
Algemene Reglementen Indoortornooi  RVC Hoboken 2014 

  

Artikel 1 Het Indoortornooi  van RVC Hoboken (9466) wordt ingericht voor 5 

verschillende leeftijdscategorieën:   

 

Zaterdagvoormiddag          27/12:    U7    (2008) en U8 (2007)   

Zaterdagnamiddag              27/12:    U9    (2006)  

Zondagvoormiddag             28/12:    U10  (2005)  

Zondagnamiddag                 28/12:    U11  (2004) 

 

Artikel 2 De wedstrijden worden gespeeld in de sporthal “Sorghvliedt” 

gelegen aan de Krijgsbaan 20 te 2660 Hoboken. 

Artikel 3 De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichtende club. 

Artikel 4 RVC Hoboken is voor de ganse inrichting enkel verantwoordelijk 

tegenover de KBVB. 

Artikel 5 Voor elke deelnemende ploeg mogen er maximum 10 spelers 

worden aangeduid, zowel voor duiveltjes als voor preminiemen. 

Hiervoor ontvangen de clubs een namenlijst die u voor de eerste 

wedstrijd op het secretariaat dient af te geven. 

Artikel 6 Alle geschillen worden in eerste aanleg door het inrichtend comité 

beslecht. 

Artikel 7 Iedere ploeg dient vergezeld te zijn van minstens één afgevaardigde. 

De verplaatsingskosten vallen ten laste van de deelnemende clubs. 

Artikel 8 Er worden geen fanions uitgewisseld. 

Artikel 9 De ploegen worden verzocht om minimum 30 minuten voor 

aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. 

Artikel 10 De winnaar van iedere reeks ontvangt een beker en elke speler zal 

een herinneringsmedaille ontvangen.  

In elke reeks zal ook een fair-play beker uitgereikt worden.   

Artikel 11 Iedere ploeg dient zich te voorzien van bijkomende uitrustingen. Het 

team dat als thuisploeg aangeduid staat in de kalender dient zich aan 

te passen wanneer beide ploegen in dezelfde kleur spelen. 

Artikel 12 Iedere ploeg dient zijn eigen opwarmingsballen bij te hebben. 

Artikel 13 Per ingeschreven elftal en per wedstrijd dient de forfaitgevende club 

125 euro te  vergoeden aan de inrichtende club, met name RVC 

Hoboken 

De ploeg, die forfait heeft gegeven wordt verwezen naar de laatste 

plaats en ontvangt geen herdenkingsmedailles. Forfaitcijfers zijn 

bepaald op 3 – 0 of 0 – 3 in het voordeel van de tegenstrever. 

Artikel 14 De tornooien worden betwist in wedstrijden van 1 x 12’, finale 2 x 

10’. 

 

Artikel 15 

 

Alle spelers dienen verplicht scheenbeschermers te dragen. 

 

Artikel 16 

 

Spelers en begeleiders dienen zich te voorzien van schoeisel met 

een zool die geen aftekeningen of vegen achterlaten op de vloer 

van de sporthal.  

Indien speler of begeleider niet voldoet aan bovenstaande vraag 

dan zal hij door de verantwoordelijke van het sportcomplex niet 

op het speelveld worden toegelaten !!! 

 

Artikel 17 

 

Het opmaken van de eindrangschikking bij gelijke stand gebeurt als 

volgt: 

~gewonnen wedstrijden 

~onderling duel 

~doelpuntensaldo 

~strafschoppen: 3 per ploeg / bij gelijke stand gevolgd door 

penalty’s genomen speler per speler tot een ploeg een voorsprong 



neemt van 1 doelpunt bij gelijk aantal getrapte strafschoppen. 

Uitzondering: 

Bij een gelijke stand in de finalewedstrijden worden direct 

strafschoppen genomen, zoals hierboven beschreven, om een 

winnaar aan te duiden.  

Artikel  18 De deelnemende clubs erkennen door hun inschrijving kennis te 

hebben genomen van deze reglementen en er mee in te stemmen. 

Artikel  19 De tornooileiding kan op de dag van het tornooi gecontacteerd  

worden via het nummer 0479 470 866. 

Artikel  20 Alle clubs nemen grondig kennis van de specifieke 

wedstrijdreglementen zoals ze beschreven worden op volgende  

pagina. 

 

 

 

Wedstrijdreglementen U7 - U8 

  

Artikel 1 De wedstrijden van de duiveltjes U7 en U8 worden betwist als 

mini-zaalvoetbalwedstrijden in de breedte van het terrein. 

Artikel 2 De wedstrijden van de duiveltjes U7 en U8 worden betwist met 5 

spelers,   met name 1 doelman en 4 veldspelers die doorlopend 

mogen wisselen.                       

Artikel 3 De doelman mag de bal met de hand spelen in het doelgebied welk 

wordt gemarkeerd op de zijlijn . Een spelhervatting door de doelman 

gebeurt met de hand binnen dezelfde zone. Dit gebeurt door de bal 

te gooien of te rollen. 

Artikel 4 Bij een terugspeelbal mag de doelman de bal niet pakken met de 

handen. 

Artikel 5 Spelhervattingen aan de zijlijn gebeuren met de voet en bal over de 

grond. 

Artikel 6 Alle overtredingen worden bestraft met een onrechtstreekse vrije 

trap.  

Een overtreding in het doelgebied (zie art. 3) wordt bestraft met een 

onrechtstreekse vrije trap van op de gemarkeerde buitengrens (lijn) 

van het doelgebied. 

Artikel 7 Het maken van een sliding is niet toegelaten. 

Artikel 8 Wanneer de bal door een speler tegen het plafond van de sporthal 

getrapt wordt krijgt de tegenpartij een vrije trap op de plaats waar de 

bal vertrokken is. 

  Artikel 9      Vanuit een hoekschop kan er rechtstreeks worden gescoord en is het  

   doelpunt geldig. 

 

Wedstrijdreglementen U9 - U10 - U11 

  

Artikel 1 De wedstrijden van de duiveltjes U9, preminiemen U10 en U11 

worden betwist als zaalvoetbalwedstrijden. 

Artikel 2 De wedstrijden van de duiveltjes U9, preminiemen U10 en U11 

worden betwist met 5 spelers, met name 1 doelman en 4 veldspelers 

die doorlopend mogen wisselen.                       

Artikel 3 De doelman mag de bal met de hand spelen in de zone begrensd 

door de  volle halve cirkel. Een spelhervatting door de doelman 

gebeurt met de hand binnen dezelfde zone. Dit gebeurt door de bal 

te gooien of te rollen. 

Artikel 4 Bij een terugspeelbal mag de doelman de bal niet pakken met de 

handen. 

Artikel 5 Spelhervattingen aan de zijlijn gebeuren met de voet en bal over de 

grond. 

Artikel 6 Alle overtredingen worden bestraft met een onrechtstreekse vrije 



trap. Een overtreding in het doelgebied word bestraft met een 

onrechtstreekse vrije trap van op de halve cirkel. 

Artikel 7 Het maken van een sliding is niet toegelaten. 

Artikel 8 Wanneer de bal door een speler tegen het plafond van de sporthal 

getrapt wordt krijgt de tegenpartij een vrije trap op de plaats waar de 

bal vertrokken is. 

  Artikel 9      Vanuit een hoekschop kan er rechtstreeks worden gescoord en is het  

   doelpunt geldig. 

 

Het Jeugdbestuur. 


