
                                                    
 

Tornooi Zennester Hombeek donderdag 26 mei,  
zaterdag 28 mei en zondag 29 mei 2022 

 
Reglement  

 
1. Op donderdag 26 mei, zaterdag 28 mei en zondag 29 mei richt vzw Zennester Hombeek 
een jeugdtornooi in voor U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U15 en U17.  
 
2. Het tornooi gaat door op de terreinen van vzw Zennester Hombeek aan de 
Boomkenstraat 3C te 2811 Hombeek.  
 
3. Dit tornooi is voorbehouden aan spelers die tijdens het seizoen  2021-2022 volgens de 
leeftijdsbepalingen van de K.B.V.B. de kwalificatie hebben van U6, U7, U8, U9, U10, 
U11,U12, U13, U15 en U17, naargelang de categorie waarin ze aantreden. Spelers die 
hiervan desgevallend een afwijking hebben bekomen bij de K.B.V.B., moeten hiervan het 
schriftelijk bewijs kunnen voorleggen.  
 
4. De deelnemende spelers moeten aangesloten zijn bij de ploeg waarbij zij aantreden.  
 
5. De deelnemende clubs mogen zowel bij VFV, ACFF als Brussels Foot aangesloten zijn. 
Buitenlandse clubs, aangesloten bij een officiële voetbalbond in hun eigen land, zijn 
eveneens toegelaten, voor zover zij de leeftijdsindeling van hun spelers afstemmen op de 
bepalingen van de K.B.V.B.  
 
6. De deelnemende clubs worden geacht aanwezig te zijn, minimum 30 minuten voor de 
aanvang van hun eerste wedstrijd van de dag.  
 
7. Voor alle categorieën ( U6 tot en met U17) moet het ‘VFV-Tornooiblad’, door alle clubs, 
worden ingevuld, zoals door de organisatie aan de clubs wordt bezorgd. Dit mogen de clubs 
op voorhand doen, en via mail aan de organisatie bezorgen, maar elke deelnemende ploeg 
dient het tornooiblad in het secretariaat van de tornooi-organisatie te bevestigen en/of te 
vervolledigen. Lege tornooibladen zullen ter beschikking zijn. Spelers voor wie de 
geboortedatum afwijkt van de categorie waarin ze aantreden (spelers die ouder zijn dan de 
leeftijd voor die categorie) moeten een goedkeuring kunnen voorleggen van de KBVB.  
 



8. Per wedstrijd mogen er doorlopende vervangingen gedaan worden. Als organisator 
moedigt vzw Zennester Hombeek de deelnemende ploegen aan om iedere speler 50 % 
speelmogelijkheid te geven.  
 
9. De organisatie behoudt zich het recht voor de speelduur van de wedstrijden aan te 
passen aan de  weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden.  
 
10. De wedstrijden worden gespeeld volgens het speelschema dat afzonderlijk aan de clubs 
bezorgd is. Bij eventuele aanpassingen aan het speelschema zal de organisatie de 
betrokken clubs zo snel mogelijk op de hoogte brengen.  
 
- U6 speelt uitzonderlijk in 3 vs 3 format, dit als voorbereiding op het voetbalseizoen 22-23 

 - begin/einde wedstrijden worden aangegeven door signaal van terreincommissaris  
 - uitslagen worden niet genoteerd, klassement niet van toepassing 

- U7 speelt uitzonderlijk in 5 vs 5 format, dit als voorbereiding op het voetbalseizoen 22-23 
- begin/einde wedstrijden worden aangegeven door scheidsrechter 
- uitslagen worden niet genoteerd, klassement niet van toepassing 

 
11. Het opmaken van het klassement (vanaf U8 reeks) na de plaatsingen zal als volgt 
gebeuren:  

- gewoon puntenstelsel (winnen = 3 punten, gelijk = 1 punt, verliezen = 0 punten)  
- bij gelijke stand als volgt:  

●  meest gewonnen wedstrijden  
●  meeste doelpunten voor  
●  minste doelpunten tegen  

Indien er dan nog steeds gelijke stand is volgt er een ‘toss’ door de organisatie, in 
aanwezigheid van de afgevaardigden van de betrokken ploegen.  
 
12. Strafschoppen na de wedstrijden zijn enkel mogelijk bij gelijke stand in de wedstrijden 
met rechtstreekse uitschakeling of om de plaatsing te bepalen bij finale-wedstrijden.  
 
13. Bij niet-opdagen of forfaitverklaring van een club, het opstellen van spelers niet in regel 
met het reglement of algemeen het niet naleven van dit reglement, verliest de club de 
wedstrijd met 3-0.  
 
14. Indien een club niet opdaagt of forfait verklaart, behouden de inrichters zich het recht om 
klacht neer te leggen bij de K.B.V.B. en een schadevergoeding te eisen van 250€.  
 
15. De kleedkamers worden aangeduid door de organisatie.  
 
16. Spelers die tijdens een schiftingswedstrijd een rechtstreekse rode kaart krijgen of een 
rode kaart krijgen ten gevolge van 2 gele kaarten, zijn de volgende schiftingswedstrijd 
uitgesloten.  
 
17. Overtredingen door een speler die door de scheidsrechter en de organisatie, als daden 
van agressie, racisme of zeer zware overtredingen beschouwd worden, kunnen uitsluiting 
voor de ganse duur van het tornooi tot gevolg hebben. Beslissing daartoe ligt bij de 
tornooiorganisatie. 



 
18. Elke deelnemende ploeg dient vergezeld te zijn van twee meerderjarige begeleiders, die 
aangesloten zijn bij de club die ze vergezellen. - Deze twee begeleiders mogen gratis de 
terreinen betreden. - Uitsluitend deze twee mogen zich in de neutrale zone bevinden tijdens 
de wedstrijd van hun ploeg.  
 
19. Alle geschillen tijdens de wedstrijd worden beslecht door de scheidsrechters, de 
geschillen van inrichtende aard, inclusief geschillen betreffende toepassing van het 
reglement, door de organisatie. Alle andere geschillen door de bevoegde instanties van de 
K.B.V.B.  
 
20. Iedere ploeg dient zich te voorzien van twee voetbaluitrustingen. De ploeg als eerste 
aangeduid, wordt beschouwd als thuisploeg en zal zo nodig de kleur van zijn uitrusting 
aanpassen.  
 
21. Elke ploeg wordt verzocht zich te voorzien van eigen voetballen voor de opwarming. 
Uitzonderlijk kunnen oefenballen uitgeleend worden door de organiserende club tegen 
afgifte van een waarborg.  
 
22. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal van kledij, 
geld of andere voorwerpen. Deelnemende clubs doen aan eigen preventie.  
 
23. De bekeruitreiking vindt plaats na de laatste finalewedstrijden van de categorie waaraan 
de ploeg deelneemt. 
 
24. Door deelname aan dit tornooi geven de deelnemers en hun begeleiders te kennen op 
de hoogte te zijn van dit tornooireglement en verklaren zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 


