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Brecht Vandemoortele Tornooi 2013 
op vrijdag en zaterdag 10 & 11 Mei 

voor U6, U7, U8, U9, U10 & U11 

Deelnemende ploegen: 
 

 
 Sparta Petegem 

 
SV Moorslede 

 
Rac Waregem 

 
Zwevegem Sp 

 
OG Stasegem 

 
Ol Ledegem 

 
KFC Izegem 

 
FC E Kuurne 

 
KS C Menen 

 
WS Bellegem 

 
FC Gullegem 

 
Eendracht 

Wervik 



 
KRC Bissegem 

 
KSV Pittem 

 
KSV Kortrijk 

 
KVK Avelgem 

 
KFC Aarsele 

 
KFC Kluisbergen 

 
KSV Bredene 

 
OMS 

Ingelmunster 

 
SC Wielsbeke 

 
RC Lauwe 

 
KdNS Heule 

 
SV Zulte-
Waregem 

 
KVC Ardooie 

 
KSV Roeselare 

 
KSK Zwevezele 

 
 

Aftrap wordt gegeven door de ouders van Brecht op vrijdag om 14u00 

 
 De wedstrijden worden gespeeld in het Jozef Verstraete – stadion, steenstraat 132 in Heule  

Alle informatie op www.kdnsheule.be



Wedstrijdreglement Brecht Vandemoortele Tornooi van 10 

& 11 Mei 2013 te Heule 

1 Locatie 

Het tornooi gaat door op de terrein van KdNS Heule,  Steenstraat 132 - 8501 Heule 

2 Wedstrijdduur 

Vrijdag: 

Preminiemen 2002: 1 X 15 minuten per wedstrijd (4 wedstrijden) 

Preminiemen 2003: 1 X 20 minuten per wedstrijd (4 wedstrijden) 

Zaterdag: 

Duivels 2004: 1 X 20 minuten per wedstrijd (3 wedstrijden) 

Duivels 2005: 1 X 20 minuten per wedstrijd (3 wedstrijden) 

Debutantjes 2006: 1 X 20 minuten per wedstrijd (3 wedstrijden) 

Debutantjes 2007: 1 X 20 minuten per wedstrijd (3 wedstrijden) 

3 Leeftijd van de spelers + spelregels 

Volgens de reglementering van de KBVB. 

4 Aantal spelers per ploeg 

Debutantjes, Duivels  max 8 spelers (er wordt 5 tegen 5 gespeeld) 

Preminiemen  max 12 spelers (er wordt 8 tegen 8 gespeeld) 

5 Strafschoppen 

Enkel bij gelijkspel worden strafschoppen genomen. Iedere ploeg neemt 3 

strafschoppen. Indien er gelijkstand is in de strafschoppen  wordt er om beurt 

doorgegaan tot er een winnaar is. Deze moeten genomen worden door de spelers die 

nog geen strafschop hebben genomen. Afstand tot het doel is 7 meter. 

6 Toekenning van de punten 

Winnende ploeg:    4 punten 

Gelijkspel maar winnaar strafschoppen:  3 punten 

Gelijkspel maar verliezer strafschoppen: 2 punten 

Verliezende ploeg:    1 punt 

Bepaling klassement 

A – Meeste punten 

B – Aantal gewonnen wedstrijden 

C – Aantal gemaakte doelpunten 

D – Minste tegendoelpunten 

E – Onderling duel 

F – Het lot 



7 Verantwoordelijkheden 

De inrichters nemen geen enkele verantwoordelijkheid inzake gebeurlijke 

ongevallen, diefstal. 

8 Uitrusting en materiaal 

Bij elke wedstrijd is de thuisploeg verplicht zijn kleuren aan te passen aan die van de 

bezoekers. Opwarmingsballen dienen door de club zelf meegenomen te worden. 

9 Diversen 

A – Geschillen worden door de inrichters beoordeeld 

B – De attentie wordt onmiddellijk na de laatste wedstrijd overhandigd 

C – Iedere club wordt in het bezit gesteld van deze informatiebrochure 

D – Bij eventuele forfait zal 150€ boete aangerekend worden aan de betrokken club  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJ DEELNAME AAN HET TORNOOI VERKLAART ELKE CLUB 

KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN HET 

FAIRPLAY CHARTER EN DE PANATHLONVERKLARING 

(Hier bijgevoegd in het reglement) 

 

SPONSORED BY 

 



Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport 
Kinderen beschermen 
Rechten van het Kind in de Sport 
Positieve waarden nastreven Steun verwelkomen 
 
Discriminatie bannen 
We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen 
nastreven. 
 
• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en 
tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door 
de noden van het kind. 
 
• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren,net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de 
competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het 
spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. 
 
• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in 
het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. 
 
• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport. 
 

We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen. 
 
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. 
Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele 
begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of 
cultuur. 
 

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en 
curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen. 
• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen 
te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. 
 
• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een 
gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de 
jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, 
psychologen, topatleten, de kinderen zelf… 
 
• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. 
 
• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches. 

 
We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet 
zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 
• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de 
hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 
 
• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar 
ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend. 

 
Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. 
 
Alle kinderen hebben het recht 
 
• Sport te beoefenen 
• Zich te vermaken en te spelen 
• In een gezonde omgeving te leven 
• Waardig behandeld te worden 
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen 
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en 
mogelijkheden 
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie 
• In veilige omstandigheden aan sport te doen 
• Te rusten 
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, 
sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven. 

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het 
nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. 
 

 

                                  



  

  

 

 

 

  

  



 


