
1 
 

Meihappening F.C. Lembeke 2015 
 
 

 
 
 
 

Zaterdagvoormiddag 2 mei voor U10 / U11 / U12 / U13 
Zaterdagnamiddag 2 mei voor U15 

Zondagvoormiddag 10 mei voor U6 / U7 
Zondagnamiddag 10 mei voor U8 / U9 
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VOORWOORD 
 
Beste voetballiefhebber, 
 
De jeugdwerking van F.C. Lembeke heet alle spelers, trainers, begeleiders en supporters van 
harte welkom op onze jeugdtornooien. 
 
We verwelkomen in totaal 66 jeugdploegen. We wensen hierbij alle deelnemende ploegen een 
sportief en succesvol tornooi toe. We hopen op een maximale inzet én fair-play van de spelers 
én begeleiders om er een sportieve happening van te maken. 
 
We danken tevens de vrijwilligers die een vlot verloop van het tornooi mogelijk maken. Onze 
dank gaat eveneens uit naar onze jeugdsponsors die het ons mogelijk maken onze 
jeugdwerking verder uit te bouwen. 
 
Supporter, moedig uw ploeg op een sportieve manier aan! 
 
Aan iedereen veel plezier op ons tornooi en hopelijk doen ook de weergoden hun best !! 
 
Het jeugdbestuur van F.C. Lembeke. 
 
 
DEELNEMENDE PLOEGEN 
 

FC Assenede, FC Sint-Laureins, FC Kleit, St. J. Sleidinge, KVVK Bassevelde, Exc. 
Balgerhoeke, FC Poesele, FC Kaprijke-Bentille, VV Zomergem, KVE Aalter, KFAC 

Waarschoot, KSCE Mariakerke, KSC Beernem, SK Wachtebeke, KVV Zelzate, KFC Belzele, 
SK Lochristi, FC Destelbergen, KVE Drongen, SK Vinderhoute, KFC Evergem,  

VK Knesselare, KSK Lovendegem, KFC Merelbeke, KFC Evergem, LS Merendree, Sp. Ursel,  
KFC Vrasene, DKW Evergem, FCE Meetjesland, Sint-Gillis Waas en FC Lembeke. 

 
 
 
 
CONTACT TORNOOI FC LEMBEKE 
 
Terreinen: 
 
Heihoekse Kerkwegel, 9971 Lembeke 
tel 09/378.04.61 
 
Tornooiverantwoordelijke: 
 
Yves Van Acker 
gsm 0477/13.05.93 
van.acker.yves@telenet.be 
 
Website: 
 
www.fclembeke.be 
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TORNOOIREGLEMENT 
 
Inrichter van het tornooi 
Het tornooi wordt ingericht door F.C. Lembeke en draagt de naam “Meihappening 2015”. 

 
Inkomgeld 
De inkom is gratis, er wordt wel een tombola ingericht ten voordele van de jeugdwerking. 

 
Aankomst terrein 

• Bij aankomst dient de afgevaardigde zich aan te melden op het secretariaat. 
• Iedere ploeg ontvangt bij zijn aanmelding 1 fles water. Lege flessen kan men omruilen voor 

een volle fles op het secretariaat, en dit gedurende gans het tornooi. 
• De spelers kleden zich om in de hen toegewezen kleedkamer. De sporttassen worden 

geplaatst op een toegewezen plaats. 
 

Toegelaten spelers 
De spelers behoren toe aan de categorie waarvoor een ploeg werd ingeschreven. Er wordt 
geen beperking opgelegd qua aantal spelers. In iedere wedstrijd mogen spelers doorlopend 
vervangen worden na toestemming van de scheidsrechter. 

 
Identiteitskaart 
De identiteits- of bondskaart moet op vraag van de inrichtende club of de tegenstrever kunnen 
voorgelegd worden. 
 
Wedstrijden 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. De duur van de 
wedstrijden is opgenomen in het reglement per categorie (zie verder). De als thuisploeg 
aangeduide ploeg zorgt bij gelijke kleuren voor truitjes in een andere kleur. 
 
Gele en rode kaarten 
Gele kaart: de speler wordt uitgesloten voor de resterende duur van de wedstrijd maar mag 
vervangen worden. 
Rode kaart: wanneer een speler tijdens de wedstrijd met een rode kaart wordt uitgesloten, zal 
de duur waarvoor de speler voor de volgende wedstrijden van het tornooi wordt uitgesloten, 
worden bepaald door de organisatie in overleg met de scheidsrechter. 
 
Oefenballen 
Iedere club brengt zijn eigen oefenballen mee. De inrichtende club is niet verantwoordelijk bij 
verlies van deze ballen. 

 
Scheidsrechters 
Deze worden aangeduid door de inrichtende club. 

 
Forfait 
Indien voor een wedstrijd forfait wordt gegeven, wordt de wedstrijd met 3-0 verloren. 

 
Verantwoordelijkheden 
De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen. 

 
Uitstellen van wedstrijden 
Indien wedstrijden niet kunnen doorgaan wegens onvoorziene omstandigheden, zullen de 
inrichters in overleg met de betrokken clubs een oplossing zoeken. 

 
Deelname 
De deelnemende clubs verklaren zich akkoord met het reglement door hun deelname aan het 
tornooi. 
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WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

Algemeen 

• De tornooileiding start en beëindigt de wedstrijden via een centraal fluitsignaal. 

• Toekenning punten: winst = 4p; gelijkspel met doelpunten = 3p; gelijkspel zonder 
doelpunten = 2p; verlies met gemaakt doelpunt = 1p, verlies zonder doelpunt = 0p. 

• Bij gelijke stand telt in volgorde: het aantal gescoorde doelpunten, het aantal 
tegendoelpunten. Indien dan nog gelijk, dan worden  strafschoppen (3) genomen. 

 
Per categorie 
 
De wedstrijdschema’s per categorie zijn beschikbaar in afzonderlijke documenten die samen met 
dit reglement worden meegestuurd. 
 
Op basis van de ingeschreven ploegen voor de ‘Meihappening 2015’ zijn de wedstrijdschema’s per 
categorie als volgt opgevat : 
 

• U6 : 8 ingeschreven ploegen. 
Elke ploeg speelt 3 reekswedstrijden van 1 x 20 minuten, daarna volgt een plaatsingswedstrijd 
van 1 x 20 minuten. 

• U7 : 10 ingeschreven ploegen. 
Elke ploeg speelt 4 wedstrijden van 1 x 20 minuten. 

• U8 : 12 ingeschreven ploegen. 
Elke ploeg speelt 4 wedstrijden van 1 x 20 minuten. 

• U9 : 8 ingeschreven ploegen. 
Elke ploeg speelt 3 reekswedstrijden van 1 x 20 minuten, daarna volgt een plaatsingswedstrijd 
van 1 x 20 minuten. 

• U10 : 6 ingeschreven ploegen. 
Elke ploeg speelt 3 wedstrijden van 1 x 30 minuten. 

• U11 : 4 ingeschreven ploegen. 
Elke ploeg speelt 3 wedstrijden van 1 x 30 minuten. 

• U12 : 6 ingeschreven ploegen. 
Elke ploeg speelt 3 wedstrijden van 1 x 30 minuten. 

• U13 : 4 ingeschreven ploegen. 
Elke ploeg speelt 3 wedstrijden van 1 x 30 minuten. 

• U15 : 8 ingeschreven ploegen. 
Elke ploeg speelt 3 reekswedstrijden van 1 x 25 minuten, daarna volgt een plaatsingswedstrijd 
van 2 x 15 minuten. 
 

 
 

 




