3) SK BERLARE   -  KVV LAARNE-KALKEN .… / ….

(A4) RFC WETTEREN   -  KVV ST-DENIJS SPORT .… / ….

15u20: (A3) KVV LAARNE-KALKEN   -  KFC MERELBEKE A .… / ….

(A4) KVV ST-DENIJS SPORT   -  FC VURSTE-SEMMERZAKE.… / ….

KLASSEMENT W1 W2 Totaal Plaats

(RI) KFC MERELBEKE A

(RI) KVV LAARNE-KALKEN

(RII) RFC WETTEREN

PLAATSINGSWEDSTRIJDEN  (2x 15 minuten zonder rust)

  -  16u10: (A4)

  -  

  -  


