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REGLEMENT 15DE RATJESTORNOOI - PLOPSACUP 

ZONDAG 6 MEI 2018: U7-U8-U9 
 

Art. 1: inrichter van het tornooi 

Het tornooi wordt ingericht door KRC De Panne, en gaat door onder de 

benaming:     “15de Ratjestornooi - Plopsacup” en wordt gespeeld op de velden 

van KRC De Panne, gelegen Veurnestraat 317 te De Panne. 

 

Art. 2: algemene bepalingen 

Het tornooi wordt in alle categorieën gespeeld volgens de reglementen van de 

Koninklijke Belgische voetbalbond, behalve de uitzondering beschreven in het 

tornooireglement.  

 

Art. 3: spelers 

Alle deelnemende spelers dienen aangesloten te zijn bij hun nationale 

voetbalbond.  De spelers moeten in het bezit zijn van een identiteitskaart of het 

identiteitsbewijs van hun voetbalbond te kunnen voorleggen. 

Er mogen maximaal 8 spelertjes per ploeg en per wedstrijd aan het 

duiveltjestornooi deelnemen.  Deze spelers dienen op het wedstrijdblad te 

worden vermeld.   

 

Art. 4: uitrustingen en oefenballen 

Bij gelijke kleuren, dient de door loting aangeduide thuisploeg zich aan te passen, 

tenzij na onderling overleg tussen beide ploegen.   

Ieder club zorgt dus minstens voor 2 stel truien van verschillende kleuren.   

De deelnemende ploegen zorgen zelf voor hun opwarmingsballen. 

 

Art. 5: scheidsrechters 

De wedstrijden worden geleid door eigen scheidsrechters van KRC De Panne. 

 

Art. 6: forfait 

Een club die niet komt opdagen, zal via de KBVB bestraft worden met een boete 

van 50 euro per wedstrijd waar forfait voor gegeven werd.  Het forfait zal gemeld 

worden aan de KBVB. 

 

Art. 7: ploegafgevaardigden en trainers 

Voor het begin van de eerste wedstrijd komen de ploegafgevaardigden het 

wedstrijdblad invullen of afgeven op het secretariaat.   

Tijdens het tornooi zijn de ploegafgevaardigde en de trainer verantwoordelijk 

voor het goede gedrag van hun ploeg. 



 

Zowel de afgevaardigde als de trainer dienen hun respectievelijke armbanden 

te dragen, zoals voorzien in de reglementen van de KBVB. 

 

Art. 8: diefstal en ongevallen 

De organiserende club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen en 

ongevallen, noch voor zoekgeraakte of verloren voorwerpen.  Iedere ploeg dient 

de nodige maatregelen te treffen om dergelijke feiten te voorkomen. 

Na het omkleden worden de sportzakken best terug in de voertuigen geplaatst 

om diefstallen te voorkomen. 

 

Art. 9: toegangsprijzen 

De toegangsprijs voor volwassen en jongeren ouder dan 16 jaar( niet spelers) 

bedraagt 3  euro voor een volledige dag.  Ieder deelnemende ploeg krijgt 3 gratis 

tickets per dag per ingeschreven ploeg.  De tickets liggen samen met het 

tornooireglement aan de toegangscontrole. 

 

Art. 10: betwistingen 

De tornooileiding beslist zelf bij geschillen welke zich zouden voordoen, en 

waarvoor het tornooireglement geen oplossing biedt. 

 

Art. 11: schriftelijke bevestiging 

Door hun schriftelijke toestemming tot deelname, verklaren alle deelnemende 

clubs zich akkoord met het reglement. 

 

Art. 12: trofeeën en prijsuitreiking 

Voor iedere speler is een aandenken voorzien.  Na het spelen van hun laatste 

wedstrijd mogen de ploegen zich aanbieden op het secretariaat om hun 

aandenken op te halen. 
 

Art. 13: deelnemende ploegen 

o U7: KSV Veurne, KVV Oostduinkerke, KSC Lokeren, ROFC Stockel, DAVO 

Westende, Club Brugge, WS Adinkerke. 

o U8: Visé MBFA A, B en C, Club Brugge, KVV Zepperen-Brustem, CS Ostriches 

A en B, KVK Westhoek A en B, KSV Veurne, KSV Bredene, KSC Lokeren, FC 

Bléharies, KVV Oostduinkerke. 

o U9: KVK Westhoek, Visé BMFA A, B en C, KSC Lokeren, KFC Rhodienne, FC 

Bléharies, KVV Coxyde, WS Adinkerke en VK Sint.-Agatha-Berchem. 

 

Art. 14: duur van de wedstrijden 

Alle wedstrijden bij de duiveltjes duren 20 minuten zonder onderbreking.   

Iedere wedstrijd wordt gestart met een uniform signaal dat over alle velden te 

horen zal zijn.  Het startsignaal voor de wedstrijd wordt voorafgegaan door een 

countdown, waarop het signaal volgt.  Vanaf dan start elke wedstrijd.  Na 20 

minuten volgt een eindsignaal.  Verloren tijd (blessures,…) wordt niet ingehaald.  

Elke ploeg dient zich dan tijdig op te stellen!!! 

 

 

 

 



 

Art. 15: spelregels duiveltjes U7-U8-U9 

o Losse studs zijn verboden. 

o Vrije trappen zijn altijd onrechtstreeks. 

o Tegenstanders altijd op 8 meter afstand bij stilstaande fase. 

o Indien een overtreding gemaakt wordt op minder dan 8 meter van 

het doel, wordt de vrijschop genomen op 8 meter van de doellijn. 

o Bij een terugspeelbal mag de doelman de bal niet met de hand 

spelen. 

o Vanuit een doelschop kan er rechtstreeks worden gescoord, zowel 

van op de grond als uit de hand van de doelman. 
 

De wedstrijden U7-U8-U9 worden niet 

gespeeld in competitieformaat, plezier 

voor de voetballertjes en fair-play 

primeren! 

KRC De Panne wenst elke 

deelnemende ploeg een geslaagd 

tortotornooi toe! 


