
 

 

 

Woensdag  28/12: 

 U10 

U10         

poule 1 poule 2 

K.F.C.MOEN K.V.C.Zwevegem Sp 1 

Sp.Heestert K.S.V.Roeselare   

G.D.Ingooigem Jeugd K.F.C.Kluisbergen   

K.V.C.Zwevegem Sp 2 Winkel Sport   

 

U10 

Uur begin  Wedstrijden 

poule 1 

2 x 10 min  Uitslag 

10u00 K.F.C.MOEN Sp.Heestert  

10u25 G.D.Ingooigem K.V.C.Zwevegem Sp 2  

10u50 K.F.C.MOEN G.D.Ingooigem  

11u15 Sp.Heestert K.V.C.Zwevegem Sp 2  

11u40 K.V.C.Zwevegem Sp 2 K.F.C.MOEN  

12u05 G.D.Ingooigem Sp.Heestert  

    

Uur begin  Wedstrijden 

poule 2 

2 x 10 min  Uitslag 

12u30 K.S.V.Roeselare K.V.C.Zwevegem Sp 1  

12u55 Jeugd K.F.C.Kluisbergen Winkel Sport  

13u20 K.S.V.Roeselare Jeugd K.F.C.Kluisbergen  

13u45 K.V.C.Zwevegem Sp 1  Winkel Sport  

14u10 Winkel Sport K.S.V.Roeselare  

14u35 Jeugd K.F.C.Kluisbergen K.V.C.Zwevegem Sp 1  

    

 



 

 

Vrijdag 30/12: 

Wedstrijdschema Finalewedstrijden: 

 

Uur 

begin 
reeks     Wie      Uitslag   

09u00 U11 pl 5 en 6           2x20min 

09u45 U10 pl 5 en 6           2x20min 

10u30 U11 pl 3 en 4           2x20min 

11u15 U10 pl 3 en 4           2x20min 

12u00 U9 pl 3 en 4           2x20min 

12u45 U8 pl 3en 4           2x20min 

13u30 U7 pl 3 en 4       2x15min 

14u05 U7 pl 1 en 2           2x20min 

14u50 U8 pl 1 en 2           2x20min 

15u35 U9 pl 1 en 2           2x20min 

16u20 U10 pl 1 en 2           2x20min 

17u05 U13  1     2X15 min 

17u40 U13  2     2X15 min 

18u15 U11 pl 1 en 2        2x20min 

19u00 U13 pl 3 en 4        2X15 min 

19u35 U13 pl 1 en 2        2x15min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inschrijvingen per ploeg: 

 

 

Ploeg  …………………………………………..           Reeks  ………………………………………………. 

 

Naam Trainer : ………………………………………..    

Naam afgevaardigde: ……………………………………………  

 

 

Namen spelers :  

 

1/ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6/ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7/ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8/ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

REGLEMENT INDOORTORNOOI  
                             

1. Maximaal mogen 8 spelers per ploeg ingeschreven worden. De lijst met de spelersnamen 

dient ingegeven te worden voor de aanvang van de eerste wedstrijd. Het scheidsrechtersblad 

wordt eveneens voor aanvang van de eerste wedstrijd ingediend aan de 

tornooiverantwoordelijke -secretariaat. 

2. Voor iedere ploeg is er gratis toegang voorzien voor de trainer en 1 afgevaardigde. 

De nodige ingang tickets zijn aanwezig aan de ingang. 

3. Iedere ploeg speelt  poulewedstrijden en eventueel  1 finale-wedstrijd. 

4. Er wordt aan de deelnemende clubs gevraagd om 5 minuten voor het begin van de wedstrijd 

op het  veld te staan. Het is belangrijk dat we de wedstrijden, gezien ons strikt schema, op 

tijd kunnen starten en eindigen. 

5. De thuisploeg trapt af in het midden van het veld. Door de organisatie wordt het begin & het 

einde van de wedstrijd aangegeven door middel van een claxon (en niet door de 

scheidsrechters). Ook na een doelpunt wordt er in de middencirkel afgetrapt 

6. De wedstrijden worden 5 tegen 5 gespeeld .Tijdsduur van de wedstrijden is vermeld in 

overzicht wedstrijdschema. Er mag doorlopend vervangen worden mits toestemming van de 

scheidsrechter. Vervangen speler(s) dienen eerst het veld verlaten te hebben vooraleer de 

ingekomen speler(s) het veld betreden. 

7. De doelverdediger draagt een verschillende outfit t.o.v. zijn medespelers en tegenstanders. 

Indien keeper gewisseld wordt dient deze direct in de correcte uitrusting gekleed te zijn 

zodat er geen tijd verloren gaat. Indien wissel plots dient te gebeuren wordt er gebruik 

gemaakt van een “overgooier”. 

8. Als doelen worden handbal-goals gebruikt. 

9. De buitenspelregel is niet van toepassing. 

10. De doelverdediger mag geen terugspeelballen met de hand nemen. 

11. Indien de bal via de doellijnen buiten is of de keeper de bal opraapt dient VERPLICHT  

INGEGOOID of GEROLD te worden (dus niet trappen). Keeper moet de bal inrollen/ingooien 

en mag daarbij de middenlijn niet overschrijden. 

12. Indien de bal de zijlijn overschreden heeft, dient hij terug met de voet in het spel gebracht te 

worden. 

13. Alle vrijschoppen zijn onrechtstreeks. Strafschoppen worden niet toegekend (niet tijdens als 

na het einde van de wedstrijd). 

14. Bij iedere spelhervatting dient de tegenstander minimaal 3 meter zich te verwijderen van de 

bal. 

15. Een fout die wordt begaan op een aanvaller in het strafschopgebied wordt bestraft met een 

onrechtstreekse vrije trap op 6 meter afstand van het doel. 

16. Hoekschoppen worden gegeven vanaf het  hoekpunt. 

 

1. Puntentelling per wedstrijd : 



 

 

4 punten bij winst 

2 punten bij gelijkspel 

1 punt bij verlies 

(forfaitscore indien nodig = 10-0) 

2. De rangschikking wordt aan de hand van volgende criteria opgemaakt : 

1) het aantal behaalde punten 

2) meest gewonnen wedstrijden 

3) het aantal gemaakte doelpunten 

4) het aantal tegendoelpunten 

5) de onderlinge wedstrijd 

6) het lot 

3. Slidings worden niet toegestaan voor veldspelers. Zodra de doelman het strafschopgebied 

verlaat wordt hij beschouwd als veldspeler.  

Er is geen verhaal voor de deelnemende ploegen tegenover de scheidsrechterlijke 

beslissingen. 

4. Iedere ploeg is verzekerd volgens de normen van de KBVB. 

5. Schoeisel met zwarte zolen is niet toegelaten in de sportzaal. Tevens zijn dranken en eten ten 

strengste verboden in de zaal. In het hele sportcomplex is er een rookverbod. 

6. Indien een ingeschreven ploeg niet komt opdagen of forfait geeft gedurende het verloop van 

het tornooi, wordt er een boete van € 150 aangerekend aan de betrokken ploeg. 

7. Opwarmingsballen zijn te voorzien door de deelnemende ploegen. 

8. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of diefstal gedurende het 

volledige tornooi. 

9. Bij incidenten en/of beschadigingen kunnen de deelnemende clubs verantwoordelijk gesteld 

worden. 

10. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer of kantine. 

11. Hou de kleedkamers proper! 

12. De deelnemende ploegen erkennen een afschrift van het reglement ontvangen te hebben. 

13. Er is continu een bemande cafetaria. Het verbruiken van eigen drank en eten is dan ook niet 

toegestaan in de cafetaria. 
 

 

 

 

 


