
     6de FRANS MOYENS JEUGDTORNOOI 2019 

 

 

                                                     U 13 
 



reglement 6de jeugdtornooi Frans Moyens 

 

1) Het 6de jeugdtornooi “ FRANS MOYENS “ vindt plaats op de terreinen van 

Rangers Opdorp, Damstraat te Buggenhout – Opdorp 

 

2) De toegangsprijs voor dit jeugdtornooi bedraagt €4 behalve voor trainer en afgevaardigde, 

zij melden zich aan de inkom alsook voor de spelers is de toegang gratis. 

 

3) De afgevaardigden van de deelnemende clubs dienen zich 30 minuten voor aanvang van hun 

eerste wedstrijd te melden op het secretariaat en geven daar het wedstrijdblad af 

volledig ingevuld (voor bovenbouw met nummers). 

 

4) Het tornooi wordt ingericht door Rangers Opdorp en wordt gespeeld volgens de 

reglementen van voetbal Vlaanderen. 

 

5) Elke speler moet aangesloten zijn bij voetbal Vlaanderen en moet toegewezen zijn aan de 

club waarvan hij de kleuren verdedigt. 

 

6) De inrichtende club is verantwoordelijk voor het tornooi, zij alleen is verantwoordelijk 

tegenover voetbal Vlaanderen. 

De wedstrijden bij U7 worden 3 tegen 3 gespeeld 

De wedstrijden bij U8 – U9  worden 5 tegen 5 gespeeld. 

De wedstrijden bij U10 – U11 – U12 – U13 worden 8 tegen 8 gespeeld. 

De wedstrijden bij U15 – U17 worden 11 tegen 11 gespeeld. 

Het max. aantal spelers op het wedstrijdblad bedraagt acht voor U7-U8 en U9, 

twaalf voor U10-U11-U12 en U13, vijftien voor U15 en U17 

 

7) Tijdens elke wedstrijd is het vervangen van spelers onbeperkt. 

 

8) Elke speler speelt in zijn leeftijdscategorie uitgezonderd bij het voorleggen 

van een attest afgeleverd door voetbal Vlaanderen 

 

9) De scheidsrechters worden aangeduid door de organiserende club. 

 

10) De éérst vermelde club wordt aanzien als thuisspelend en dient desgevallend zijn uitrusting 

aan te passen, de inrichtende club speelt steeds in zijn eigen clubkleuren. 

 

11) De sporttassen worden op de voorziene plaats per ploeg gezet. 

 

12) In de neutrale zone worden enkel de trainer en afgevaardigde en de wisselspelers 

toegelaten. 



13) De inrichtende club behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen van twee 

honderd vijftig euro bij eventuele forfait. 

 

14) Elke ploeg dient zijn eigen ballen mee te brengen voor de opwarming. 

 

15) Alle geschillen (15 min. na de wedstrijd) worden zo nodig door het inrichtend comité 

beslecht en sportieve geschillen op het terrein worden alleen door de scheidsrechter 

opgelost. 

 

16) Het inrichtend comité is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal, zorg 

dat er geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achterblijven. 

 

17) De inrichtende club is gemachtigd bij aanbrengen van schade aan de installaties en 

tegenover derden om schadeloosstelling te verzoeken. 

 

18) Iedere ploeg heeft een max. van twintig minuten om zich te douchen. 

 

19) Vanaf U8 worden geen ouders meer toegestaan in de kleedkamers. 

 

20) Vanaf U15 dient men een officieel identiteitsbewijs met foto kunnen voorleggen 

 

21) Bij een gele kaart tijdens de wedstrijd moet de speler het speelveld verlaten, 

deze speler mag wel vervangen worden en mag tijdens deze wedstrijd niet meer 

het speelveld betreden, de volgende wedstrijd is hij terug speelgerechtigd. 

Bij een rode kaart tijdens een wedstrijd betekend uitsluiting het ganse tornooi. 

 

22) Puntenstelsel geldt als volgt : 

• 3 punten bij overwinning 

• 1 punt bij gelijk spel 

 

23)  Rangschikking wordt opgemaakt naar aanleiding van : 

• hoogst aantal behaalde punten 

• meeste overwinningen 

• hoogste doelpuntensaldo 

• meest gescoorde doelpunten 

• loting 

 

24)  Enkel bij een gelijk spel tijdens de finaleplaatsen worden er drie penalty’s genomen tot er 

 een winnaar overblijft.   

Wij danken jullie voor jullie aanwezigheid op ons jeugdtornooi en hopen dat dit in een 

aangename en sportieve sfeer mag verlopen ! 



                   DEELNEMENDE PLOEGEN U13 

 

 

Schelle Sport 4926 
blauw/geel-

blauw 

 

VKS Hamme 

Zogge 
9508 

blauw/wit-

blauw/wit 

 

Rangers 

Opdorp 
9401 rood - blauw 

 

KSC Moorsel 4129 
lichtgroen-

lichtgroen 

 

KVK Wemmel 2175 geel-rood 

 

KFC Heikant 

Zele 
4174 geel-rood 

 

Willebroekse SV 9574 oranje-zwart 

 

FC Beigem 7753 
groen/wit-

groen 

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Zondag 25 augustus 2019 : U13 

Ploegen (8) 

reeks A :  Schelle Sport                                      reeks B : KVK Wemmel   
                KSC Moorsel                                                     FC Beigem                                                    
      Willebroekse SV                   VKS Hamme Zogge   
                Rangers Opdorp         KFC Heikant Zele   
         
 

        Reeks  A : 

 

15.30 u 1 x 20 min A1 Schelle Sport – KSC Moorsel    …../… 

15.30 u 1 x 20 min A2 Willebroekse SV – Rangers Opdorp …./… 

16.20 u 1 x 20 min A1 KSC Moorsel – Willebroekse SV …./… 

16.20 u 1 x 20 min A2 Rangers Opdorp – Schelle Sport …./… 

17.10 u 1 x 20 min A1 KSC Moorsel – Rangers Opdorp  …./… 

17.10 u 1 x 20 min A2 Willebroekse SV – Schelle Sport …./… 

                                                                                           
Reeks B :   
                

15.55 u 1 x 20 min A1 KVK Wemmel – FC Beigem    …../… 

15.55 u 1 x 20 min A2 VKS Hamme Zogge – KFC Heikant Zele …./… 

16.45 u 1 x 20 min A1 FC Beigem – VKS Hamme Zogge …./… 

16.45 u 1 x 20 min A2 KFC Heikant Zele – KVK Wemmel …./… 

17.35 u 1 x 20 min A1 FC Beigem – KFC Heikant Zele …./… 

17.35 u 1 x 20 min A2 VKS Hamme Zogge – KVK wemmel …./… 

 

Finaleplaatsen 

18.00 u 1 x 20 min A2 4de reeks A – 4de reeks B    …../… 

18.00 u 1 x 20 min A1 3de reeks A – 3de reeks B …./… 

18.25 u 1 x 20 min A2 2de reeks A – 2de reeks B …./… 

18.25 u 1 x 20 min A1 1ste reeks A – 1ste reeks B …./… 

  

 


