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27ste HERDENKINGSTORNOOI J. BRUGGHEMANS 

SEIZOEN 2016-2017 

REGLEMENT 

U6 – U7 – U8 – U9 – U10 – U11 – U12 – U13 – U15 – U17 

 

1. Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus organiseert FC Ramsdonk – aangesloten bij de KBVB met 

stamnummer 7300 – een jeugdtornooi voor de categorieën U6 t/m U17. Het tornooi vindt plaats 

op de terreinen van FC Ramsdonk, Berkenstraat te 1880 Ramsdonk. 

2. Dit tornooi is voorbehouden aan spelers die tijdens het seizoen 2016-2017 de kwalificatie hebben 

volgens de leeftijdsbepalingen van de KBVB. 

3. Er wordt gespeeld volgens de richtlijnen van de KBVB: 

U6    2 vs 2 

U7 – U8 – U9  1 doelwachter en 4 veldspelers 

U10 – U11 – U12 – U13 1 doelwachter en 7 veldspelers 

U15 – U17   1 doelwachter en 10 veldspelers 

4. De deelnemende ploegen worden verzocht zich te houden aan de richtlijnen van de KBVB inzake 

het maximum aantal toegelaten wisselspelers. 

5. Elke club meldt zich 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd op het secretariaat (in de 

kantine), waar men bijgevoegd tornooiblad dient af te geven en water kan halen. De afgevaardigde 

kan hier ook terecht voor eventuele bijkomende inlichtingen. 

6. De identiteitskaarten blijven gedurende het ganse tornooi bij de afgevaardigde van de club, maar 

moeten op vraag van de inrichtende club of tegenstrever kunnen voorgelegd worden. 

7. Het organiserende bestuur behoudt zich het recht voor om de speelduur van de wedstrijden aan  

te passen aan mogelijke slechte weersomstandigheden of andere onvoorziene situaties. 

8. Voor een vlot verloop van het tornooi dient elke ploeg 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd 

klaar te staan bij het aangewezen terrein (zie wedstrijdschema). 

9. De schiftingen en finales worden gespeeld volgens bijgevoegd wedstrijdschema. 

10. Na elke wedstrijd worden er 3 strafschoppen gegeven door elke ploeg (niet bij U6, U15 en U17). 



  

 FC RAMSDONK    
 

www.jeugd.fcramsdonk.be 

 

 

 

terrein: Berkenstraat Ramsdonk 

lokaal: Kantine FC Ramsdonk 

tel: 015 71 37 10 

btw: 426.147.427 

stamnummer KBVB: 7300 
   

 
 

 

         

Tornooiverantwoordelijke – Kim De Ranter, Schoolstraat 99, 1880 Kapelle-op-den-Bos 

GSM: 0479 79 67 90 – Email: deranterkim@hotmail.com 

 

11. Voor U6, U7, U8 en U9 wordt geen rangschikking opgemaakt. 

12. Het klassement in de reeksen U10, U11, U12, U13, U15 en U17 wordt na de schiftingen opgemaakt 

volgens het gewoon puntenstelsel (winnen = 3, gelijkspel = 1, verlies = 0 punten) 

Prioriteit bij gelijke stand: 

1. meeste strafschoppen binnen gegeven na de wedstrijd (n.v.t. voor U15 en U17) 

2. minste strafschoppen binnen gekregen na de wedstrijd (n.v.t. voor U15 en U17) 

3. meeste doelpunten voor  

4. minste doelpunten tegen  

5. Bij gelijke stand geven de clubs ieder om beurt een strafschop tot de winnaar gekend is.  

13. In de finales en de troostingen zal bij een gelijke stand overgegaan worden tot het nemen van drie 

strafschoppen om de winnaar aan te duiden. Dit volgens de reglementen van de KBVB. 

14. De uitreiking van de medailles (U6 t/m U10) en bekers (U10 t/m U17) gebeurt volgens de planning 

die vermeld staat op het wedstrijdschema. 

15. De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichtende club. 

16. Een van het veld verwezen spelers, met rode kaart, mag niet verder aan het tornooi deelnemen. 

De ploeg die een speler opstelt, niet in regel met dit punt van het reglement, zal de wedstrijd 

verliezen met 2-0. 

17. Bij het niet opkomen of bij het opstellen van spelers die niet in regel zijn met het reglement, 

verliest de club de wedstrijd met 2-0. 

18. Bij forfait dient de verantwoordelijke club € 250 vergoeding te betalen aan de inrichters plus de 

boete opgelegd door het Provinciaal Comité. 

19. Elke ploeg dient vergezeld te zijn door twee meerderjarige afgevaardigden, aangesloten bij de club 

die ze vergezellen. Deze en uitsluitend deze twee mogen zich in de neutrale zone bevinden tijdens 

de wedstrijden van hun ploeg. 

20. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, beschadigingen, diefstal of 

verlies van voorwerpen die zich tijdens het tornooi kunnen voordoen. 

21. En tot slot, elke ingeschreven en dus deelnemende club verklaart zich akkoord met dit reglement 

en bijgevoegd wedstrijdschema. 

 

FC Ramsdonk dankt alle clubs voor hun deelname. Wij wensen iedereen een sportief tornooi!  


