
Reglementen “Wintertornooi Frans Van Bergen” KFC Brasschaat 
  
Plaats : 
KFC Brasschaat organiseert voor de vierde keer haar Wintertornooi (“Wintertornooi Frans Van Bergen”). op vrijdag 14, 
zaterdag 15, zondag 16 december 2018 op het kunstgrasveld aan het Boshuisje, Gemeentepark 16, Brasschaat,.  
Parkeergelegenheid is er voldoende in het Park van Brasschaat aan het basketterrein, aan de Hemelhoeve, aan de Ruiterhal, 
naast het stadion Louis De Winter, aan de Remise, aan Het Kasteel van Brasschaat en aan het zwembad Sportoase.  
 
Deelnemers : 
In totaal zijn er 172 teams ingeschreven. Gelieve de leeftijden van spelers te respecteren. De wedstrijden worden gespeeld met 
4 veldspelers én een doelman voor ALLE leeftijdscategorieën,  Deze kunnen onbeperkt vervangen worden ter hoogte van de 
middellijn zonder de scheidsrechter vooraf in te lichten maar de nieuwe speler mag het veld pas betreden als de te vervangen 
speler het veld volledig verlaten heeft. Een team moet volledig zijn om de wedstrijd te mogen aanvangen en min. met 
respectievelijk 4 spelers te zijn om de wedstrijd  verder te zetten ( bv. na een aantal rode en gele kaarten). 
 
Wedstrijdschema: 
Bij aankomst en registratie van de teams bij de verantwoordelijken (secretariaat) in de kantine ontvangt de afgevaardigde of 
verantwoordelijke van elk team het wedstrijdschema, reglementen, etc..  Alle resultaten, klassementen, de volgende speelronde 
en eventuele plaatsingswedstrijden worden regelmatig medegedeeld via micro vanuit het secretariaat.  Er is een 
programmaoverzicht raadpleegbaar waarin alles wordt bijgehouden. Elk team speelt zo veel mogelijk wedstrijden en voor elke 
reeks zijn er plaatsings- en  finalewedstrijden voorzien. 
 
Gele kaarten : 
Een speler die tijdens een wedstrijd een gele kaart krijgt, dient onmiddellijk het speelveld te verlaten.  Hij mag vervangen 
worden door een andere speler van zijn team, hij mag echter het speelveld niet meer betreden tijdens de wedstrijd waarin hij 
een gele kaart heeft gekregen. 
 
Rode kaarten : 
Een speler die tijdens een wedstrijd een rode kaart krijgt, dient onmiddellijk het speelveld te verlaten.  Hij mag niet meer 
vervangen worden voor het resterende deel van die wedstrijd. 
De beslissing of, de met een rode kaart bestrafte speler al dan niet verder mag deelnemen aan het tornooi, enkel uitgesloten 
werd voor het resterende deel van de wedstrijd, één of meer wedstrijden van het tornooi zal geschorst worden, zal onmiddellijk 
na de wedstrijd medegedeeld worden aan de speler zelf en de begeleider van het team.    
Deze beslissing zal genomen worden door de leidinggevende scheidsrechter van de wedstrijd samen met twee andere 
scheidsrechters en de inrichters van het tornooi.   
 
Duur van de wedstrijden : 
U6: 1 maal 10 minuten zonder rusten 
U7: 1 maal 10 minuten zonder rusten 
U8: 1 maal 10 minuten zonder rusten 
U9: 1 maal 10 minuten zonder rusten 
U10: 1 maal 15 minuten zonder rusten 
U11: 1 maal 15 minuten zonder rusten 
U12: 1 maal 15 minuten zonder rusten 
U13: 1 maal 15 minuten zonder rusten 
U15:1 maal 15 minuten zonder rusten.  
 
 Er wordt niet van speelhelft gewisseld.  De wedstrijden starten en eindigen allemaal op hetzelfde tijdstip aangegeven door de 
organisatie.  De scheidsrechter kan evenwel extra tijd toestaan.  Geen toss.  Het bezoekende team begint de wedstrijd.   
 
Vrije trappen: 
Er moet 3 meter afstand gehouden worden tussen de plaats van de vrije trap en de spelers van de tegenpartij.  
Slidings worden bestraft in geval van gevaar voor tegenstrever 
Elke begane fout wordt bestraft met een indirecte vrije trap, ook binnen de doelcirkel. 
 
Diversen : 
Er mag enkel gescoord worden van op de helft van de tegenstrever, niet van op de eigen helft. 
 
De doelman mag de bal met de handen beroeren binnen het strafschopgebied. Buiten het strafschopgebied gelden dezelfde 
regels als die voor een veldspeler.  De doelman mag de bal nooit vanuit de handen trappen om deze weer in het spel te brengen. 
 
Scheidsrechter geeft steeds een signaal bij: het nemen van een vrije trap, aftrap, het einde van de wedstrijd. 
 



Er is geen buitenspel mogelijk.   
 
Wanneer er wordt teruggespeeld op de doelman, mag deze de bal niet met de handen spelen. 
 
U6 t/m U9 mogen indribbelen bij een spelhervatting nadat de bal buiten het speelveld is geweest, vanaf U10 wordt er ingetrapt.  
Hierbij dient een afstand van 3 meter gehouden te worden. Intrappen zijn steeds onrechtstreeks. 
 
De wedstrijden worden gespeeld op een veld van 20m breed en 30m lang voor alle categorieën van leeftijden 
 
Elk team dient te spelen in een door hen gekozen uitrusting maar men moet als team een eenheid vormen.  
 
Indien de twee tegenover elkaar spelende teams met dezelfde kleuren spelen zal de ‘thuisspelende ploeg’ hesjes moeten dragen 
die door de organisatie voorzien worden. 
 
Lichamelijk contact is toegestaan, ruw spel  niet. 
 
De wedstrijd wordt gestart met een aftrap op de middenstip. De bezoekende ploeg mag steeds aftrappen. 
 
Na een doelpunt zal de wedstrijd steeds hervat worden op de middenstip door de ploeg die een doelpunt geïncasseerd heeft. 
 
Wanneer de bal volledig over de achterlijn gaat volgt er ofwel een corner ofwel een doeltrap. Wanneer er een doeltrap volgt moet 
de keeper de bal terug in het spel brengen door deze in te werpen of de bal van op de grond in te spelen. 
 
Wanneer een team forfait geeft wordt dit een nederlaag met 3 tegen 0.  Wanneer een ploeg forfait geeft voor het ganse 
tornooi, wordt zij uit de uitslagen geschrapt. 
 
Ieder team zorgt zelf voor oefenballen. 
 
De scheidsrechter heeft de wedstrijdbal. 
 
Indien men op een spelerslijst van een team staat kan men niet meer actief deelnemen aan de wedstrijden van een ander team 
op straffe van een forfait nederlaag.  
Indien de beide teams voorafgaande aan de wedstrijd van de eindronde alsnog akkoord gaan met de opstelling van een 
“getransfereerde “ speler, maakt de organisatie verder geen bezwaar. 
 
Prijzen : 
Er wordt een Beker voorzien voor de winnaar van elke reeks.  Er worden verder medailles voorzien (t/m U13)  voor elke speler 
(maximum 10 per ploeg).  De uitreiking vindt plaats onmiddellijk na de finale of de laatste wedstrijden van de finalepoule 
 
Klassementen in de voorronde : 

1. Behaalde punten (drie punten voor een overwinning, één punt voor een gelijkspel, 0 punten voor een nederlaag) 
 2. Het aantal overwinningen 
 3. Doelsaldo 
 4. Meeste Doelpunten voor 
 6. Minste Doelpunten tegen 
 7. Drie strafschoppen, daarna tot er één team mist. 
 
Diefstal en ongevallen : 
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen welke zich op of rond de infrastructuur van KFC Brasschaat kunnen 
voordoen tijdens de tornooidagen. 
Evenmin kunnen zij verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen welke zich zouden voordoen.  De kleedkamers 
worden door verschillende teams samen gebruikt. De indeling ervan wordt aangegeven door de organisatie. Gelieve zelf voor de 
basis van orde en netheid te zorgen. Het is VERBODEN waardevolle voorwerpen, kledingstukken of dergelijke in de kleedruimte 
achter te laten.  Iedereen neemt zijn kledij en schoenen terug mee naar de daarvoor voorziene plaats in de tent.  
 
Trainers en afgevaardigden: 
Voor elke ploeg voorzien we 2 gratis toegangen (voor trainer en afgevaardigde). Ze ontvangen hun polsbandje aan de inkom. 
Enkel deze personen zijn toegelaten op het kunstgrasveld, geen toeschouwers, gelieve dit te respecteren.  
Inkom: 
De algemene inkom bedraagt 3€, behalve voor spelers, trainer en afgevaardigde (zie hierboven) 
 
Verantwoordelijke: 
Tornooiverantwoordelijke Dirk Jacobs (+32 498 215180 &  jacodir@live.be) 

mailto:dirk.jacobs@bpost.be

