
Reglement FEB Voetbaltoernooi 92ste  

 

1. Algemeen  

1.1. Datum: 23 maart 2022  

1.2. Van elk team dient er één afgevaardigde zich minstens 20 minuten voor aanvang van de 
eerste wedstrijd aan te melden om de aanwezigheid te bevestigen en het wedstrijdschema in 
ontvangst te nemen bij de centrale coördinatie stand. De eerste wedstrijden zullen om 11 uur 
‘s morgens stipt van start gaan. Afwezigheid zal gelijk gesteld worden aan forfait (0-5 Verlies 
cijfers). 

1.3. Het FEB Voetbaltoernooi 2022 zal doorgaan op beide kunstgrasvelden van het 
“Universitair sportcentrum KU Leuven”. De afterparty gaat door in den Dulci!   

AUTO: parking aanwezig (via Tervuursevest 101).  

BUS: GRATIS indien je studenten buskaart hebt.  

FIETS: Je kan met de fiets naar de terreinen zelf komen en parkeren aan het 
sportsecretariaat aan het Gebouw De Nayer.  

2. Toernooi  

2.1. Het toernooi zal worden opgesplitst in 2 verschillende competities: de hoofdprijs en de 
fair play prijs 

2.1.1 Voetbalcompetitie  
Poulesysteem: in de eerste ronde zijn er 4 poules van 4 ploegen. Na de eerste ronde gaan 
de 2 beste ploegen door naar de volgende ronde (telkens de beste ploeg van elke poule en 
de beste 2e).  

2.2. Samenstelling ploegen  
Een ploeg moet minimum 8 spelers/speelsters (7+1 keeper) tellen en maximaal 12.   

2.3. Arbitrage  
De arbitrage zal steeds door een onafhankelijke partij gebeuren hetzij door de organisatie 
zelf, hetzij door een ander aangeduid persoon. Hij/ Zij beschikt over een fluitje. De 
scheidsrechter heeft dezelfde bevoegdheden als in een officiële KBVB match, namelijk: 

• lichte overtreding: GELE kaart 

Een speler die een onbesuisde overtreding maakt (zonder het gevaar of de gevolgen 
voor de tegenstander in ogenschouw te nemen), kan van de scheidsrechter een 
officiële waarschuwing ontvangen: de gele kaart. Dit moet echter niet altijd, het is de 
macht van de scheidsrechter om het oordeel te vellen of hij zijn waarschuwing kracht 
moet bijzetten met een gele kaart of niet. Hij mag dus inschatten of een speler het 
begrepen heeft, het niet meer zal doen zonder of met de gele kaart.  

Zo kan er bv wel eens een penalty gefloten worden zonder dat er zelfs een gele kaart 
wordt gegeven, de scheidsrechter is dan correct met de penalty, maar beslist om 
geen verdere sanctie uit te voeren (bijvoorbeeld omdat hij/zij ziet dat de speler het 
niet met opzet deed). De gele kaart is zo ook een middel om respect en waardering 
van beide ploegen te krijgen, je kan er het spel en de frustraties mee in evenwicht 
houden.  

 

 



Enkele veel voorkomende overtredingen zijn: 

 

• tijdrekken 
• obstructie (het niet kijken naar de bal maar expres de tegenstander zijn 

loopbeweging afsnijden of simpelweg ervoor lopen en plots doen alsof je 
stopt)  

• “gevaarlijk spel” vertonen: gevaarlijk spel is in de voetbalwereld de benaming 
voor het te hoog brengen van het been/voet van een speler tijdens een actie 
om te bal te veroveren of verdedigen, bijvoorbeeld: in een kopduel tussen 
twee spelers gaan een speler met de voet hoog (karate kick-achtig) terwijl de 
andere speler een kopduel aangaat. Rekening houdend met de noppen van 
de voetbalschoen kan dit lelijke hoofdletsels veroorzaken. Indien dit echter 
goed afloopt, krijgt de speler een gele kaart. Loopt dit fout af, is het direct 
rood.  

• in de weg lopen voor een vrije trap, penalty, inworp of andere spelhervatting  
• grove woorden roepen naar de scheidsrechter (voorbeelden: “ge kunt er niks 

van”, “waar hebt gij leren fluiten”, “onnozelaar”, “fuck off”,...) bij heel 
persoonlijke/kwetsende woorden wordt onmiddellijk een rode kaart gegeven 
(voorbeelden: uiterlijk)  

• door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de 
scheidsrechter 

• herhaaldelijk de spelregels overtreedt 
• een tegenstander vasthouden, met de tactische bedoeling om de 

tegenstander bij de bal weg te trekken, of om te voorkomen dat de 
tegenstander bij de bal kan komen 

• opzettelijk hands maken, om te voorkomen dat een tegenstander in balbezit 
komt of een aanval kan opzetten (behalve de doelverdediger in zijn eigen 
strafschopgebied) 

• opzettelijk hands maken, in een poging om een doelpunt te scoren (ongeacht 
of de poging succesvol is of niet) 

• proberen de scheidsrechter te misleiden, door een blessure voor te wenden of 
te doen alsof er een overtreding is begaan (schwalbe/misleiding) 

• zich gedragen op een wijze die geen respect voor het spel toont 

 
Zware overtreding/ herhaaldelijke lichte overtreding: RODE kaart 

Het tonen van de rode kaart door de scheidsrechter betekent dat de speler een dusdanig 
zware overtreding heeft begaan, dat deze van het voetbalveld dient te verdwijnen. 

• opzettelijke handsbal om een doelpunt te voorkomen 
• zwaar fysiek geweld tegen speler of scheidsrechter, zoals een kopstoot, expres 

trappen op de enkel, knie, bovenbeen,...  
• gevaarlijk spel met zware kwetsuur tot gevolg, zoals een hoofdletsel, zware 

botfractuur,... (ex post)  
• extreme beledigingen tegen speler of scheidsrechter (racisme, familie, uiterlijk,...)  
• als laatste verdediger een speler die alleen op doel afgaat om te scoren 

onreglementair de bal ontnemen (tackle niet op de bal, duw in de rug, trekken aan de 
arm/shirt,...)  

2.4. Duur wedstrijden  
De poulewedstrijden zullen beslecht worden in 2 helften van 10 minuten. Het 
wedstrijdschema dient nauw gevolgd te worden. Bij afwezigheid bij aanvang van de wedstrijd 
kan de scheidsrechter forfait opleggen (0-5 verlies). De finale wordt beslecht in 2 helften van 



15 minuten. Er wordt in elke wedstrijd 5 minuten gerust, daarna wordt van speelhelft 
gewisseld. De ploeg die de eerste helft niet op gang trapte mag nu de 2de helft aftrappen.   

2.5. Scores doorgeven  
Na elke wedstrijd komt de scheidsrechter de score doorgeven aan de organisatie bij de 
centrale tent op het rugbyveld. Zij krijgen x bonnetjes per gefloten wedstrijd als beloning voor 
hun dienst.  

  

3. Enkele spelregels  

3.1. Bal buiten: Indien de bal over de lijn gaat via een inworp terug in het spel gebracht. De 
bal mag via een intrap niet rechtstreeks een doelpunt veroorzaken. Dit wilt zeggen dat als de 
bal in 1 schot in doel belandt, de goal wordt afgekeurd. Indien de bal tijdens de vlucht wordt 
aangeraakt door een speler (van beide partijen mogelijk), of wordt gecontroleerd, en 
uiteindelijk resulteert in een doelpunt, betreft het wél een geldig doelpunt.  

3.2. Hoekschop: Een hoekschop wordt gewoon genomen  

3.3. Buitenspel: GEEN buitenspel.  

3.4. Gevaarlijk spel of overtreding:  
Bij een overtreding of te gevaarlijk spel wordt er een vrije trap toegekend. Fairplay is de 
boodschap! Bij overtredingen als opzettelijk verwonden of natrappen worden spelers 
uitgesloten voor de rest van de match (zie regels gele en rode kaart). 

3.5. Puntentelling in poules: +3 bij winst, +1 gelijkspel, 0 bij verlies en -1 indien 
scheidsrechter oordeelt dat één of beide teams té onfair hebben gespeeld of als er inbreuk 
wordt gedaan op de voorgeschreven regels van het evenement.  

3.6. Hoe bij gelijke punten bepalen wie in welke finale terecht komt? Ten eerste kijken we 
naar het doelsaldo. Vervolgens kijken we naar het aantal gemaakte doelpunten. Ten slotte 
kijken we naar de onderlinge confrontatie. Indien er ook dan nog geen verschil kan geduid 
worden tussen beide teams, zal een random generator de uiteindelijke plaats van beide 
ploegen bepalen. 

3.7. Gelijkspel in finaleronden  
De match zal beslist worden d.m.v. een penalty shootout of een golden goal volgens de 
officiële FIFA regels. 

3.8. Andere: de officiële FIFA regels zijn hier van toepassing  

  

4. Reglement inzake behoorlijk gedrag 

4.1. Gebruik voorziene sanitair. NIET wildplassen! Bijpassende sancties mogelijk. 

4.2. Het is verboden om alcohol te consumeren en te roken op de speelvelden zelf. Alcohol 
mag enkel gedronken worden op het domein voorzien rond de tapinstallatie. Security en 
stewards zullen hier op controleren.  Een puntenaftrek van -1 wordt toegepast indien dit wel 
gebeurt.  

4.3. Overmatig alcoholmisbruik dat resulteert in overgeven op het domein, baldadig of 
agressief gedrag en openbare dronkenschap wordt niet getolereerd. Deze mensen kan 
bediening van alcohol geweigerd worden en indien nodig worden zij van het terrein 
verwijderd door de aanwezige security.  



4.4. Vuilnis hoort niet thuis op een voetbalveld. Langs de terreinen staan overal 
vuilniszakken waar afval in gedropt kan worden. Een puntenaftrek van -1 wordt toegepast 
indien er toch wordt gesluikstort.  

4.5. Voetbalvelden die in de loop van de dag niet meer in gebruik zijn voor de wedstrijden 
mogen ook niet meer betreden worden door de deelnemers en aanwezigen.  

4.8. Elke ploeg moet een verantwoordelijke aanduiden die dit reglement inzake behoorlijk 
gedrag ondertekend. Deze persoon ziet erop toe dat zijn ploeg zich aan de opgestelde 
regels houdt. Niet-naleving of overtreding van de regels kan resulteren in een puntenaftrek, 
diskwalificatie of verbod op deelname het volgende jaar. De organisatie en de security zien 
erop toe dat de regels nageleefd worden en kunnen de verantwoordelijken van elke ploeg op 
hun taak aanspreken.  

 


