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Algemeen 
 
Dit tornooi wordt georganiseerd door WM Soccer Events  i.s.m. FCV Dender EH en zal de naam 
WM Youth Cup - Gold dragen 
 
 
Meer info kan je terugvinden via 
Site organisatie - WM Soccer Events:                www.wmsoccerevents.be                                              
Tornooisite WM Youth Cup - Gold:                    www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold 
                
Facebookpagina:   https://www.facebook.com/WM-Youth-Cup-110781230628724 
 
 
 

Reglementen 
 
Gedurende de hele duur van het bekertornooi zullen de reglementen van de KBVB en de 
spelregels van Voetbal Vlaanderen als basis gelden.  
www.voetbalvlaanderen.be/nl/spelreglement  
 
 
 

Categorieën 
 
Het tornooi is voorbehouden voor volgende lichtingen 

- U8 tornooi (5 tegen 5): U8 IP/Elite  (2013)   
- U9 tornooi (5 tegen 5): U9 IP/Elite  (2012) 

 
- U10 tornooi (8 tegen 8): U10 IP/Elite  (2011) 
- U11 tornooi (8 tegen 8): U11 IP/Elite  (2010) 
- U12 tornooi (8 tegen 8): U12 IP/Elite  (2009) 
- U13 tornooi (8 tegen 8): U13 IP           (2008) 

 
Bij het bekertornooi U8 t.e.m. U13 mogen de ‘Elite-clubs’ uiteraard naar eigen keuze ook 
deelnemen met de lichting van 1 jaar jonger 
 

- U14 tornooi (11 tegen 11): U14 IP  (2007) / U13 Elite  (2008) 
- U15 tornooi (11 tegen 11): U15 IP  (2006) / U14 Elite  (2007) 
- U16 tornooi (11 tegen 11): U16 IP  (2005) / U15 Elite  (2006) 
- U17 tornooi (11 tegen 11): U17 IP  (2004) / U16 Elite  (2005) 

 
Bij het bekertornooi U14 t.e.m. U17 moeten de ‘Elite-clubs’ deelnemen met de lichting van 1 
jaar jonger. Clubs die pas voor het eerste jaar ‘Elite’ spelen krijgen een uitzondering op deze regel 

 
 
 

http://www.wmsoccerevents.be/
https://www.facebook.com/WM-Youth-Cup-110781230628724
http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/spelreglement
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Speeldata 
 
De speeldata per leeftijdscategorie zal zoveel mogelijk gespreid worden om de bezetting en de 
week-/trainingsschema’s van de thuisspelende clubs zo min mogelijk te belasten. We zullen dan 
ook steeds enkele leeftijdscategorieën aan mekaar clusteren: 
 

 
 
 
Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen in functie van het aantal ingeschreven ploegen 
en/of weersomstandigheden of andere factoren gewijzigd of verschoven worden. 
 
Alle reeksen zullen geloot worden. Na de lottrekking zullen we de schema’s per poule opmaken 
en hierbij rekening houden dat het niet mogelijk is dat in de ‘poulefase’ de wedstrijden van de 
lichtingen die in dezelfde week geprogrammeerd staan allemaal thuiswedstrijden zijn voor een 
bepaalde club. Hierdoor moet het mogelijk zijn om zoveel mogelijk wedstrijden op de voorziene 
datum te kunnen laten doorgaan. 
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Als basisdatum voorzien we steeds een woensdagavond met aanvangsuur 18u.  
Indien dit moment moeilijk in te passen valt in de gebruikelijke planning van een  
club dan mag de wedstrijd ook verschoven worden naar een maandag-, dinsdag-,  
of donderdagavond met een zelf te kiezen aanvangsuur. Let wel, dit kan enkel mét  
schriftelijke goedkeuring van de tegenpartij én na voorlegging en akkoord van het 
tornooisecretariaat! Deze wijziging moet via mail minstens 10 dagen voor aanvang van de 
vooropgestelde datum aan het tornooisecretariaat (Regioverantwoordelijke) aangevraagd 
worden! 
 
 
Indien de wedstrijd niet zou passen in de voorziene week, dan mag deze ook verschoven 
worden naar een andere week voorafgaand aan de volgende bekerronde. Kortom, alle 
wedstrijden van een bepaalde ronde moeten ten laatste op donderdagavond afgewerkt zijn 
voor de week dat de volgende ronde geprogrammeerd staat… 
 
Opmerkingen: 

- Wedstrijden van de Provinciale detectie hebben ALTIJD voorrang op de bekerwedstrijden 
van de WM Youth Cup - Gold. Indien een bekerwedstrijd gepland staat in dezelfde week 
als een detectiemoment dan zal deze wedstrijd automatisch verschoven worden naar de 
vorige of volgende week (in samenspraak met de beide teams omdat mogelijk in andere 
provincies deze detectiemomenten op andere data voorzien zijn). Indien we als 
organisatie deze data vroegtijdig kennen dan zullen we bij de opmaak van de data per 
categorie hier zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden. 

- Indien de snelste af te leggen weg tussen beide clubs meer dan 70km bedraagt (via 
google maps  https://www.google.be/maps), dan mag de bezoekende club vragen om 
het aanvangsuur te verlaten i.p.v. het voorziene (basis)startuur van 18u en zal dit door 
de tornooiorganisatie goedgekeurd worden. 

- Indien een club 2 ploegen in dezelfde leeftijdscategorie ingeschreven heeft, dan is het 
niet mogelijk dat deze ploegen in dezelfde reeks terecht komen tijdens de poulefase. 

- Indien beide ploegen, rekening houdend met de hierboven opgesomde punten, niet tot 
een vergelijk komen, dan zal het organisatiecomité een gemotiveerde beslissing nemen 
wanneer de wedstrijd dient gespeeld te worden. De ploeg die zich op dat ogenblik niet 
aandient of aangeeft niet aanwezig te zullen zijn, wordt als ‘forfaitgegevend’ 
beschouwd.   

 
 

Wijzigingen moeten aangevraagd worden via mail van de thuisclub én moet vergezeld zijn van 
het schriftelijke antwoord van de bezoekende club!  
Dit kan gestuurd worden naar het tornooisecretariaat (Regioverantwoordelijke) 
- Regio Oost (Ewout Defrijn): ewout.defrijn@telenet.be 
- Regio West (Manuel Leys): manuel.leys@hotmail.com 
 

 
 
Vanaf het moment dat deze aanpassing in het speelschema op de tornooisite gepubliceerd 
wordt zal dit ook officieel zijn. Alle schema’s zijn terug te vinden via deze link   
www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold 
 

https://www.google.be/maps
mailto:ewout.defrijn@telenet.be
mailto:manuel.leys@hotmail.com
http://www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold
filip
Markering
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Loting 
 
De poules zullen enkele weken voor aanvang van het bekertornooi geloot worden. Voor de 
poulefase delen we zone Oost & zone West nog eens in 2 regionale zones op.  
 

 
Spelers 
 

- Enkel spelers die aangesloten zijn bij de deelnemende club zullen mogen opgesteld 
worden. Er zullen dan ook géén testspelers toegelaten worden om deel te nemen aan 
deze wedstrijden! 

 
- Indien een club meerdere teams per leeftijdscategorie inschrijft dan komen alle spelers 

die aangesloten zijn bij deze lichting van de club in aanmerking om deel te nemen aan 
deze wedstrijden.  
Opmerking: Het is echter niet toegestaan dat spelers aan meerdere wedstrijden van 
dezelfde lichting deelnemen binnen dezelfde tornooironde (poulefase, knockout-fase). 
Wanneer je m.a.w. op het wedstrijdblad gestaan hebt in de poulefase bij ploeg U12 X-1 
dan mag je in de poulefase niet meer deelnemen bij ploeg U12 X-2. Bij plaatsing voor de 
knock-out fase beginnen alle spelers opnieuw vanaf nul.  
 
Hetzelfde geldt voor de knockout-fase. Wanneer 2 ploegen van dezelfde lichting uit 
dezelfde club doorstoten naar deze fase in het bekertornooi dan kunnen ze per 
speelronde maar deel uitmaken van één van de twee ploegen. Bij doorstoten naar de 
volgende ronde starten ze opnieuw met een blanco statuut! 
 
We beschouwen ploeg U12 ‘X-1’ als de basisploeg. Bij zondigen tegen het reglement zal 
ploeg U12 ‘X-2’ hierbij gesanctioneerd worden met een forfaitnederlaag van 3-0. Dit is 
ook het geval wanneer ploeg ‘2’ gewonnen heeft en ploeg ‘1’ zijn wedstrijd verloor. 
 

- Ook spelers van clubs met een samenwerkingsverband zullen voor dit bekerformat niet 
mogen opgesteld worden bij een andere club dan degene waar ze bij aangesloten zijn 
volgens de app van BBF. 

 
 
Ploegen waarvan spelers op het scheidsrechterblad staan die niet voldoen aan bovenvermelde 
regels zullen de wedstrijd dan bijgevolg ook verliezen met een forfaitscore van 3-0. Tijdens elke 
ronde zullen we steekproeven afnemen ter controle hiervan. 
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Scheidsrechters 
 

- Bij de categorieën U8 t.e.m. U13 mogen de wedstrijden gefloten worden door 
verantwoordelijken van de thuisclub. 

- Bij de lichtingen U14 t.e.m. U17 vragen we dat deze wedstrijden gefloten worden door 
officiële scheidsrechters aangesloten bij de KBVB. Deze personen mogen echter wel 
aangesloten zijn bij de thuisclub.  
→ we vragen dit om de objectiviteit van de leiding maximaal proberen te waarborgen 
→ indien er géén officiële scheidsrechter aanwezig is bij de lichtingen waar er 11 
tegen 11 gespeeld wordt, dan heeft de bezoekende club het recht om zelf een 
scheidsrechter van hen aan te duiden (dit hoeft geen officiële scheidsrechter te zijn)! 

 
 
 

Adressen speellocaties & contactgegevens deelnemende clubs 
 
De lijst met adressen van de speellocaties per club is terug te vinden op de tornooisite 
(www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold) 
 
Indien deze adressen niet corresponderen met de doorgegeven info dan moet de thuisclub dit 
melden aan het tornooisecretariaat (regioverantwoordelijke) 
 
Op deze lijst zijn ook volgende gegevens terug te vinden 

- Kleuren uitrustingen deelnemende clubs 
- Contactgegevens van 1 persoon per deelnemende club (deze lijst met contactgegevens 

zal enkel bezorgd worden aan alle verantwoordelijken van de deelnemende clubs én zal 
niet gepubliceerd worden op de site!) 

 
 

 

Aanvragen wedstrijden 
 

De deelnemende clubs dienen de wedstrijden zelf & tijdig aan te vragen bij het provinciaal 
secretariaat van hun provincie van de voetbalbond.  
 
Bij aankomst zal het digitale wedstrijdblad moeten ingevuld worden. Als het document omwille 
van technische problemen niet kan ingevuld worden dan kan de papieren versie vanuit                   
de organisatie van de WM Soccer Events (terug te vinden op de tornooipagina bij de            
bijlages) ook gebruikt worden.  
 
Voor de onderstaande lichtingen mogen er maar een maximaal aantal speler opgeschreven 
worden: 

- Wedstrijden 5 vs 5: maximaal 9 spelers op wedstrijdblad 
- Wedstrijden 8 vs 8: maximaal 12 spelers op wedstrijdblad 
- Wedstrijden 11 vs 11: maximaal 15 spelers op wedstrijdblad 

 
 
 

http://www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold
filip
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Na de wedstrijd zal het wedstrijdbladen moeten afgetekend worden door de  
afgevaardigden van beide teams én door de scheidsrechter. Het digitale blad voor 
‘vriendschappelijke wedstrijden’ zal door de GC van de thuisspelende club  
moeten verzonden worden naar Voetbal Vlaanderen om zo de wedstrijd af te sluiten!  
 
 
 

Aankomst 
 
Bij aankomst zal er voor de teams drinkwater ter beschikking gesteld worden door de thuisclub.  
 
Er mag een maximaal inkombedrag van 3€ gevraagd worden door de thuisspelende club aan de 
aanwezige supporters (ouder dan 18j). Per ploeg hebben 3 begeleiders 
(trainers/afgevaardigden) gratis toegang tot deze wedstrijd. 
 
Scouts die zich kunnen legitimeren krijgen ook gratis toegang tot de wedstrijden. 
 
 
 

Uitrusting & materiaal 
 
In geval de scheidsrechter van oordeel is dat de uitrustingen van de ploegen te weinig verschil 
vertonen van kleur of motief dan zal de ‘thuisspelende’ ploeg hun uitrusting moeten 
aanpassen. 
 
Bij de wedstrijden (11 vs 11) is de nummering op de truien verplicht. Bij de jongere lichtingen is 
dit gewenst… 
 
Elke ploeg zorgt voor zijn eigen opwarmingsballen. 
 
Het veld moet voor aanvang van de wedstrijd minsten 30’ beschikbaar zijn voor de ploegen om 
op te kunnen warmen. 
 
 
 
 

Sportief 
 
De duur van de wedstrijden zijn degene die gebruikt worden tijdens de IP-competities 

- wedstrijden 5 tegen 5 (U8 - U9): 4 x 15’ 
- wedstrijden 8 tegen 8 (U10 - U13): 4 x 15’   
- wedstrijden 11 tegen 11 (U14 - U17): 4 x 20’ 
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Poulefase: 
 
Om ervoor te zorgen dat alle deelnemende teams minstens 1 thuismatch hebben zullen de 
poules ingedeeld worden met 3 teams waarbij elke ploeg tegen een willekeurig team uit de 
poule eens thuis speelt en tegen het andere team uit zal spelen. 
 
 
Indien het organisatorisch niet mogelijk is om de poules met 3 teams te vullen (vb 4 teams) dan 
worden er bij loting ploegen aangeduid dan 2x thuis zullen spelen in de poulefase. 
 

- Bij ALLE wedstrijden in de poulefase zullen er na afloop van de match 5 strafschoppen 
genomen worden. Dit zal gelden als één van de criteria bij de opmaak van de 
klassementen en in rekening worden gebracht bij gelijke standen tijdens de poulefase. 
Opm 1: er moeten dus niet meer dan 5 strafschoppen genomen worden, ook niet als de stand na 
deze strafschoppen nog gelijk is 
Opm 2: ook indien er al een verschil is voor het nemen van de 5 strafschoppen per ploeg moet 
iedere ploeg toch alle 5 de strafschoppen nemen 

 
De rangschikking in elke poule wordt opgemaakt volgens het behaalde aantal punten 

- Overwinning: 3 punten 
Gelijkspel: 1 punt 
Nederlaag: 0 punten 

 
In geval van gelijkheid van punten gelden volgende criteria (in aflopende vorm) 

- 1. Aantal overwinningen 
- 2. Doelsaldo 
- 3. Aantal gescoorde doelpunten tijdens de poulefase 
- 4. Uitslag van de onderlinge wedstrijd 
- 5. Aantal gescoorde ‘uitdoelpunten’ in poulefase 

 
- 6. Doelsaldo penalty’s na wedstrijden 
- 7. Gescoorde penalty’s na wedstrijden 

 
- 8. Aantal gescoorde uitpenalty’s na wedstrijden in poulefase 

 
- 9. Toss 

 
 

 
Afhankelijk van het aantal deelnemende teams per reeks zal er een bepaald format opgemaakt 
worden waarbij er X-aantal teams zal doorstoten vanuit de poulefase naar de knock-outfase. De 
ploegen die hun poule winnen zullen aangeduid worden als thuisclub in de eerste knock-out 
fase… 
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Knock-outfase 
 
Het winnende team zal zich kwalificeren voor de volgende ronde. Indien de stand na de 
reguliere speeltijd gelijk is zullen 5 penalty’s in alle reeksen beslissen over winst en verlies. 
Indien er na deze 5 penalty’s nog geen verschil is zullen de beide ploegen na elkaar steeds een 
penalty nemen tot er een verschil is. 
 
Opm: een speler die een strafschop genomen heeft mag pas opnieuw een nieuwe strafschop nemen 
wanneer alle spelers van die ploeg die op het wedstrijdblad staan aan de beurt geweest zijn. Een 
geblesseerde speler zal enkel geen strafschop hoeven te trappen wanneer hij gedurende de wedstrijd het 
veld geblesseerd moeten verlaten heeft. De scheidsrechter heeft de taak om bij te houden wie er al 
getrapt heeft en wie nog niet.  

 
 
Nationale Finale 
 
De beide finalisten van elke zone (Oost & West) plaatsen zich voor de Nationale Finale op 1 mei 
2021 (indien er dan geen competitie- of eindrondeverplichtingen zijn voor de 1e ploeg van de  
gastlocatie) op de velden van FCV Dender. De winnaar van de finale uit hun regionale  
zone speelt in de Nationale Finale tegen de 2e uit de andere zone. Bij een gelijke stand op het 
einde van die wedstrijd in de Nationale Eindronde zal de winnaar van de zone doorgaan naar de 
uiteindelijke Nationale Finale tegen de winnaar van de andere halve finale!  
 
 

Kaarten 
 

- Gele kaarten: bij 2 gele kaarten in dezelfde wedstrijd zal de speler geschorst zijn voor de 
volgende wedstrijd van zijn ploeg. Hij mag ook niet deelnemen met een eventueel 
tweede ploeg in diezelfde of volgende bekerronde. De naam van deze speler moet aan 
het tornooisecretariaat bij de Regioverantwoordelijke doorgegeven worden! 
 

- Rode kaarten: iedere speler welke het voorwerp uitmaakt van een scheidsrechter-
verslag, uitsluiting (directe rode kaart of 2 x geel) of onbehoorlijk gedrag tijdens of na de 
wedstrijd, wordt onmiddellijk geschorst voor de volgende wedstrijd. Maakt hij echter 
het voorwerp uit van een verslag voor handtastelijkheden t.o.v. de scheidsrechter, dan 
blijft de betrokken speler geschorst voor de duur van het hele tornooi. Zelfde sanctie 
geldt voor de niet-spelende leden die op het scheidsrechterblad vermeld staan. De 
naam van deze speler moet aan het tornooisecretariaat bij de Regioverantwoordelijke 
doorgegeven worden! 

 
Spelers die 2x een geel kaart of direct rood gekregen hebben, zullen niet mogen deelnemen in 
een eventuele strafschoppenreeks na de wedstrijd in de poule- of knock-out fase. 

 
Rode kaarten of 2x geel zullen via het digitaal platform moeten doorgegeven worden aan het 
tornooisecretariaat! 
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Scheidsrechterblad 
 

De deelnemende clubs dienen de wedstrijden van de WM Youth Cup - Gold aan te kondigen als 
vriendschappelijke wedstrijd via e-kickoff, zodoende wordt ook een digitaal wedstrijdblad 
opgemaakt.  
Het wedstrijdblad wordt ingevuld voor aanvang van de wedstrijd en tweemaal uitgeprint (voor 
elke club één exemplaar). Op het blad dienen de namen te staan van de spelers die deelnemen 
aan de wedstrijd. Na afloop dient elke ploeg een fotokopie te krijgen (zodat beide ploegen een 
GELIJKAARDIG document hebben) 
 
 
Gebruikte bladen :  
Mocht het digitaal wedstrijdblad niet geconsulteerd kunnen worden kan het scheidsrechterblad 
gedownload worden van de site van de WM Youth Cup - Gold: 
www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold 
 
Het organisatiecomité heeft het recht het wedstrijdblad op te vragen (bv bij  
betwistingen, ter controle van gegevens die betrekking hebben op de wedstrijd, enz …)  
Indien het wedstrijdblad (waar nodig opgevraagd aan beide teams) niet kan voorgelegd 
worden, krijgt de thuisploeg een forfaitscore toebedeeld. Zij zijn immers verantwoordelijk voor 
het opmaken van dit document. Het forfait geeft geen aanleiding tot uitschakeling in de 
poulefase, wel bij de knock-outfase. 

 
 
Doorgeven uitslagen 
 

Alle clubs hebben een persoonlijke inloglink gekregen om de uitslagen van hun wedstrijden in 
te geven op het digitale platform. We vragen dan ook om langs deze weg de uitslagen door te 

geven (op deze manier zullen er minder fouten gebeuren én zullen de uitslagen véél sneller 
online staan ter inzage van alle clubs!) 

 

Deze uitslagen moeten ten laatste 1u na afloop van de wedstrijden ingegeven worden 

 
Indien dit niet zou lukken, of er door de andere ploeg een verkeerde uitslag doorgeven werd, 
dan kan er altijd contact opgenomen worden met de mensen van het dagelijks secretariaat 

per zone (dit moet zo snel mogelijk gebeuren!) 
 

Verantwoordelijke Zone West:  0479/51.92.79  (Manuel Leys) of  manuel.leys@hotmail.com 

Verantwoordelijke Zone Oost:  0498/40.65.99  (Ewout Defrijn) of  ewout.defrijn@telenet.be 
 

   
 
Opmerking: Bij de POULEfase moeten ook de penalty’s doorgegeven worden 
 
 
 
 

http://www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold
mailto:ewout.defrijn@telenet.be
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Klachten/betwistingen 

 
Klachten moeten binnen de 24 uur na de wedstrijd aan het Organisatiecomité van 
de WM Youth Cup kenbaar gemaakt worden. 
 
Klachten kunnen enkel ingediend worden door de GC of doorgegeven contactpersoon (zie 
contactenlijst op de tornooisite) van de deelnemende club aan de ‘Regioverantwoordelijke’ en 
bevatten steeds :  

 Een duidelijk leesbare kopie van het wedstrijdblad (pdf-versie) 
 Een gemotiveerd schrijven waarom klacht werd ingediend 
 Een onomstootbaar bewijs van de begane fout 

 
Alle beslissingen door het organisatiecomité genomen zijn zonder verhaal. De club die de klacht 
indient, bewijst meteen het ongelijk van de andere club. 
Eens de klacht binnen is, zal verdere communicatie gebeuren enkel via de GC én  
de opgegeven contactpersoon van het team.  
 
Klachten mbt spelfeiten (vb. ref floot steevast tegen ploeg X of Y, of ref floot niet goed)     
worden als niet behandelbaar door het organisatiecomité beschouwd.  

 
 
Vroegtijdig stopzetten wedstrijd 
 
Indien een wedstrijd om welke reden dan ook ( vb wateroverlast, opkomend onweer) en na 
toepassen van het KBVB-reglement, niet beëindigd of vroegtijdig afgebroken wordt 
(uitgezonderd wanneer een ploeg door zijn houding of spelstijl hierop zou aansturen) geldt de 
uitslag van het ogenblik der stopzetting van de partij.  
 
Bij gelijke stand op dat ogenblik zullen 5 strafschoppen bepalen wie doorstoot. Blijkt ook dit 
onmogelijk, dan beslist de toss.  

 
 
Onbespeelbaarheid & Afgelastingen 
 
Bij onbespeelbaarheid van het terrein is de thuisspelende club verplicht het tornooisecretariaat 
én de tegenstander hiervan op de hoogte te brengen en dit ten laatste om 12u van de dag 
waarop de wedstrijd geprogrammeerd staat.  
 
Indien een ploeg, zonder voorafgaandelijke contact met het Jeugdcupsecretariaat, niet komt 
opdagen of niet aanwezig is 20 minuten na het reguliere aanvangsuur van de wedstrijd, wordt 
deze beschouwd als forfaitgevend. 
 
 
Bij algemene afgelastingen volgen we de berichtgeving vanuit Voetbal Vlaanderen/KBVB. Voor 
plaatselijke afgelastingen gelden dezelfde regels als bij ‘onbespeelbaarheid’. 
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Vanuit het organisatiecomité zullen algemene afgelastingen steeds ten laatste om 
10u van de voorziene speeldag gemeld worden op de hoofdpagina van de tornooisite 
(www.wmsoccerevents.be/wmyouthcup-gold) én op de Facebook pagina van het  
tornooi. Het organisatiecomité zal een nieuwe datum vastleggen voor een algemene afgelaste 
speeldag. In onderling overleg kunnen de clubs die datum dan nog aanpassen. 
 
 
Bij plaatselijke afgelastingen (vb. weersomstandigheden,…) is de thuisspelende club verplicht 
in eerste instantie het tornooisecretariaat en dit voor 10u. Bij akkoord om af te gelasten brengt 
de thuisclub vervolgens ook de bezoekende club hiervan op de hoogte om zo ook direct een 
nieuwe datum vast te leggen voor die wedstrijd.  
 
 

Verzekering 
 
De spelers, trainers en begeleiders moeten verzekerd zijn bij hun voetbalbond. Het 
organisatiecomité van de WM Youth Cup - Gold (WM Soccer Events) is niet verantwoordelijk 
voor eventuele ongevallen, verlies, diefstal of schade aan waardevolle of persoonlijke 
voorwerpen en dit voor de gehele duur van het bekertornooi op of rond de velden en de 
kleedkamers. 
 
 

Varia 
 

- De organisatiekosten zijn ten laste van de thuisspelende club 
- Een eventuele vergoeding voor de scheidsrechter zal betaald worden door de 

‘thuisspelende club’ 
- De wedstrijden zullen door de thuisspelende club tijdig aangevraagd worden onder het 

stelsel van ‘vriendschappelijke wedstrijd’ bij Voetbal Vlaanderen 
- Elke club legt dit reglement ter inzage op het secretariaat voor alle deelnemende teams 

én voor de scheidsrechter 
- Elke thuisclub zorgt voor de gepaste EHBO-voorzieningen in de buurt van de 

speelvelden/kleedkamers 
 
 
Deelname aan dit bekertornooi veronderstelt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding 
van dit reglement. 
 
Alle niet door dit reglement voorziene gevallen zullen onherroepelijk door het 
organisatiecomité worden beslecht. 
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Contactgegevens Organisatie 
 

 

Jeugdcupsecretariaat  (Dagelijks secretariaat): 
- Doorgeven van wijzigingen speeldata of uren 
- Doorgeven van uitslagen indien niet mogelijk via digitale link 
- Indienen klachten  

 
Mail: 
Regioverantwoordelijke zone West (Manuel Leys): 
0479/51.92.79  of manuel.leys@hotmail.com 
  
Regioverantwoordelijke zone Oost (Ewout Defrijn):  
0498/40.65.99 of ewout.defrijn@telenet.be 
 
 
 

Overkoepelende organisatie 
- Wanneer het dagelijks secretariaat niet bereikbaar is 
- Bij andere dan hierboven vermelde taken van het ‘dagelijks secretariaat’ 

 
Mail: wmsoccerevents@hotmail.com    of    wim_moortgat@hotmail.com 
GSM: 0477/57.25.80   (Wim Moortgat, WM Soccer Events) 
 
 
 

Tornooisite 
Te bereiken via  www.wmsoccerevents.be/youthcup-gold 
 
 
 

Facebookpagina 
 
https://www.facebook.com/WM-Youth-Cup-110781230628724 
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