
 

 

 

 

                                                                                                                
 
 

 
 



 

Beste coach, begeleider, afgevaardigde 
 
In de eerste plaats willen wij je nogmaals bedanken voor de inschrijving en deelname aan 
het G-voetbaltornooi van KFC Mandel United. Het tornooi wordt georganiseerd door  
S-sport//Recreas West-Vlaanderen in samenwerking met de G-voetbalclub KFC Mandel 
United. 
 
In deze brochure vindt u alle informatie terug over het G-voetbaltornooi. Wij vragen je deze 
informatie aandachtig door te nemen en je ploeg in te lichten over de gemaakte afspraken. 
 
De dagindeling ziet er als volgt uit: 
  
 08u30 – 09u30 : ontvangst ploegen 
 09u30 – 12u30  : wedstrijden kids en teens 

10u00 – 12u30 : wedstrijden volwassenen 
12u30   : prijsuitreiking kids en teens 
12u30 – 13u00 : middagpauze 
13u00 – 15u30 : wedstrijden volwassenen 
15u45   : prijsuitreiking volwassenen 

 
 
 
 
 
 
Wij wensen je team heel veel succes toe! 
 
 
S-Sport//Recreas en de G-voetbalclub KFC Mandel United  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Adres + Plattegrond accomodatie 
 
Stedelijk sportstadion 
Sint-jorisstraat 
8870 Izegem  
 

 
 
Organisatie 
 
De wedstrijdleiding is in handen van Jasper Stragier / Patrick Vantomme. 
 
Het secretariaat bevindt naast de kleedkamers en de kantine (paarse cirkel) 
 
Aankomst 
 
Ter hoogte van het sportcomplex / secretariaat zal uw ploeg opgevangen worden en naar de 
juiste kleedkamer begeleid worden. 
Er wordt gevraagd aan de ploegverantwoordelijke dat zij zich komen aanmelden op 
het secretariaat. Gelieve ook het tornooiblad in te vullen en mee te brengen of vooraf 
door te mailen (jasper.stragier@s-sportrecreas.be) 
 
Mocht er zich een probleem voordoen, gelieve dan een seintje te geven op het nummer 
0479/770100. 



 

 
Kleedkamers 
 
Er bevinden zich kleedkamers op 2 locaties (rode cirkels), hieronder vind je alvast een 
overzicht.  
 

Kleedkamer 1 (nabij veld 1 & 2) FC Gullegem dames en alle andere meisjes 
en dames 

Kleedkamer 2 (nabij veld 1 & 2) ’t Verzet en Den omgang 

Kleedkamer 3 (nabij veld 1 & 2) Lembeekse grasduikers 

Kleedkamer 4 (nabij veld 1 & 2) Club Brugge 

Kleedkamer 5 (nabij veld 1 & 2)  Tandem West & Racing Waregem 

Kleedkamer 6 (nabij veld 1 & 2)  Hoge Kouter 

Kleedkamer 7 (nabij veld 1 & 2) KFC Mandel United 

Kleedkamer 8 (nabij veld 1 & 2) KOG Stasegem 

Kleedkamer 9 (nabij kids en teens velden) Sparta Petegem 

Kleedkamer 10 (nabij kids en teens velden) G-oalympics Ledegem 

Kleedkamer 11 (nabij kids en teens velden) KRC Harelbeke 

Kleedkamer 12 (nabij kids en teens velden) KVK Westhoek 

 
 
Eetgelegenheden 
 
Ter plaatse worden er verschillende snacks (braadworsten, frieten & frikandel) tegen 
democratische prijzen aangeboden door het cateringteam van KFC Mandel United. 
Lunchpakket mag opgegeten worden in de kantine, mits aankoop van een drankje.  
 
 
Prijsuitreiking 
 
De prijsuitreiking voor de kids en teens gaat door op het veld 5 , onmiddellijk na de laatste 
wedstrijd (12u30). 
 
De prijsuitreiking voor de volwassen ploegen gaat door om 15u45 op het veld 1 (voor de 
kantine). 
 
Naar de geest van het G-voetbal wordt er geen eindklassement opgemaakt. Iedere speler 
ontvangt dus hetzelfde aandenken.  
 
Water 
 
Er is voor alle ploegen een aantal flessen water voorzien. Deze zijn te verkrijgen aan het 
secretariaat. Lege flessen kunnen bijgevuld worden aan de waterbidons bij de kleedkamers.  
Spelers kunnen natuurlijk ook hun drinkfles vullen aan de waterbidons.  
 
Opwarmingsballen + overgooiers 
 
Iedere ploeg brengt zelf zijn opwarmingsballen + overgooiers mee. De wedstrijdbal wordt 
voorzien door de organisatie. 
 
 
 
 
 



 

REGLEMENT 
 
 
1. Speelveld 
 
- rechthoekig +/- 50 x 35 
- doelen: duiveltjesdoelen (5m op 2m) 
- de speeloppervlakte is gras of kunstgras 
- kleiner speelveld voor de kids en teens 
 
 
2. Bal 
 
Reeks 1 tem 4, teens: bal nr 5 
Kids: bal nr 4 
 
3. Aantal spelers 
 
- Teens en volwassenen spelen 8 tegen 8. 
- Kids spelen 5 tegen 5 
- Vervangingen zijn onbeperkt en de spelers kunnen na hun vervanging weer ingezet 
worden. Een vervanging kan doorgevoerd worden telkens de bal uit is; tussen twee 
speelhelften; na een doelpunt of tijdens een time-out vanwege een kwetsuur. De coach moet 
een teken geven aan de scheidsrechter om aan te geven dat hij een vervanging wil 
doorvoeren. Een wisselspeler kan slechts inkomen als de scheidsrechter de toestemming 
heeft gegeven. 
- Een ploeg moet minimum met 5 spelers zijn om een wedstrijd te kunnen beginnen en om 
ze uit te spelen. 
- Bij niveau 4 mag de trainer of een begeleider onder bepaalde voorwaarden passief 

meespelen. Hij mag echter niet spelbepalend zijn, d.w.z. hij mag geen invloed hebben op het 
resultaat wel op de kwaliteit van het spel, hij probeert alle spelers te betrekken in de 
wedstrijd. De begeleider moet meer coachen dan meespelen. 
Er wordt steeds voor de wedstrijd afgesproken met de scheidsrechter en de trainer van de 
tegenpartij indien er een begeleider meespeelt. 
Indien de rol van deze begeleider te bepalend wordt voor het niveau van de ploeg, bvb. het 
verschil in doelpunten wordt te groot, heeft de scheidsrechter het recht om de begeleider te 
vragen om het spel te verlaten. 
 
4. Uitrusting 
 
- Iedere ploeg speelt met een eigen uitrusting. Bij dezelfde kleuren van uitrusting worden er 
partijvestjes gebruikt. 
- Beenbeschermers zijn verplicht, voetbalschoenen met multi studs zijn toegelaten maar 
niet verplicht. IJzeren noppen zijn verboden.  
- Het dragen van horloges, halskettingen, piercings en armbanden is niet toegelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Wedstrijdduur 
 
Afhankelijk van de reeks, duren de wedstrijden 20 of 25 minuten. Tijdens de wedstrijd wordt 
er niet gewisseld van speelhelft.  
 
Kids: 20 minuten 
Teens: 25 minuten 
Reeks 2, 3 en 4: 20 minuten 
 
Zorg ervoor dat de ploeg tijdig aanwezig is op het terrein. Indien de ploeg te laat komt, 
zal er minder lang gespeeld kunnen worden.  
 
6. Klassement 
 
Naar de geest van het G-voetbal wordt er geen klassement opgemaakt. 
 
7. Aftrap – Begin van het spel 
 
De bal moet een volledige rotatie voorwaarts maken vanaf het midden van het veld vooraleer 
hij door een andere speler mag aangeraakt worden. 
 
8. Buitenspel 
 
De buitenspelregel wordt niet toegepast. 
 
9. Vrijschoppen 
 
- Bij het nemen van de onrechtstreekse vrije trap moeten de tegenstrevers op minimum 5 
meter van de bal staan. 
- Bij een vrije trap, toegekend aan de verdedigende partij binnen haar eigen doelgebied, zal 
de doelverdediger de bal in het spel brengen door hem uit de handen rechtstreeks buiten het 
doelgebied te gooien.  
 
10. Strafschop 
 
Deze wordt genomen vanaf het 7-meterpunt. 
 
11. Doelschop 
 
- Als de bal, laatst aangeraakt door een tegenstrever, de doellijn overschrijdt en er geen 
geldig doelpunt is gescoord, moet de doelverdediger vanuit zijn doelgebied de bal terug in 
het spel brengen door hem rechtstreeks buiten het doelgebied te gooien. 
- Indien de doelverdediger na een doeltrap of in de loop van het spel de bal uit zijn 
doelgebied gooit, mag de bal niet verder dan de middenlijn gegooid worden, tenzij hij 
voorafgaandelijk de grond of een speler heeft geraakt. 
- Indien bij de regel van hierboven er een inbreuk gebeurt, zal er een onrechtstreekse vrije 
trap toegekend worden aan de tegenstrevers vanaf eender welk punt op de middenlijn. 
 
12. Intrap 
 
- Als de bal volledig over de zijlijn gaat, moet hij terug in het spel getrapt worden vanaf de 
plaats waar hij de lijn overschreed. Dit gebeurt door een speler van de tegenpartij waarvan 
een speler laatst de bal raakte. 
- De bal moet stil liggen op de lijn voor hij getrapt wordt. De bal is terug in het spel als hij een 
volledige omwenteling voorwaarts gemaakt heeft. 



 

- De tegenstrevers moeten op het moment van de intrap 5 meter van de bal verwijderd 
staan. 
- Men kan niet rechtstreeks scoren via een intrap. 
- Na intrap van een medespeler mag de doelverdediger de bal niet met de handen spelen 
voor een andere speler de bal heeft geraakt. Bij inbreuk tegen deze regel zal er een indirecte 
vrije schop toegekend worden aan de tegenstrevers op de plaats van de overtreding, maar 
op minstens 5 m. van de doellijn. 
 
13. Hoekschop 
 
Bij het nemen van de hoekschop staan de tegenstrevers op 5 meter. 
 
14. Sancties op het terrein 
 
- Een speler die in dezelfde wedstrijd 2 gele kaarten ontvangt, of rechtstreeks een rode kaart, 
dient het terrein te verlaten. Hij wordt tevens geschorst voor 1 wedstrijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BELANGRIJK: GEDRAGSCODE VOOR COACHES EN 
BEGELEIDERS 

 
 
 
1. De coach draagt fairplay hoog in zijn vaandel 
 
2. De coach zorgt voor een sportieve sfeer voor, tijdens en na de wedstrijd. 
 
3. De coach heeft steeds respect voor de scheidsrechter, toeschouwers, eigen spelers en de 
tegenstanders. Hij is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. 
 
4. Hij kent de reglementen en de principes van het G-voetbal 
 
5. De coach hanteert het gezegde: “deelnemen is belangrijker dan winnen”. Bij G-voetbal is 
het resultaat altijd ondergeschikt aan de spelvreugde.  
 
6. Wanneer een speler onsportief gedrag vertoont tijdens de wedstrijd wordt deze speler 
gedurende enkele minuten vervangen. 
 
7. De coach wordt bij voorkeur bijgestaan door een hulpcoach of begeleider, deze zorgt  
o.a. voor de vervangingen, kalmeert spelers die over hun toeren zijn, helpt bij het coachen, 
etc. 
 
8. Indien het niveau van zijn ploeg te hoog is t.o.v. de tegenstander dan vervangt hij één van 
zijn betere spelers (indien voldoende reservespelers) om zo een evenwichtiger niveau te 
verkrijgen. Is het niveauverschil nog altijd te groot, leg dan beperkingen op aan de bepalende 
spelers. In laatste instantie kan je met een speler minder spelen, zo komt er meer vrije ruimte 
voor de tegenstander.  
 
9. De coach is zich ervan bewust dat hij de belangrijkste “speler” van het G-voetbalteam is. 
 
 
 
 
 

OPROEP TOT SPORTIVITEIT 
 

Van alle deelnemers aan het G-voetbaltornooi wordt gevraagd met een gezonde dosis 
sportiviteit aan de aftrap te komen. Dit tornooi wordt georganiseerd in een sfeer van 
amusement en ontspanning. Laat ons de wedstrijden dan ook in de eerste plaats 
sportief opvatten. 
Aan U de eer.



 

WEDSTRIJDSCHEMA 
 

WEDSTRIJDSCHEMA 
 

Reeks kids (Veld 7 & 8) 

A G-cracks KVK Westhoek 

B G-oalympics Ledegem 

C KRC Harelbeke 

D KOG Stasegem 

E Sparta Petegem 

F KFC Mandel United 

Uur Veld 7 & 8 

09u30 – 09u50 Veld 7 KVK Westhoek – G-oalympics Ledegem 

09u30 – 09u50 Veld 8 KRC Harelbeke – KOG Stasegem 

10u00 – 10u20 Veld 7 Sparta Petegem – KFC Mandel United 

10u00 – 10u20 Veld 8 KVK Westhoek – KRC Harelbeke 

10u30 – 10u50 Veld 7 Sparta Petegem – G-oalympics Ledegem 

10u30 – 10u50 Veld 8 KFC Mandel United – KOG Stasegem 

11u00 – 11u20 Veld 7 KVK Westhoek – Sparta Petegem 

11u00 – 11u20 Veld 8 KFC Mandel United – KRC Harelbeke  

11u30 – 11u50 Veld 7 KOG Stasegem – G-oalympics Ledegem 

11u30 – 11u50 Veld 8 KVK Westhoek – KFC Mandel United 

12u00 – 12u20 Veld 7 KOG Stasegem – Sparta Petegem 

12u00 – 12u20 Veld 8 G-oalympics Ledegem – KRC Harelbeke 

12u30 Prijsuitreiking op veld 5 (teens) 
 

Reeks teens (Veld 5 & 6) 

A KOG Stasegem 

B G-oalympics Ledegem 

C G-cracks KVK Westhoek 

D Sparta Petegem 

E Lembeekse grasduikers 

Uur Veld 5 & 6 

09u30 – 09u55 Veld 5 KOG Stasegem – G-oalympics Ledegem 

09u30 – 09u55 Veld 6 KVK Westhoek – Sparta Petegem 

10u05 – 10u30 Veld 5 KOG Stasegem – KVK Westhoek 

10u05 – 10u30 Veld 6 Lem grasduikers – G-oalympics Ledegem 

10u40 – 11u05 Veld 5 KOG Stasegem – Lembeekse grasduikers  

10u40 – 11u05 Veld 6 Sparta Petegem – G-oalympics Ledegem 

11u15 – 11u40 Veld 5 Sparta Petegem – Lembeekse grasduikers 

11u15 – 11u40 Veld 6  G-oalympics Ledegem – KVK Westhoek 

11u50 – 12u15 Veld 5 KOG Stasegem – Sparta Petegem 

11u50 – 12u15 Veld 6 KVK Westhoek – Lembeekse grasduikers 

12u30 Prijsuitreiking op veld 5 
 
 



 

 

Reeks 4 (Veld VM 4, NM 2) 

A FC Gullegem 

B G-cracks KVK Westhoek 

C Club Brugge 

D Hoge Kouter 2 

E KFC Mandel United Boys geel 

F Hoge Kouter 3  

Uur (Veld 4 & 2) 

10u00 – 10u20 Veld 4 FC Gullegem – KVK Westhoek 

10u25 – 10u45 Veld 4  Club Brugge – Hoge Kouter 2 

10u50 – 11u10 Veld 4 Mandel United geel – Hoge Kouter 3 

11u15 – 11u35 Veld 4 FC Gullegem – Club Brugge 

11u40 – 12u00 Veld 4 Mandel United geel – KVK Westhoek 

Middagpauze 

12u45 – 13u05 Veld 2  Hoge Kouter 3 – Hoge Kouter 2 

13u10 – 13u30 Veld 2 FC Gullegem – Mandel United geel 

13u35 – 13u55 Veld 2 Hoge Kouter 3 – Club Brugge 

14u00 – 14u20 Veld 2 Hoge Kouter 2 – KVK Westhoek 

14u25 – 14u45 Veld 2 FC Gullegem – Hoge Kouter 3 

14u50 – 15u10 Veld 2   Hoge Kouter 2 – Mandel United geel 

15u15 – 15u35 Veld 2 KVK Westhoek – Club Brugge 

15u45 Prijsuitreiking op veld 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reeks 3 (Veld VM 3, NM 1) 

A Tandem West 

B Club Brugge 

C KFC Mandel United teens rood 

D Sparta Petegem 

E Lembeekse grasduikers 

F Racing Waregem 

Uur (Veld 3 & 1) 

10u00 – 10u20 Veld 3 Tandem West – Club Brugge 

10u25 – 10u45 Veld 3  Mandel United rood – Sparta Petegem 

10u50 – 11u10 Veld 3  Lembeekse grasduikers – Racing Waregem 

11u15 – 11u35 Veld 3 Tandem West – Mandel United rood 

11u40 – 12u00 Veld 3  Lembeekse grasduikers – Club Brugge 

Middagpauze 

12u45 – 13u05 Veld 1  Racing Waregem – Sparta Petegem 

13u10 – 13u30 Veld 1 Tandem West – Lembeekse grasduikers 

13u35 – 13u55 Veld 1 Racing Waregem – Mandel United rood 

14u00 – 14u20 Veld 1 Sparta Petegem – Club Brugge 

14u25 – 14u45 Veld 1 Tandem West – Racing Waregem 

14u50 – 15u10 Veld 1 Sparta Petegem – Lembeekse grasduikers 

15u15 – 15u35 Veld 1  Club Brugge – Mandel United rood 

15u45 Prijsuitreiking op veld 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reeks 2  (Veld VM 1 & 2, NM 3 & 4) 

A Den omgang 

B KFC Mandel United boys rood 

C KFC Mandel United boys zwart 

D Hoge Kouter 1 

E Club Brugge 

F ’t Verzet 

G KOG Stasegem 

Uur (Veld VM 1 & 2, NM 3 & 4) 

10u00 – 10u20 Veld 1 Den omgang – KFC Mandel United rood 

10u00 – 10u20 Veld 2 KFC Mandel United zwart – Hoge Kouter 1 

10u30 – 10u50 Veld 1 Club Brugge – ’t Verzet 

10u30 – 10u50 Veld 2 KOG Stasegem – Hoge Kouter 1 

11u00 – 11u20 Veld 1 Den Omgang – KFC Mandel United zwart 

11u00 – 11u20 Veld 2 Club Brugge – KFC Mandel United rood 

11u30 – 11u50 Veld 1 ’t Verzet – Hoge Kouter 1 

11u30 – 11u50 Veld 2 KOG Stasegem – KFC Mandel United zwart 

12u00 – 12u20 Veld 1 Den Omgang – Club Brugge 

12u00 – 12u20  Veld 2 KFC Mandel United rood – KOG Stasegem 

Middagpauze 

13u20 – 13u40 Veld 3  ‘t Verzet – KFC Mandel United zwart 

13u20 – 13u40 Veld 4  Hoge Kouter 1 – KFC Mandel United rood 

13u50 – 14u10 Veld 3 Den omgang – KOG Stasegem 

13u50 – 14u10 Veld 4 KFC Mandel United zwart – Club Brugge 

14u20 – 14u40 Veld 3 Hoge Kouter 1 – Club Brugge 

14u20 – 14u40 Veld 4 Den omgang – ’t Verzet 

14u50 – 15u10 Veld 3 ’t Verzet – KOG Stasegem 

14u50 – 15u10 Veld 4 Mandel United rood – Mandel United zwart 

15u45 Prijsuitreiking veld 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


