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1) Contactgegevens en Secretariaat 

Heilig Geestmolenstraat 42A, 9160 Lokeren. 

tornooi@fcdaknam.be 

0479 99 83 31 

Het secretariaat bevindt zich in de kantine, gelieve je daar aan te melden voor de eerste wedstrijd. 

 

2) Toegelaten spelers en tornooibladen 

Alle deelnemende spelers moeten speelgerechtigd zijn en een geldige identiteitskaart kunnen 

voorleggen. Ze moeten verzekerd zijn door hun club. De tornooibladen moeten (op voorhand) 

ingevuld worden en op het Secretariaat afgegeven worden. Deze vervangen de vroegere 

scheidsrechterbladen. 

 

3) Wedstrijden en puntenverdeling 

 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de huidige regels van de Belgische voetbalbond 

(KBVB). 

 Eventuele opmerkingen over een wedstrijd moet voor de start van de volgende wedstrijd 

worden overgemaakt aan het secretariaat. Het secretariaat heeft sowieso het beslissende 

woord. 

 Elke ploeg speelt een aantal schiftingswedstrijden.  

 Bij winst krijgt men 3 punten, bij gelijkspel met doelpunten 2 punten, bij gelijkspel zonder 

doelpunten 1 punt, bij verlies 0 punten.  

 Na elke wedstrijd worden er 3 penalty’s getrapt. 

 

Opmaak van de rangschikking gebeurt als volgt: 

Bij gelijke stand in de reeks worden de volgend de criteria gehanteerd: 

 Gewonnen wedstrijden  

 Doelpuntensaldo 

 Onderling duel 

 Strafschoppen 

 Meest gemaakte doelpunten 

 Beslissing wedstrijdjury 
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4) Uitsluitingen  

Spelers die tijdens een wedstrijd twee gele kaarten krijgen, moeten het terrein verlaten en mogen 

de eerstvolgende wedstrijd niet deelnemen. In geval van een rode kaart wordt de speler geschorst 

voor de rest van het tornooi. 

 

5) Inkomprijs  

De inkomprijs bedraagt €3,00 per dag en is te betalen aan de ingang van het terrein. Per ploeg 

hebben 2 begeleiders recht op gratis toegang. Spelers mogen uiteraard gratis binnen. Ook voor 

kinderen onder 16 is dat het geval. 

 

6) Flessen water 

Iedere ploeg kan op het secretariaat een fles water bekomen, bij afgifte van een lege fles krijg je 

een nieuwe. 

 

7) Oefenballen en vervangtruien 

Iedere deelnemende ploeg dient zelf oefenballen mee te brengen. Denk ook aan een tweede set 

truien of hesjes in geval van gelijke kleuren. 

 

8) Kleedkamers en voetbaltassen 

De kleedkamers worden bij aankomst toegewezen. Er mogen voetbaltassen in de kleedkamers 

achtergelaten worden, maar best zonder waardevolle zaken. Er is geen bewaakte ruimte voorzien. 

FC Daknam is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen. 

 

 

 

Het bestuur, trainers, spelers en alle medewerkers 

van FC Daknam danken jullie voor de aanwezigheid 

en voor jullie sportieve gedrag! 



 

 

 

Ploegen: 

 

1: FC Destelbergen 

2: SK Herdersem 

3: FC Eksaarde 

4: SK Lochristi 

5: Jago Sint Amandsberg 

6: SV Zaffelare 

7: FC Daknam 

8: Ternesse VV 

 

 

Tornooischema U15 (2x15’) 

Uur Veld 1 Veld 2 Veld 3 

9.00 u. 1 - 8 2 - 7 3 - 6 

10.00 u. 4 – 5 1 – 7 2 - 6 

11.00 u. 3 – 5 4 – 8 1 – 6 

12.00 u. 2 – 5 3 – 4 7 – 8 

13.00 u. 1 – 5 2 – 4 3 – 8 

14.00 u. 6 – 7 1 – 4 2 – 3 

15.00 u. 5 – 7 6 – 8 1 - 3 

16.00 u. 2 – 8 4 – 7 5 - 6 

17.00 u. 1 – 2 3 – 7 
4 - 6 

5 – 8 (veld 4) 

17.40 u. Prijsuitreiking 
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