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1. Gegevens club en secretariaat 

 

 Jaarlijks jeugdtoernooi FC Dynamo Beervelde. Stamnummer 8523. 
 Adres: Zevestraat 3, 9080 Beervelde 
 Het secretariaat bevindt zich naast de nieuwe kleedkamers achteraan 

(kant E17). 
 Parkeergelegenheid 

o Straat: Zevestraat. Enkel in de afgebakende zones. Niet langs de 
bomen. De politie verbaliseert! 

o Straat: Klein Gent. Doorrijden tot aan de club. Achterzijde club aan 
de E17. 

 Toernooiverantwoordelijke: Davy Stevens 
o 0499 29 75 37 
o davy_stevens@telenet.be 

 

2. Toernooibladen 

 

 Alle toernooibladen bij voorkeur op voorhand doorsturen naar  
davy_stevens@telenet.be of ten laatste 30’ voor de start van het 
toernooi afgeven. 

 Enkel spelers toegelaten die volgens de richtlijnen van de bond in die 
categorie mogen spelen. 

 Elke ploeg mag een onbeperkt aantal wissels meenemen, maar er zijn 
per ploeg een beperkt aantal medailles voorzien. 

o U7: 10 per ploeg 
o U8-U9: 8 per ploeg 
o U10-U11-U12-U13: 12 per ploeg 
o U15-U17-U21: 15 per ploeg 

 

 

 



3. Klassering 

 

 De eindstand in de reeks wordt gemaakt op basis van de volgende 
criteria 

o Aantal wedstrijdpunten 
 Winst levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt, en een 

verliespartij levert geen punten op. 
o Uitslag onderling duel 
o Hoogst aantal gescoorde doelpunten 
o Doelpuntensaldo 
o Toss 

 In de schifting worden er per team 3 penalty’s getrapt bij gelijkstand. 
 Bij de U7 is er geen rangschikking! 

 

 

4. Bestraffingen - Uitsluitingen 

 

 Gele kaart: einde wedstrijd speler die geel krijgt. Speler moet gewisseld 
worden en mag die wedstrijd niet meer meedoen. 

 Rode kaart: uitsluiting toernooi. Ploeg speelt die wedstrijd met een man 
minder verder. 

 

5. Toegangsprijs 

 

 De inkom van het toernooi bedraagt 5 euro per dag. Naast het 
toegangsticket wordt er ook een bonnetje meegegeven. 

o Onder de 16j is de inkom gratis, zonder bonnetje. 
 Van elke ploeg mogen er twee begeleiders, samen met de spelers 

uiteraard, gratis binnen. 

 

 



6. Flessen water 

 

 Gelieve zelf jullie drinkbussen mee te brengen. We hebben een 
waterfilter aan de nieuwe kleedkamers waar jullie water kunnen 
aftappen. 

 

7. Forfait 

 

 Bij forfaitverklaring betaalt de desbetreffende club een 
schadevergoeding van 100€ aan de organiserende club. 

 

8. Oefenballen 

 

 Elke club wordt verzocht zijn eigen voetballen mee te brengen om op te 
warmen. 

 

9. Kleedkamers en voetbaltassen 

 

 De kleedkamers worden bij aankomst toegewezen. De voetbaltassen 
kunnen in de kleedkamer worden achtergelaten. In het weekend is er 
een camion voorzien waar de tassen kunnen worden achtergelaten. 
Dynamo Beervelde is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen. 

 

10.   Begin wedstrijd 

 

 Thuisploeg begint aan de wedstrijd. Thuisploeg doet andere hesjes aan 
bij gelijke kleuren truitjes. 

 

Dynamo wenst iedereen een toernooi vol plezier en fairplay. Succes! 


