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REGLEMENT 

Art. I. Op 31 maart 2018 organiseert Eendracht Mazenzele Opwijk haar eerste editie van de “EMO 

Vandevelde Ladiescup". Dit tornooi zal doorgaan op campus Tesseskouter, Klaarstraat 139 te 

Opwijk. Dit tornooi valt onder toepassing van de bondsreglementen. Eendracht Mazenzele 

Opwijk is verantwoordelijk voor de administratieve formaliteiten t.o.v. de K.B.V.B. 

 

Art. II. Dit tornooi is voorbehouden voor damesploegen.De deelnemende speelsters moeten 

aangesloten zijn bij de ploeg waarmee zij aantreden. Er mogen drie “gast” speelsters opgesteld 

worden mits schriftelijke toestemming van de club waarbij zij zijn aangesloten. Het maximum 

aantal speelsters op het scheidsrechtersblad is beperkt tot 12 speelsters, die behalve drie, 

effectief lid zijn van de deelnemende club. Alle speelsters dienen aangesloten te zijn bij de 

K.B.V.B. & de identiteitskaart dient voorgelegd te worden. Speelsters die niet aangesloten zijn 

bij de K.B.V.B. kunnen ook deelnemen, maar de organisatie is niet verantwoordelijk voor 

ongevalsaangiftes. 

 

Art. III. De deelnemende clubs dienen zich voor de aanvang van iedere wedstrijd te laten 

vertegenwoordigen door een meerderjarige afgevaardigde. Deze dient alle officiële 

documenten ter beschikking te houden van de scheidsrechter en de inrichtende club. Hij/Zij zal 

verantwoordelijk zijn voor de strikte naleving van de reglementen en het gedrag van zijn/haar 

speelsters. 

 

Art. IV. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters dewelke door Eendracht Mazenzele Opwijk 

zijn aangeduid. 

 

Art. V. Elke ploeg dient zelf in te staan voor de oefenballen om de speelsters op te warmen. 

 

Art. VI. De ploegen die als eerste uitgeloot worden, fungeren als thuisploeg en zullen er zorg voor 

dragen dat zij in een andere kleur aantreden indien de tegenstrever dezelfde kleuren draagt. 

Een tweede stel uitrustingen meebrengen is dan ook aangeraden. 

 

Art. VII. Eendracht Mazenzele Opwijk speelt alle wedstrijden in groene uitrusting met zwarte broek. 

 

Art. VIII. Een speelster die een rode kaart oploopt is automatisch geschorst voor de ganse duur van het 

tornooi. Een speelster die een gele kaart krijgt, wordt uitgesloten en mag niet meer in die 

wedstrijd actief zijn, hij mag wel worden vervangen. Alle vrije trappen zijn indirecte vrije 

trappen. 

 

Art. IX. De ploegen worden verzocht om ten laatste een half uur voor de aanvang van de wedstrijd 

aanwezig te zijn. 

 

Art. X. Het wedstrijdblad dient ingevuld bezorgt te worden op het wedstrijdsecretariaat voor aanvang 

van de eerste wedstrijd.  

 

Art. XI. De wedstrijden worden gespeeld op kunstgras. Aluminium noppen zijn niet toegelaten. 

Speelsters met dit schoeisel kunnen uitgesloten worden van het tornooi. 

 



Eendracht Mazenzele Opwijk 
Campus Tesseskouter 
Klaarstraat 139, 1745 Opwijk  

 

Art. XII. Er wordt gespeeld in een opstelling van 8 tegen 8. Zeven veldspeelsters en 1 doelwachter. Elke 

ploeg kan doorlopend speelsters vervangen. Er mogen echter nooit meer dan 8 speelsters van 

één ploeg op het veld staan. Er wordt een algemeen klassement opgemaakt waarna de finale 

wedstrijden worden samengesteld. 

 

 

Art. XIII. Duur van de wedstrijden: 2 x 15 minuten, zonder rust. 

 

Art. XIV. De doelwachter werpt uit. Het uitwerpen van de keeper en de doeltrap (vanop de grond) 

moeten gebeuren naar een speelster die op de eigen terreinhelft de bal zal aannemen. 

Inworpen en hoekschoppen worden normaal genomen. Alle vrijschoppen zijn onrechtstreeks. 

Trappen op doel mag enkel vanop de terreinhelft van de tegenstander. De start en het einde 

van de wedstrijd zal aangegeven worden door een fluitsignaal. De buitenspelregel is niet van 

toepassing. 

 

Art. XV. Het inrichtend comité regelt alle geschillen betreffende de toepassing van dit reglement, 

zonder dat hiertegen beroep mogelijk is. Alle wedstrijd geschillen vallen onder de bevoegdheid 

van de desbetreffende scheidsrechter. 

 

Art. XVI. Klassering worden opgemaakt op basis van gewonnen wedstrijden 3 punten, gelijkspel 1 punt, 

verlies 0 punten. Bij gelijkheid wordt er eerst gekeken naar het aantal gewonnen wedstrijden, 

dan naar het doelpuntensaldo, dan het aantal gemaakte doelpunten, vervolgens het onderling 

duel en indien er dan nog gelijkheid van stand is zal een toss de beslissing nemen. 

 

Art. XVII. De eerste wedstrijden zullen gespeeld worden om 9u30, het einde van het tornooi & de 

prijsuitreiking zijn voorzien om 15u30. 
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SPEELSCHEMA 

Er zijn 2 poules van 4 ploegen. Na de groepsfase, waarin de ploegen in hun poule spelen, wordt een 

pouleklassement opgemaakt. Vervolgens wordt er een plaatsingswedstrijd gespeeld.  

Groep A 

9u30 FC Briel - E. Mazenzele Opwijk  0 : 0 

10u10 DAVO Puurs - Ladies Harelbeke  0 : 0 

10u50 FC Briel - DAVO Puurs  0 : 0 

11u30 E. Mazenzele Opwijk - Ladies Harelbeke  0 : 0 

12u10 Ladies Harelbeke - FC Briel  0 : 0 

12u50 E. Mazenzele Opwijk - DAVO Puurs   0 : 0 
        

Groep B 

9u30 RWDM - FC Pellenberg  0 : 0 

10u10 VK Berchem - FC Dames Ternat  0 : 0 

10u50 RWDM - VK Berchem  0 : 0 

11u30 FC Pellenberg - FC Dames Ternat  0 : 0 

12u10 FC Dames Ternat - RWDM  0 : 0 

12u50 FC Pellenberg - VK Berchem   0 : 0 
        

14u00 
Plaats 7 & 8 

4 - 4   0 : 0 

14u00 
Plaats 5 & 6 

3 - 3   0 : 0 

14u40 
Plaats 3 & 4 

2 - 2   0 : 0 

14u40 
Plaats 1 & 2 

1 - 1   0 : 0 

 


