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1ste Hector Tanghe Indoortornooi voor U8 en U9 
 
TORNOOI REGLEMENT 
 
ART. 1. Het indoortornooi is voorbehouden aan spelertjes van U8 en U9.  

  
ART. 2. De wedstrijden vinden plaats op zondag 27 december 2015. 
 Elke ploeg bestaat uit max. 6 spelers, 1 trainer, 1 afgevaardigde en eventueel 1 
 verzorger. Er wordt gespeeld zonder keeper. 
 
ART. 3. De ploegen U8 mogen alleen bestaan uit spelertjes die geboren zijn vanaf 01/01/2008.   

De ploegen U9 mogen alleen bestaan uit spelertjes die geboren zijn vanaf 01/01/2007.         
 Identiteitskaart (kids-ID) dient voorgelegd te worden. 
 
ART. 4. Alle inkomsten en uitgaven van dit tornooi zijn ten bate of ten laste van het inrichtende 

jeugdcomité Torhout 1992 KM. De deelnemende ploegen dienen echter de kosten van 
het vervoer voor hun rekening te nemen. 
Toegangsprijs bedraagt 2 euro per persoon (vanaf 16 jaar). 

 Per ploeg krijgen max. 3 begeleiders gratis toegang. Voorwaarde hiervoor is dat ze 
 samen toe komen en in clubkledij zijn. 
 
ART. 5. Aan het tornooi zijn geen geldelijke voordelen verbonden. 
 Wel ontvangen alle deelnemende spelers (max. 6 spelers) een herinneringsmedaille. 
 Er is een trofee voorzien voor de algemene tornooiwinnaar. 
 De prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd. 
          
ART. 6. Deelnemende ploegen U8:  
 
 NAAM VAN DE PLOEG    STAMNUMMER    KLEUREN   

 Excelsior Zedelgem 3288 Blauw-wit 
KSC Toekomst Menen 56 Geel-zwart 
KVK Westhoek A & B 100 Rood-blauw  
SV Moorslede A & B 2505 Geel-rood  
Club Brugge KV A & B 3 Blauw-zwart 
Royal Mouscron Peruwelz 216 Rood-blauw  
SW Harelbeke 1574 Wit-paars 
Torhout 1992 KM A & B 822 Groen-zwart 
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ART. 7. Deelnemende ploegen U9:  
 
 NAAM VAN DE PLOEG    STAMNUMMER    KLEUREN   

 Excelsior Zedelgem 3288 Blauw-wit 
KSC Toekomst Menen 56 Geel-zwart 
KSV Veurne 80 Geel-groen 
Royal Mouscron Peruwelz 216 Rood-bauw  
Daring Brugge VV 8420 Geel-blauw 
KDC Ruddervoorde 3976 Rood-wit 
VV Koekelare 2531 Rood-zwart  
KVV Coxyde 1934 Blauw-wit 
HO Oedelem 8621 Rood-rood 
 Torhout 1992 KM A & B & C 822 Groen-zwart 

 
ART. 8. De thuisploeg dient zich eventueel te voorzien van reservetruitjes van een andere 
 kleur. Afwijkingen op de reeksindeling of op het wedstrijdschema worden NIET 
 toegelaten. 
 
ART. 9. Alle wedstrijden worden betwist in de sporthal van Torhout (Industrielaan te 8820 
 Torhout). 
 
ART. 10. Iedere ploeg speelt in het totaal 6 wedstrijden. 
 Iedere wedstrijd duurt 2 x 8 minuten. Tussen de helften is er 2 minuten rust voorzien. 
 Bij een gelijke stand worden geen verlengingen gespeeld. 
 Bij een gelijke stand in poulewedstrijden worden geen shoot-outs genomen. 
 Bij gelijke stand in finalewedstrijden (voor het bepalen van de plaatsen) worden 3 shoot-
 outs genomen. 
 Een shoot-out is een doeltrap van het midden van het terrein naar het lege doel. 
 De shoot-outs worden door de teams afwisselend genomen. 
 Winnaar is het team dat het meest scoort tijdens deze shoot-outs. 
 Indien nog een gelijke stand, dan komt er een nieuwe shoot-out totdat er een winnaar 
 uit de bus komt. 

  
ART. 11. Puntensysteem voor de wedstrijden in de poules zijn als volgt:  
 
  - Verdeling van de punten: 
  de winnende ploeg: 3 punten   
        bij een gelijkspel: 1 punten 
  de verliezende ploeg: 0 punten 
 
 - Het opmaken van de rangschikking per reeks gebeurt als volgt: 
   1. Meest behaalde punten. 
  2. Meest gewonnen wedstrijden. 
  3. Doelpuntensaldo. 
  4. Meest gemaakte doelpunten. 
 5. Hoekschoppensaldo. 
  6. Meeste hoekschoppen voor. 
  7. Muntopgooi. 
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ART. 12. Poule-indeling: 2 POULES VAN 6 PLOEGEN    
Ploegen van eenzelfde club kunnen bij de lottrekking niet in eenzelfde poule ingedeeld 
worden. 

 
ART. 13. Na de poulewedstrijden volgt een wedstrijd om het eindklassement te bepalen. 
 Wedstrijd voor 11de-12de plaats = 6de plaats poule A vs 6de plaats poule B. 
 Wedstrijd voor 9de-10de plaats = 5de plaats poule A vs 5de plaats poule B. 
 Wedstrijd voor 7de-8ste plaats = 4de plaats poule A vs 4de plaats poule B. 
 Wedstrijd voor 5de-6de plaats = 3de plaats poule A vs 3de plaats poule B. 
 Wedstrijd voor 3de-4de plaats = 2de plaats poule A vs 2de plaats poule B. 
 Wedstrijd voor 1ste-2de plaats = 1ste plaats poule A vs 1ste plaats poule B. 
 
ART. 14. Spelers en begeleiders zijn voorzien van aangepast schoeisel voor indoorvoetbal. 
 GEEN ZWARTE ZOLEN. 
 
ART. 15. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld zonder vaste keeper, in ruitvorm of in vierkant. 
 De doeltjes zijn minivoetbaldoeltjes (2,5m x 1m). 
 Aftrap bij begin van een wedstrijdhelft of na een doelpunt gebeurt in het midden van 
 het terrein. Tegenstander staat op 4 meter afstand van de bal. 
 
ART. 16. Wanneer de bal uit het spel is langs de zijlijn, wordt deze ingedribbeld of ingetrapt. De 
 speler die indribbelt of intrapt, kan zelf niet scoren vooraleer de bal door een andere 
 speler werd aangeraakt. Tegenstander staat op 4 meter afstand van de bal.  
 Vanaf het moment dat de bal goed ligt (op de zijlijn) en de tegenstander op de juiste 
 afstand staat, geldt de 5 seconden regel: een speler krijgt 5 seconden de tijd om het spel 
 opnieuw op gang te brengen. Zo niet, dan gaat de intrap/indribbel naar de 
 tegenstander. De 5 seconden regel wordt aangegeven door de scheidsrechter door zijn 
 hand met 5 gestrekte vingers in de lucht te steken. 
 
ART. 17.  Wanneer de bal uit het spel is langs de doellijn, wordt deze ingedribbeld of ingetrapt. De 
 speler die indribbelt of intrapt, kan zelf niet scoren vooraleer de bal door een andere 
 speler werd aangeraakt. Tegenstander staat op 4 meter afstand van de bal.  
 Vanaf het moment dat de bal goed ligt (op de doellijn) en de tegenstander op de juiste 
 afstand staat, geldt de 5 seconden regel: een speler krijgt 5 seconden de tijd om het spel 
 opnieuw op gang te brengen. In geval van overschrijding van de 5 seconden dan krijgt 
 de tegenstander een corner toegewezen. De 5 seconden regel wordt aangegeven door 
 de scheidsrechter door zijn hand met 5 gestrekte vingers in de lucht te steken. 
 
ART. 18. Corners worden genomen op de hoek van de doellijn en zijlijn. Corners worden gegeven, 
 er wordt niet ingedribbeld. Uit een corner kan rechtstreeks gescoord worden. 
 Tegenstander staat op 4 meter afstand van de bal. Vanaf het moment dat de bal goed 
 ligt (op hoek van doellijn en zijlijn) en de tegenstander op de juiste afstand staat, geldt 
 de 5 seconden regel: een speler krijgt 5 seconden de tijd om het spel opnieuw op gang 
 te brengen. In geval van overschrijding van de 5 seconden dan krijgt de tegenstander 
 een doeltrap toegewezen. De 5 seconden regel wordt aangegeven door de 
 scheidsrechter door zijn hand met 5 gestrekte vingers in de lucht te steken. 
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ART. 19. Elk fysiek contact is verboden. Tackles zijn NIET toegelaten. 
 
ART. 20. Alle vrije trappen zijn onrechtstreeks. Tegenstander staat op 4 meter afstand van de bal. 
 Strafschoppen zijn niet van toepassing. 
 
ART. 21. Gele en rode kaarten zijn van toepassing. 
 Bij een gele kaart dient de speler vervangen te worden en mag hij/zij voor de resterende 
 duur van de wedstrijd niet meer deelnemen. De volgende wedstrijden mag hij/zij wel 
 opnieuw deelnemen. 
 Bij een rode kaart wordt de speler geschorst voor de resterende duur van het tornooi. 
 De speler mag niet vervangen worden. 
 
ART. 22. Elke ploeg heeft maximaal 2 wisselspelers. 
 Verplichte vervangingen tijdens de rust.  
 Er worden geen vervangingen toegelaten tjidens de duur van de wedstrijdhelften. 
 Uitzondering hierop kan enkel gegeven worden bij (ernstige) blessures. 
 
ART. 23. In de neutrale zone zijn enkel de trainer, één ploegafgevaardigde, eventueel één 
 verzorger (allen met een correcte armband) en de reservespelers toegelaten tijdens de 
 duur van de te betwisten wedstrijden. 
 Enkel de trainer mag recht staan om aanwijzingen te geven. Alle andere personen zitten 
 neer op de bank. 
 Geen enkele begeleider wordt tijdens het spel toegelaten op het speelveld. 
 De tornooileiders mogen op elk ogenblik de neutrale zone betreden. 
 
ART. 24. Op elk moment van het tornooi wordt fairplay hoog in het vaandel gehouden door 
 zowel spelers, begeleiders als supporters. 
 
ART. 25. De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichters. 
 
ART. 26. Bij een forfait worden alle kosten, bepaald door de KBVB, vermeerderd met een      
 boete van 125 EURO ten voordele van de inrichters, betaald door de forfait gevende 
 ploeg. 
 
ART. 27. Iedere ploeg brengt zijn eigen opwarmingsballen mee.  
 
ART. 28. De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor verloren of zoekgeraakte
 voorwerpen en voor ongevallen buiten het terrein en buiten de wedstrijden om. 
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ART. 29. De kleedkamers zijn enkel toegankelijk op 2 momenten: vanaf 45’ voor de start van de 
 eerste wedstrijd tot begin van de 1ste wedstrijd en na afloop van de laatste wedstrijd tot 
 een half uur na deze wedstrijd. Tussendoor zijn de kleedkamers niet toegankelijk. De 
 sporttassen en kledij blijven bewaard op een centrale plaats (onder toezicht).  
 De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan het 
 materiaal dat in de kleedkamers aanwezig blijft. 
 De club die gebruik maakt van de kleedkamer is verantwoordelijk voor de orde en 
 netheid van de toegewezen kleedkamer. Indien er schade is aan de infrastructuur van 
 deze kleedkamer, dan dient dit onmiddellijk aan de bevoegde toezichter van stad 
 Torhout gemeld te worden. Zoniet, kan de schade verhaald worden op de club die 
 gebruik maakte van deze kleedkamer. 
 Voetballen in de kleedkamers en in de gang van de kleedkamers is niet toegelaten. 
 
ART. 30. Rond de verschillende veldjes geldt een strikt verbod op drank en voedsel. 
 Kauwgom is niet toegelaten in de verschillende zalen. 
 
ART. 31. Opzettelijke schade aangebracht aan de infrastructuur van de sporthal (inclusief 
 parking en wagens) valt volledig ten laste van de schuldige veroorzaker van deze schade. 
 
ART. 32. Door hun bevestiging van deelname, aanvaardt iedere ploeg het reglement van dit 
 tornooi.    
 

 

 

 

 

Alle info is ook te raadplegen op onze website www.kmtorhoutjeugd.be 

http://www.kmtorhoutjeugd.be/


Poule A Poule B

1 Exc Zedelgem KVK Westhoek A

2 KVK Westhoek B KSC Toekomst Menen

3 Torhout 1992 KM A SV Moorslede B

4 Royal Mouscron Peruwelz Club Brugge A

5 Club Brugge B SW Harelbeke

6 SV Moorslede A Torhout 1992 KM B

8u30 A1-A2 (T1) B1-B2 (T3)

8u30 A3-A4 (T2) B3-B4 (T4)

9u00 A5-A6 (T1) B5-B6 (T3)

9u00 A1-A3 (T2) B1-B3 (T4)

9u30 A2-A5 (T1) B2-B5 (T3)

9u30 A4-A6 (T2) B4-B6 (T4)

10u00 A1-A5 (T1) B1-B5 (T3)

10u00 A2-A4 (T2) B2-B4 (T4)

10u30 A3-A6 (T1) B3-B6 (T3)

10u30 A1-A4 (T2) B1-B4 (T4)

11u00 A2-A6 (T1) B2-B6 (T3)

11u00 A3-A5 (T2) B3-B5 (T4)

11u30 A1-A6 (T1) B1-B6 (T3)

11u30 A2-A3 (T2) B2-B3 (T4)

12u00 A4-A5 (T1) B4-B5 (T3)

12u45

12u45

12u45

12u45

13u15

13u15

13u45 PRIJSUITREIKING

11°-12° pl: plaats 6 poule A - plaats 6 poule B (T4)

9°-10° pl: plaats 5 poule A - plaats 5 poule B (T3)

7°-8° pl: plaats 4 poule A - plaats 4 poule B (T2)

5°-6° pl: plaats 3 poule A - plaats 3 poule B (T1)

3°-4° pl: plaats 2 poule A - plaats 2 poule B (T2)

1°-2° pl: plaats 1 poule A - plaats 1 poule B (T1)



Poule A Poule B

1 KVV Coxyde Exc Zedelgem

2 KSC Toekomst Menen Torhout 1992 KM B

3 Torhout 1992 KM C Darin Brugge VV

4 Torhout 1992 KM A Royal Mouscron Peruwelz

5 VV Koekelare KDC Ruddervoorde

6 KSV Veurne HO Oedelem

14u00 A1-A2 (T1) B1-B2 (T3)

14u00 A3-A4 (T2) B3-B4 (T4)

14u30 A5-A6 (T1) B5-B6 (T3)

14u30 A1-A3 (T2) B1-B3 (T4)

15u00 A2-A5 (T1) B2-B5 (T3)

15u00 A4-A6 (T2) B4-B6 (T4)

15u30 A1-A5 (T1) B1-B5 (T3)

15u30 A2-A4 (T2) B2-B4 (T4)

16u00 A3-A6 (T1) B3-B6 (T3)

16u00 A1-A4 (T2) B1-B4 (T4)

16u30 A2-A6 (T1) B2-B6 (T3)

16u30 A3-A5 (T2) B3-B5 (T4)

17u00 A1-A6 (T1) B1-B6 (T3)

17u00 A2-A3 (T2) B2-B3 (T4)

17u30 A4-A5 (T1) B4-B5 (T3)

18u15

18u15

18u15

18u15

18u30

18u30

19u15 PRIJSUITREIKING

11°-12° pl: plaats 6 poule A - plaats 6 poule B (T4)

9°-10° pl: plaats 5 poule A - plaats 5 poule B (T3)

7°-8° pl: plaats 4 poule A - plaats 4 poule B (T2)

5°-6° pl: plaats 3 poule A - plaats 3 poule B (T1)

3°-4° pl: plaats 2 poule A - plaats 2 poule B (T2)

1°-2° pl: plaats 1 poule A - plaats 1 poule B (T1)


