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Paastornooi 2015 
Op 6 april 2015 voor U6, U7, U8, U9, U10 en U11 

 

 

Geachte deelnemers, 

 

Namens het bestuur van Red Boys Elzestraat heten wij alle trainers, terreinafgevaardigden, spelers, 

scheidsrechters en supporters van alle ploegen hartelijk welkom op ons jaarlijks PAASTORNOOI voor 

U6 t.e.m. U11. 

 

Wij hopen dat ons tornooi even vlot, plezant en vooral sportief mag verlopen als de vorige uitgaven. 

Langs deze weg bedanken wij alle deelnemende clubs voor hun deelname aan dit tornooi en wensen 

hen alle succes toe.  

We hopen alvast , zowel voor de  deelnemende voetballertjes als voor de  meegereisde supporters 

en begeleiders, op enkele uurtjes écht voetbalplezier. 

 

Gezien het drukke wedstrijdschema hebben we hiervoor ook jullie medewerking nodig door het 

naleven van enkele afspraken (die nodig zijn voor een vlot verloop van de dag…), zoals hieronder 

opgesomd : 

 

� Alle wedstrijdbladen dienen door de afgevaardigden volledig te worden ingevuld en 

afgetekend in het secretariaat in de kleedkamerblok (zie bijgevoegd plannetje). 

 

� Elk team krijgt de gelegenheid zich om te kleden en te wassen in één van onze kleedkamers 

of in de tent.  Hiervoor is er echter een strikt tijdsschema opgesteld dat nauwgezet dient 

gevolgd te worden. 

Gelieve hier aub rekening mee te houden ! 

 

� Er blijven GEEN VOETBALTASSEN achter in de kleedkamers tijdens de wedstrijden. Er werd 

voor elk team een zone voorzien in de staantribune naast het A-veld om de tassen achter te 

laten totdat alle wedstrijden werden afgewerkt.  
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� De prijsuitreiking gebeurt op het A-veld, op volgende tijdstippen : 

 

Team Uur prijsuitreiking 

U6  11:30 , onmiddellijk na de finale 

U7-U8 12:20 , onmiddellijk na de laatste wedstrijd 

U9-U10 16:20 , onmiddellijk na de finale U9 

U11 17:00, onmiddellijk na de finale 

 

 

Rest ons alleen nog alle deelnemende spelers een fijn en sportief tornooi toe te wensen.  

Wij rekenen alvast op héél véél sportieve inzet. 

 

Veel succes !! 

 

Namens het jeugdbestuur 

Red Boys Elzestraat 
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Reglement Paastornooi 2015 
Op 6 april 2015 voor U6, U7, U8, U9, U10 en U11 

 

 

• Al de wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB en op de terreinen 

van RB Elzestraat, Hoge Velden 78A te Sint-Katelijne-Waver. 

 

• Tot deelname aan het tornooi zijn enkel toegelaten, die spelers welke aan de kwalificatie 

voldoen om deel te nemen aan wedstrijden respectievelijk voor U6, U7, U8 en U9(duiveltjes) 

en voor U10 en U11 (preminiemen). 

 

• Elke ploeg kan per wedstrijd het maximum aantal namen opgeven zoals voorzien door de 

voetbalbond voor de betreffende reeks, zijnde 8 voor de reeksen U6, U7 en U8;  en 12 voor 

de reeksen U10 en U11. Er mag tijdens de wedstrijden onbeperkt vervangen worden. 

 

• Bij geschillen zijn de reglementen terzake die van de KBVB. 

 

• De deelnemende ploegen dienen ten minst 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd 

een afgevaardigde naar het secretariaat te sturen voor het invullen van de wedstrijdbladen. 

Als bijlage een lijst voor het eventueel voorafgaandelijk invullen van de info van de spelers, 

voor aanvang van het tornooi te bezorgen aan de tornooi verantwoordelijken. 

 

VOOR U6, U7, U9 en U11 

• Bij de duiveltjes U6, zijn er 6 deelnemende ploegen, verdeeld in 2 groepen van 3. De 

wedstrijden worden gespeeld “5 tegen 5” (ter voorbereiding naar volgend jaar) 

Iedere ploeg speelt 2 classificatiewedstrijden die bij lottrekking werden samengesteld. 

Voor U6 zijn dit wedstrijden van 2 x 10’ zonder rust; 

 

• Bij de duiveltjes U7 en U9 zijn er  8 deelnemende ploegen, verdeeld in 2 groepen van 4. 

Iedere ploeg speelt 3 classificatiewedstrijden die bij lottrekking werden samengesteld. 

Voor U7 zijn dit wedstrijden van 2 x 10’ zonder rust; 

Voor U9 zijn dit wedstrijden van 2 x 10’ zonder rust.  

 

• Bij de preminiemen  U11 zijn er  6 deelnemende ploegen, verdeeld in 2 groepen van 3. 

Iedere ploeg speelt 2 classificatiewedstrijden die bij lottrekking werden samengesteld. 

Voor U11 zijn dit wedstrijden van 2 x 12,5’ zonder rust; 

 

• De klassering wordt als volgt opgemaakt: 

� Een gewonnen wedstrijd telt voor 3 punten. 

� Bij gelijke stand worden er 3 strafschoppen genomen. 

� Bij gelijke stand na deze 3 strafschoppen wordt er telkens 1 strafschop genomen tot 

een winnaar gekend is. 

� Deze winnaar krijgt 2 punten , de verliezer 1 punt. 

� Rechtstreeks verlies geeft 0 punten. 
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• Na de wedstrijden wordt er per groep een klassement opgemaakt naar volgende regels :   

1. Aantal punten 

2. Aantal gemaakte doelpunten 

3. Doelpuntenverschil 

4. Toss. 

 

• Op basis van de rangschikking in de 2 groepen worden finalewedstrijden gespeeld. (1e groep 

1 tegen 1e groep 2 enz…). 

Na de laatste finalewedstrijd(en) zullen de prijzen uitgereikt worden aan de deelnemers. 

 

VOOR U8 en U10 

• Bij de duiveltjes U8, zijn er 5 deelnemende ploegen, bij de preminiemen U10 zijn er 4 

deelnemende ploegen. 

Iedere ploeg speelt een wedstrijd tegen elk van de andere deelnemende ploegen. 

Voor U8 zijn dit 4 wedstrijden van 2 x 10’ zonder rust; 

Voor U10 zijn dit 3 wedstrijden van 2 x 12,5’zonder rust; 

 

• De klassering wordt als volgt opgemaakt: 

� Een gewonnen wedstrijd telt voor 3 punten. 

� Bij gelijke stand worden er 3 strafschoppen genomen. 

� Bij gelijke stand na deze 3 strafschoppen wordt er telkens 1 strafschop genomen tot 

een winnaar gekend is. 

� Deze winnaar krijgt 2 punten , de verliezer 1 punt. 

� Rechtstreeks verlies geeft 0 punten. 

 

• Na de wedstrijden wordt een klassement opgemaakt naar volgende regels :   

1. Aantal punten 

2. Aantal gemaakte doelpunten 

3. Doelpuntenverschil 

 

 

• Het uitstellen van wedstrijden ingevolge de weersomstandigheden en/of toestand van het 

terrein, zal door de inrichters in overleg met de deelnemende ploegen besproken worden, 

dit na beslissing van de betrokken scheidsrechter(s).  

Het tornooi zal afgewerkt worden:  

a) indien mogelijk met strafschoppen.  

b) indien niet door strafschoppen, dan door loting. 

 

• Elke ploeg zorgt voor twee van kleur verschillende uitrustingen. 

 

• Elke club wordt verzocht zijn eigen oefenballen mee te brengen. Er wordt geen 

oefenmateriaal aan de bezoekende ploegen ter beschikking gesteld, deze dienen hun eigen 

oefenmateriaal mee te brengen. 
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• De inrichtende club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen 

materialen. Gelieve geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers. 

 

• De kalender van het tornooi wordt in bijlage toegevoegd. 

 

• Door deelname aan het tornooi bevestigen de clubs dat zij kennis hebben genomen van 

bovenstaand reglement en dat zij hiermede akkoord gaan. 

             

  

Namens het jeugdbestuur 

Red Boys Elzestraat 
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Paastornooi 2015 
Op 6 april 2015 voor U6, U7, U8, U9, U10 en U11 

 

Club: __________________________________ 

Stamnummer: ___________________________ 

Kategorie: ____________ 

 

 

Spelerslijst 

 

   Naam Geboortedatum 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

 

Terrein afgev: _____________________________________ 

Oefenmeester: ____________________________________  

Verzorger: ________________________________________ 

 

 

Dit blad 30' voor de eerste wedstrijd afgeven op het secretariaat. 


