Deze reglementering is van toepassing voor de VZVB-jeugdcup NOORD, CENTRAAL en WEST voor
het seizoen 2017 – 2018
1. Aansluiting - Identiteit
1.1. Elke ploeg heeft een officiële licentielijst bij waarop alle spelers vermeld staan en alle
spelers zijn in het bezit van een identiteitskaart, kids-ID of een VZVB spelerspasje. Deze
dienen beide voorgelegd te worden aan de administratieve tafel waar de scheidsrechters
de controle uitvoeren.
1.2. Het VZVB spelerspasje vervangt de identiteitskaart voor de spelers die nog geen officieel
identiteitsbewijs hebben. Hiervoor dient een licentieaanvraag en een pasfoto ingediend
te worden bij het betrokken provinciaal secretariaat. Dit pasje moet steeds voor het spelen van een officiële wedstrijd samen met de licentielijst voorgelegd worden. Vanaf kadetten (U15) is geen spelerspasje meer toegelaten, maar enkel een geldig identiteitsbewijs.
1.3. Evenwel indien een speler geen geldig identiteitsbewijs of VZVB spelerspasje kan voorleggen, wordt ten uitzonderlijke titel toch toegestaan dat deze speler toch deelneemt
aan de wedstrijd indien beide ploegen tekenen voor akkoord vóór aanvang van de wedstrijd. Op een tornooidag moeten de ploegen die op die dag deelnemen aan het tornooi
tekenen voor akkoord voor aanvang van hun (eerste) wedstrijd waarop betrokken speler
wordt opgesteld. De club van de in gebreke zijnde speler zal gesanctioneerd worden met
een administratieve boete van €10 per niet voorgelegd bewijs. Deze regel is enkel van
toepassing in de reeksen preminiemen (U11) en miniemen (U13).
1.4. Indien een club met 2 of meerdere ploegen aan het kampioenschap deelneemt in dezelfde categorie moeten er geen afzonderlijke lijsten worden opgegeven. De club oordeelt zelf bij welke ploeg een speler aantreedt. Een club heeft dus per categorie één lijst.
1.5. Een speler kan wel wedstrijden spelen voor verschillende leeftijdscategorieën binnen dezelfde club (mits te voldoen aan voorwaarden gesteld in punt 2) - evenwel kan een speler
slechts voor één categorie aantreden op één speeldag!
2. Leeftijdscategorieën jeugd
Categorie
Duiveltjes
Preminiemen
Miniemen
Kadetten
Scholieren

U
U9
U 11
U 13
U 15
U 17

Geboortejaar
2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2006
2003 – 2004
2001 – 2002

2.1. Het is toegestaan spelers op te stellen die 1 categorie jonger zijn dan de betrokken leeftijdscategorie.
2.2. Meisjes mogen aan alle leeftijdscategorieën deelnemen, zij zijn ook speelgerechtigd voor

de Vlaamse jeugdfinales
2.2.1. Meisjes mogen 1 jaar ouder zijn dan de toegelaten leeftijd binnen de leeftijdscategorie.
2.2.2. De thuisploeg is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van aparte douches en kleedkamers voor meisjes.
2.3. De attesten afgeleverd op basis van een medisch attest door een kinderarts worden afgeschaft en zijn niet meer geldig.
3. Competitieformule (te bekijken n.a.v. aantal inschrijvingen)
NOORD
Categorie
Formule
Duur
Rust
Tussen wedstrijden
Time-out

Preminiemen
Tornooi
2 x 12 min
2 min
4 min
1/ploeg/wedstr.

Miniemen
Heen en terug
2 x 25 min
5 min
1/ploeg/wedstr.

Kadetten
Heen en terug
2 x 25 min
5 min
1/ploeg/wedstr.

Scholieren
Heen en terug
2 x 25 min
5 min
1/ploeg/wedstr.

Kadetten
Heen en terug
2 x 25 min
5 min
1/ploeg/wedstr.

Scholieren
Heen en terug
2 x 25 min
5 min
1/ploeg/wedstr.

Kadetten
Tornooi
2 x 13 min
1 min
1 min
1/ploeg/wedstr.

Scholieren
Tornooi
2 x 13 min
1 min
1 min
1/ploeg/wedstr.

CENTRAAL
Categorie
Formule
Duur
Rust
Tussen wedstrijden
Time-out

Preminiemen
Tornooi
2 x 12 min
2 min
4 min
1/ploeg/wedstr.

Miniemen
Heen en terug
2 x 25 min
5 min
1/ploeg/wedstr.
WEST

Categorie
Formule
Duur
Rust
Tussen wedstrijden
Time-out

Preminiemen
Tornooi
2 x 15 min
2 min
8 min
1/ploeg/wedstr.

Miniemen
Tornooi
2 x 15 min
2 min
8 min
1/ploeg/wedstr.

4. Organisatorisch
4.1. Scheidsrechters worden aangevraagd en aangeduid door de VZVB in samenwerking met
de provinciale afdelingen.
4.2. Voor het invullen van de tornooibladen is er een administratieve tafel (mag in de neutrale zone) voorzien die bemand dient te zijn door minimum 1 persoon van de organiserende club (witte armband) met een minimum leeftijd van 18 jaar. Alle ingevulde tornooibladen worden aan deze administratieve tafel afgegeven en ondertekend.

4.3. Wanneer het slechts 1 competitiewedstrijd betreft dient het gewone ingevulde wedstrijdblad tijdig voorgelegd te worden aan de scheidsrechter. De thuisploeg is hiervoor
verantwoordelijk. Dit wedstrijdblad dient 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd volledig ingevuld bij de scheidsrechter te zijn.
4.4. De scheidsrechter controleert bij aanvang van de eerste wedstrijden de identiteitsbewijzen en het wedstrijdblad van alle deelnemende ploegen.
4.5. Elk team dient in orde te zijn met de officiële armbanden.
Terreinafgevaardigde
wit
Coach en hulpcoach
rood
Afgevaardigde bezoekers
nationale driekleur
Verzorger of dokter
geel
4.6. De verantwoordelijke van de organiserende jeugdploeg zorgt ervoor:
4.6.1. dat alle deelnemende ploegen en scheidsrechters ontvangen worden bij aankomst.
4.6.2. dat er verfrissing is voor de scheidsrechter(s).
4.6.3. dat het wedstrijdblad van iedere wedstrijd klaar ligt op de administratieve tafel.
4.6.4. dat steeds iemand aan de administratieve tafel aanwezig is.
4.6.5. dat alle wedstrijdbladen nagekeken en ondertekend worden aan de administratieve tafel.
4.6.6. dat er minimum 2 wedstrijdballen aanwezig zijn.
4.6.7. dat er overgooiers voorzien zijn die indien nodig door de aangeduide thuisploeg
dienen aangedaan te worden. Deze dienen een onderscheidende kleur te hebben
ten opzichte van de eigen uitrusting, doorschijnend te zijn of voorzien van een rugnummer.
4.7. Het is evenwel aangewezen dat elke jeugdploeg over een tweede stel truitjes beschikt.
4.8. De truitjes van alle spelers dienen voorzien te worden van een rugnummer.
4.9. Alle deelnemende ploegen dienen minimum een half uur voor aanvang van hun (eerste)
wedstrijd aanwezig te zijn.
4.10.
Elke ploeg krijgt na de wedstrijd / het tornooi de dubbels van zijn wedstrijdbladen/tornooibladen mee. De organiserende club dient de originele wedstrijdbladen/tornooibladen binnen de 4 werkdagen te versturen naar het algemeen secretariaat
(Wilselsesteenweg 307, 3010 Kessel-Lo).
4.11.
De uitslag van iedere wedstrijd dient door de organiserende club doorgebeld te
worden naar 0900/28.8.28 voor 24u00 de dag van de wedstrijd.
5. Verplaatsen van wedstrijden
5.1. Verplaatsen van wedstrijden in beker, tornooi of heen- en terugcompetitie: Eventuele
wedstrijdwijzigingen of aanvullingen in de kalender na uitbrengen van de definitieve kalender is mogelijk tot uiterlijk 30 september. Na deze datum is geen enkele wijziging van

datum meer mogelijk zonder schriftelijk bewijs van onbeschikbaarheid van de sporthal.
5.2. Een schriftelijk bewijs van onbeschikbaarheid van de sporthal is een geldige reden voor
verplaatsing van een wedstrijd of tornooi. Dit bewijs dient minimum 4 werkdagen voor
de geplande wedstrijd/tornooi bezorgd te worden aan het algemeen secretariaat. De
nieuwe speeldatum dient doorgegeven te worden aan de tegenstander en het VZVB secretariaat uiterlijk 14 dagen na de eerst geplande wedstrijddatum.
6. Klassement
6.1. Het algemeen klassement bestaat uit alle wedstrijden/tornooien binnen de competitie.
Wanneer verschillende ploegen evenveel punten behalen, wordt de rangschikking opgemaakt rekening houdend met volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het grootst aantal gewonnen wedstrijden.
Het kleinst aantal verloren wedstrijden.
Het grootst positief verschil in doelpunten.
Het kleinst negatief verschil in doelpunten.
Het grootst aantal gescoorde doelpunten.
Het kleinst aantal toegestane doelpunten.
De wedstrijden onderling.

6.2. Bij gelijke eindstand om de kampioen aan te duiden wordt overgegaan tot een testwedstrijd nadat de gewonnen wedstrijden gelijk zijn.
6.3. De kampioen van iedere reeks is verplicht deel te nemen aan de Vlaamse Jeugdfinales.
Voor de leeftijdscategorieën waarbij 2 regio’s gebundeld worden, wordt enkel de kampioen afgevaardigd naar de Vlaamse Jeugdfinales.
7. Tuchtmaatregelen
7.1. Een speler die de gele kaart krijgt, zal vervangen kunnen worden (en kan de volgende
wedstrijd terug deelnemen in geval van tornooi). Een jeugdspeler mag na het krijgen van
de gele kaart terug plaatsnemen op de spelersbank, maar moet dan wel een overgooier
of training aandoen.
7.2. Een speler die de rode kaart krijgt, zal niet meer vervangen kunnen worden (en kan de
volgende wedstrijden van het tornooi niet meer deelnemen). Een jeugdspeler mag na
het krijgen van de rode kaart terug plaatsnemen op de spelersbank, maar moet dan wel
een overgooier of training aandoen. Bovendien zal de bevoegde commissie (V.Sp.C.) zich
over de tuchtmaatregel uitspreken. Zolang deze tuchtmaatregel niet is uitgesproken,
mag betrokken speler deelnemen aan de wedstrijden van de volgende speeldag.
De tuchtmaatregel zal uitgesproken worden in effectieve wedstrijden en niet in een periode van weken.
7.3. Een terreinafgevaardigde – coach of verzorger die een gele kaart krijgt moet plaatsnemen in de tribune. De terreinafgevaardigde moet evenwel vervangen worden door een
ander gelicentieerd lid van de thuisploeg. Bij een volgende wedstrijd mag hij opnieuw

zijn functie waarnemen.
7.4. Een terreinafgevaardigde – coach of verzorger die een rode kaart krijgt moet plaatsnemen in de tribune. De terreinafgevaardigde moet evenwel vervangen worden door een
ander gelicentieerd lid van de thuisploeg. Bij een volgende wedstrijd op dezelfde dag
mag hij zijn functie niet waarnemen. De bevoegde commissie (V.Sp.C.) zal zich over de
tuchtmaatregel uitspreken. Zolang deze tuchtmaatregel niet is uitgesproken, mag betrokken terreinafgevaardigde – coach of verzorger deelnemen aan de wedstrijden van de
volgende speeldag.
8. Forfait
8.1. Niet aangekondigd
8.1.1 Wanneer een ploeg forfait moet geven voor één wedstrijd op een speeldag waarbij
heen en terug wordt gespeeld, wordt een forfaitboete aangerekend van €40 (waarvan
€20 voor de tegenpartij) De tegenpartij krijgt tevens de reeds betaalde scheidsrechterskosten van de wedstrijd, zijnde €12 terug van de V.Z.V.B., deze kost wordt doorgerekend aan de forfaitgevende ploeg. De dossierkosten van €20 worden ook aangerekend aan de forfaitgevende ploeg (bij verzet komt daar €5 bij).
8.1.2 Wanneer een ploeg forfait moet geven voor één of meerdere wedstrijden op een tornooidag wordt per wedstrijd een forfaitboete aangerekend van €20 (waarvan €10 voor
de tegenpartij). Elke tegenpartij die de gelegenheid niet krijgt om te spelen krijgt de
reeds betaalde scheidsrechterskosten van €6 terug van de V.Z.V.B., deze kost wordt
doorgerekend aan de forfaitgevende ploeg. De dossierkosten van €20 worden aangerekend aan de forfaitgevende ploeg (bij verzet komt daar €5 bij).
Per wedstrijddag kan maar 1 forfaitdossier opgemaakt worden per forfaitgevende
ploeg.
8.2. Aangekondigd (minimum 3 werkdagen voor de wedstrijd- of tornooidag)
8.2.1 Wanneer een ploeg forfait moet geven voor één wedstrijd op een speeldag waarbij
heen en terug wordt gespeeld, wordt een forfaitboete aangerekend van €20 (waarvan
€10 voor de tegenpartij). De tegenpartij krijgt tevens de reeds betaalde scheidsrechterskosten van de wedstrijd, zijnde €12 terug van de V.Z.V.B. De dossierkosten van €20
worden ook aangerekend aan de forfaitgevende ploeg (bij verzet komt daar €5 bij).
8.2.2 Wanneer een ploeg forfait moet geven voor één of meerdere wedstrijden op een tornooidag (en het tornooischema kan aangepast worden) wordt per wedstrijd een forfaitboete aangerekend van €10. (waarvan €5 voor de tegenpartij). Elke tegenpartij die
de gelegenheid niet krijgt om te spelen krijgt de reeds betaalde scheidsrechterskosten
van €6 terug van de V.Z.V.B. De dossierkosten van €20 worden aangerekend aan de
forfaitgevende ploeg (bij verzet komt daar €5 bij).
Per wedstrijddag kan maar 1 forfaitdossier opgemaakt worden per forfaitgevende
ploeg.
8.2.3 Wanneer een ploeg forfait moet geven voor één of meerdere wedstrijden op een tornooidag (en het tornooischema kan niet meer aangepast worden) wordt per wedstrijd
een forfaitboete aangerekend van €10. (waarvan €5 voor de tegenpartij). Elke tegenpartij die de gelegenheid niet krijgt om te spelen tegen de forfaitgevende ploeg krijgt

de reeds betaalde scheidsrechterskosten van €6 terug van de V.Z.V.B., deze kost wordt
doorgerekend aan de forfaitgevende ploeg. De dossierkosten van €20 worden aangerekend aan de forfaitgevende ploeg (bij verzet komt daar €5 bij).
Per wedstrijddag kan maar 1 forfaitdossier opgemaakt worden per forfaitgevende
ploeg.
8.3. Algemeen forfait
Wanneer een ploeg algemeen forfait moet geven na de definitieve opmaak en verspreiding van de kalender wordt deze ploeg bestraft met een algemene forfaitboete van €150
en dossierkosten van €20.
8.4. Forfait bestraffing
Het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler wordt bestraft met een forfaituitslag
(zonder forfaitboete) en een boete van €32,50 voor het opstellen van een nietspeelgerechtigde speler + dossierkosten €20.
8.5. Algemeen forfait bestraffing
8.5.1. Indien een ploeg binnen de heen- en terugcompetitie 3 forfaits geeft (wedstrijd
niet plaatsgevonden), zal deze ploeg een algemeen forfait worden opgelegd en uit
de competitie gehaald worden. Alle uitslagen van deze ploeg zullen in dat geval vervallen. De algemene forfaitboete van €150 (min de twee reeds aangerekende forfaits) en €20 dossierkosten zal toegepast worden.
8.5.2. Indien een ploeg binnen de tornooicompetitie 2 tornooidagen forfait geeft (wedstrijden niet plaatsgevonden), zal deze ploeg een algemeen forfait worden opgelegd
en uit de competitie gehaald worden. Alle uitslagen van deze ploeg zullen in dat geval vervallen. De algemene forfaitboete van €150 (min de eerste reeds aangerekende forfaits) en €20 dossierkosten zal toegepast worden.
8.6. Forfait Vlaamse jeugdfinales of finale beker van Vlaanderen
Indien een ploeg forfait geeft of opgelegd wordt voor de Vlaamse jeugdfinales of de finale
van de beker van Vlaanderen wordt een forfaitboete opgelegd van €162,50 + dossierkosten van €20.
8.7. Financiële forfait
Bij niet betaling van factuur betreffende jeugdlicenties en jeugdwedstrijden tegen opgelegde datum wordt het O.R. art. 128 toegepast.
Wanneer een ploeg een forfait krijgt wegens financieel niet in orde, telt deze forfait mee
in de voorwaarden van een Algemeen Forfait (zie punt 8.5)
8.8. Forfait bestraffing
Indien een wedstrijd – die moet verplaatst worden om de een of andere reden – niet tijdig wordt gepland voor 30 maart van het lopende competitiejaar zal de thuisploeg bestraft worden met een forfaituitslag (zonder forfaitboete) en met een administratieve
boete van €20,00 + dossierkosten €20.
9. Fraude

Wanneer er een ploeg betrapt wordt op bewezen fraude (vb. met identiteitsbewijzen), wordt
deze ploeg uit competitie genomen + boete van algemeen forfait en dossierkosten (= €150 +
€20).

10. Scheidsrechtersvergoeding
Heen- en terugcompetitie: €12 per ploeg
Tornooicompetitie:
€6 per ploeg per wedstrijd
Deze bedragen staan voor de wedstrijdvergoeding en de verplaatsingskosten van de
scheidsrechter. Deze kosten worden verrekend via de lopende rekening van de club. Er worden
dus geen betalingen ter plaatse gedaan.
11. Boetes
Overtreding

Boete

Sanctie

Dossierskosten

Speler niet speelgerechtigd

€ 32.50

Forfait

€ 20

Gele kaart

€ 3.25
VSpC

€ 20

Rode kaart
Forfait
Algemeen forfait

Zie reglement
€ 150

Uit competitie

Wedstrijd/tornooiblad te laat

Zie O.R. bijlage IV

Laattijdig doorbellen uitslag

Zie O.R. bijlage IV

€ 20

Bij betwistingen niet voorzien in het jeugdreglement wordt het O.R. van de VZVB toegepast.

12. Beker van Vlaanderen
De beker van Vlaanderen voor jeugdcategorieën volgt de volledige reglementering zoals die van
toepassing is binnen de jeugdcup, met volgende aanvullende reglementering:
12.1.
De beker van Vlaanderen voor jeugdcategorieën wordt ingericht voor miniemen,
kadetten en scholieren en wordt jaarlijks herbekeken.
12.2.
De competitie bestaat uit rechtstreekse uitschakeling in 1 duel.
12.3.
Na de reguliere speeltijd volgen er onmiddellijk strafschoppen.
12.4.
De scheidsrechterskosten zijn dezelfde als deze van de reguliere heen- en terugcompetitie. Dit wil zeggen dat beide ploegen €12 betalen verrekend via de lopende rekening.
12.5.
De wedstrijd dient geplaatst te worden binnen de vooropgestelde termijn. De datum dient minimum 10 dagen voor het verstrijken van deze termijn bekend te zijn. Indien dit niet het geval is, zal de thuisploeg een forfait opgelegd worden.

1/16 finales uiterlijk gespeeld op 19/11/2017
1/8 finales
uiterlijk gespeeld op 07/01/2018
1/4 finales
uiterlijk gespeeld op 04/03/2018
1/2 finales
uiterlijk gespeeld op 15/04/2018
Finale
12/05/2018
12.6
Forfait bestraffing
Indien een wedstrijd voor de Beker van Vlaanderen niet tijdig wordt gepland zal de thuisploeg bestraft worden met een forfaituitslag (zonder forfaitboete) en met een administratieve boete van €20,00 + dossierkosten €20.
12.7
Forfait finale beker van Vlaanderen
Indien een ploeg forfait geeft of opgelegd wordt voor de finale van de beker van Vlaanderen wordt een forfaitboete opgelegd van €162,50 + dossierkosten van €20.
Bij betwistingen niet voorzien in het jeugdreglement wordt het O.R. van de VZVB toegepast.

Aandachtspunten
 Tracht als coach ten alle tijden de fair play van je spelers en entourage te stimuleren




Verspreid zoveel mogelijk de fair play campagnes van de federatie (vb. ‘de 5’)
Tracht steeds stipt te zijn in aanwezigheid en communicatie met tegenstander en scheidsrechter
Vervangingen dienen steeds aan de middellijn te gebeuren

