
23ste LENTETORNOOI KVK HOOIKT 

Zaterdag 21 mei 2022 – voormiddag 
In naam van KVK Hooikt willen wij iedereen nog eens van harte bedanken voor jullie 
deelname aan ons tornooi. Wij zullen dan ook trachten om er een waar voetbalfestijn van 
te maken, zodat deze dag voor iedereen aangenaam, sportief en leerrijk kan zijn. 

De Tornooicommissie 
KVK Hooikt 

 

Categorie U6 - Let them play! 

Poule 

KVK Hooikt 

Schelle Sport 

KFC Lint 

KFC BO Beerzel 

 

Terreinindeling – Terrein C (synthetisch)

 

Penaltybeker 
Penalty’s worden genomen naar minidoeltjes zonder doelman in de "penaltyzone". 
Iedere ploeg dient zich na de wedstrijden aan bij een verantwoordelijke in de penaltyzone. Elke speler neemt 
een penalty, enkel de eerste 6 penalty’s tellen voor de penaltybeker. 
Bij gelijke stand in de penaltybeker, 1 penalty per ploeg tot er een winnaar is. 

  

OPWARMINGSZONE 

U15 

Penaltyzone U6 



Wedstrijdschema U6 

 

Starttijd Eindtijd Veld 
   

10:00 10:20 Kunstgras C1-C2-C3 KVK Hooikt - Schelle Sport 

10:00 10:20 Kunstgras C4-C5-C6 KFC Lint - KFC BO Beerzel 

10:30 10:50 Kunstgras C1-C2-C3 Schelle Sport - KFC Lint 

10:30 10:50 Kunstgras C4-C5-C6 KVK Hooikt - KFC BO Beerzel 

11:00 11:20 Kunstgras C1-C2-C3 KFC Lint - KVK Hooikt 

11:00 11:20 Kunstgras C4-C5-C6 KFC BO Beerzel - Schelle Sport 

      

11:30  penaltyzone KVK Hooikt 
  

11:30  penaltyzone KFC Lint   

11:30  penaltyzone Schelle Sport   

11:30  penaltyzone KFC BO Beerzel   

 

De prijsuitreiking is voorzien na de penalty’s, omstreeks 12u15 

 

Kleedkamerindeling 
Kleedkamer 1  KVK Hooikt    Kleedkamer 2  Schelle Sport 

Kleedkamer 3  KFC Lint    Kleedkamer 4  KFC BO Beerzel 

Kleedkamer 5  …     Kleedkamer 6  … 

Kleedkamer 7  …     Kleedkamer 8  … 

 

 
  



Reglement 
Algemeen 

Dit tornooi wordt georganiseerd door KVK Hooikt, stamnummer 2682 

Het tornooi gaat door op het complex van KVK Hooikt, Beekstraat 84, 2500 Koningshooikt. 

Het tornooi is voorbehouden voor clubs en leden aangesloten bij de KBVB. 

De organisatiekosten zijn ten laste van de organiserende club. 

De regels zijn deze van Voetbal Vlaanderen (KBVB) voor alle categorieën. 

De scheidsrechters worden aangeduid door de organiserende club. 

Voor elke wedstrijd ontvangt de ploegafgevaardigde 1 fles water. 

De organiserende club, KVK Hooikt, behoudt zich het recht om een vergoeding te vorderen van €200 voor een 
ingeschreven ploeg die niet op het tornooi verschijnt. De forfaitscore wordt bepaald op 3-0 of 0-3. 

Categorieën 

Het tornooi is voorbehouden voor ploegen van U6 - U7 – U8 - U10 - U11 – U12 - U13 - U15 - U17. 

U6 spelen 2v2 (zie Bijlage Tornooireglement U6). GEEN rangschikking – WEL penaltybeker 

U7 spelen 3v3 (zie Bijlage Tornooireglement U7). GEEN rangschikking – WEL penaltybeker 

U8 spelen 5v5, en de wedstrijdduur is 1x 20 min. 

U10, U11, U12 en U13 spelen 8v8, en de wedstrijdduur is 1x 20 min 

U15 spelen 11v11, en de wedstrijdduur is 1x 20 min en voor de finalewedstrijden 2x 15 min met 5’ pauze. 

U17 spelen 11v11, en de wedstrijdduur is 1x 20 min en voor de finalewedstrijden 2x 15 min met 5’ pauze. 

Op vraag van de organisatie zal bij twijfel de leeftijd van elke speler moeten aangetoond kunnen worden via 
officiële documenten (kids-ID, Identiteitskaart,...). Indien dit niet het geval is mag de organisatie de speler 
uitsluiten voor het tornooi. 

Aankomst 

De deelnemende clubs worden verzocht zich 40’ voor hun eerste wedstrijd aan te melden op het secretariaat 
om hun spelerslijst af te geven. 

Elke ploeg mag begeleid worden door 2 begeleiders (1 trainer en 1 afgevaardigde). Deze hebben gratis toegang 
(tickets zijn inbegrepen bij dit schrijven) 

Uitrusting en materiaal 

Alle ploegen moeten op het tornooi 2 uitrustingen van een verschillende kleur ter beschikking hebben. In geval 
beide ploegen in dezelfde kleur aan de aftrap verschijnen moet de ‘thuisspelende ploeg’ zijn uitrusting 
aanpassen. De jeugdploegen van KVK Hooikt dragen het volledige tornooi een blauwe uitrusting. Hier is de 
tegenstander verplicht te veranderen als hij dezelfde kleuren draagt. 

Indien bij U15 en U17 nummering op de truien is voorzien, behouden de spelers hun nummer voor het volledige 
tornooi. 

Elke ploeg zorgt voor eigen opwarmingsballen. 

 

Belangrijk !!  Onze kunstgrasvelden zijn enkel te betreden met AANGEPASTE SCHOENEN.  

In geen enkel geval zijn aluminium of verstelbare noppen toegestaan. Indien een speler niet 
beschikt over aangepaste schoenen zal hij NIET kunnen deelnemen aan de wedstrijden op 
kunstgras. 

 



Sportief 

Duur van de wedstrijden staat op de wedstrijdbladen. 

Indien door onvoorziene omstandigheden wedstrijden moeten uitgesteld worden, zullen de inrichters, samen 
met de betrokken clubs en scheidsrechters, overleg plegen om het tornooi in de meest gunstige zin te laten 
verlopen. 

De rangschikking in elke groep bij de poulefase wordt opgemaakt volgens het aantal punten: 

Overwinning = 3 punten Gelijkspel = 1 punt Nederlaag = 0 punten 

In geval van gelijkheid van punten gelden volgende criteria: 

Doelsaldo 

Aantal gescoorde doelpunten 

Onderling resultaat 

Toss 

Bij gelijkspel in de finalewedstrijden, een reeks van 3 penalty’s per ploeg, bij gelijke stand, verder één per ploeg 
tot er een winnaar is. 

Bij een rode kaart (U15/U17) is de speler uitgesloten voor de wedstrijd waarin hij de rode kaart kreeg. Het 
organisatiecomité beslist nadien, in samenspraak met de scheidsrechter, over een eventuele uitsluiting voor 
meerdere wedstrijden of het volledige tornooi. 

In de categorie U17 spelen de groepswinnaars voor de  eerste en tweede plaats, de tweede in de poules voor 
de derde en vierde plaats. De derde in de groep speelt geen wedstrijd voor de vijfde en zesde plaats. Deze zal 
bepaald worden door de behaalde resultaten.  

Verzekering 

De afgevaardigden en de spelers moeten verzekerd zijn bij hun voetbalbond. 

KVK Hooikt is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, verlies, diefstal of schade aan waardevolle of 
persoonlijke voorwerpen op of rond de velden en kleedkamers, en dit voor de gehele duur van het tornooi. 

Voor iedere schade berokkend aan de installaties binnen de omheining van het tornooi zal een vergoeding 
(volgens bestek) worden geëist aan de schuldige club. 

Varia 

Alle niet door dit reglement voorziene gevallen zullen onherroepelijk worden beslecht door het 
organisatiecomité. 

Deelname aan het tornooi veronderstelt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. 

 

  



Bijlage Tornooireglement U6, 2v2 

 

• De ploegjes bestaan bij voorkeur uit minimum 6 spelers en maximum 8 spelers. 
• Iedere ploeg speelt drie wedstrijdjes van 3x 2v2. Iedereen speelt dus tegen iedereen. 
• De wedstrijdjes duren 3x vijf minuten.  
• Na vijf minuten binnen elke wedstrijd veranderen de BEZOEKENDE ploegjes van veld en krijgen ze zo 

een andere tegenstander en wordt opnieuw afgetrapt. Een korte time-out van twee minuutjes is 
voorzien om te wisselen van veld. 

• Er wordt gespeeld op zes veldjes. 2x 2 wedstrijdjes = vier ploegen 
• De doelman, die na elk wedstrijdje wisselt (geen vaste keepers), mag de bal enkel in de handen nemen 

in zijn eigen doelgebied (6m). Hij mag het doelgebied ook verlaten om mee te spelen op het veld. 
• Bij een doelpunt wordt opnieuw gestart met in-dribbelen van op de achterlijn, de tegenstander staat 

dan ook op hun eigen doellijn. Bij de start van elke helft wordt wel de aftrap gebruikt, niet na elk 
doelpunt anders is er te veel tijdverlies. 

• Bij een bal over de zijlijn, in-dribbelen van aan de zijlijn. Tegenstander op 3m afstand. 
• Er wordt zonder scheidsrechter gespeeld. De regels zijn duidelijk en we verwachten dat de opleiders dit 

zelf organiseren. Ook in het straatvoetbal was er geen scheidsrechter aanwezig en dit willen we opnieuw 
nabootsen. 

• Een algemeen en herkenbaar start- en eindsignaal zal de wedstrijden telkens op gang- en affluiten. 
• Na de wedstrijdjes begeven de ploegen zich naar de 'penaltyzone' daar strijden ze onderling voor de 

penaltybeker. Vanaf een afstand van 7 m trapt ieder spelertje een penalty naar een minidoeltje. Alleen 
de 6 eerste penalty’s komen in aanmerking voor de penaltybeker. 
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