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G-VOETBALPLOEG CERCLE MELLE   

G-voetbalploeg Cercle Melle is een voetbalploeg voor mensen met een 

beperking in Melle. Onze voetbalploeg maakt deel uit van de vereniging 

vzw Cercle Melle.    

 

WAT IS G-VOETBAL? 

G-voetbal is voetbal voor mensen met een beperking. In het G-voetbal 

staan voetbalplezier en succesbeleving voor iedereen voorop. Het motto 

"deelnemen is belangrijker dan winnen" staat centraal. De fair-play wordt 

hoog in het vaandel gedragen. Uitgaande van die beginselen worden de 

ploegen onderverdeeld in groepen van verschillende niveaus (A-B-C-D), 

waarbij niveau A het "hoogste" is en niveau D het "laagste" is. Sommige 

ploegen spelen ook competitie.   

     
 

G-VOETBALTORNOOI CERCLE MELLE G    

Cercle Melle G organiseert jaarlijks een internationaal g-voetbaltornooi. 
Naast vele Belgische ploegen, namen reeds verschillende Nederlandse, 
Engelse en zelfs Italiaanse ploegen deel aan het tornooi.  

                     

Het tornooi is geleidelijk aan uitgegroeid tot een groots evenement 
dankzij de inzet van vele vrijwilligers, waaronder vele Mellenaars. Zo’n 
vijftigtal vrijwilligers zorgen met veel enthousiasme voor het goede 
verloop van het tornooi. Ook vele sponsors verlenen financiële steun:  
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DATUM EN PLAATS VAN HET TORNOOI  
 
De g-ploeg van Cercle Melle organiseert een internationaal g-voetbaltornooi voor mensen 
met een beperking op zaterdag 26 mei 2018. Het vindt plaats op de voetbalterreinen van 
Cercle Melle. Het adres is Wezenstraat 42, 9090 Melle, dichtbij Gent. 
 
Het tornooi begint rond 10.00 uur en eindigt rond 17.00 uur.  
 
Het is al de twaalfde editie van ons tornooi. 
 

DEELNEMENDE PLOEGEN 

Ons voetbaltornooi is “internationaal”. In het verleden namen reeds Nederlandse, Engelse 

en Italiaanse ploegen deel aan het tornooi. Het tornooi staat open voor ploegen van alle 

niveaus (A-B-C-D-kids). 

Een deelnemende ploeg dient zelf te zorgen voor verzekering van zijn spelers en begeleiders.  

 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 
 

Het tornooi staat open voor spelers met een beperking, ongeacht de aard of graad van 

beperking. Er mogen geen begeleiders meespelen. 

 

Vóór de aanvang van de eerste wedstrijd dient elke ploeg een spelerslijst in te dienen bij de 

wedstrijdleiding. Enkel spelers die voorkomen op deze lijst mogen aan het tornooi 

deelnemen.  

 

INDELING PLOEGEN 

De deelnemende ploegen worden onderverdeeld in verschillende groepen naargelang het 

“niveau”. Aldus proberen we het spelplezier van elke speler te bevorderen. Elke speler heeft 

de mogelijkheid te voetballen tegen anderen die hetzelfde niveau hebben. 

De verantwoordelijke van elk team dient het niveau van zijn ploeg in te schatten, waarbij 

niveau A het hoogste en niveau D het laagste is. Dat niveau moet ook vermeld worden op 

het inschrijvingsformulier. 

 

SPELREGELS 

Er wordt buiten gespeeld 7 tegen 7 (1 keeper en 6 veldspelers). De andere spelregels vind je 

in het reglement dat zich verder in deze brochure bevindt.  

 

 



AANKOMST PLOEGEN EN TOEWIJZING KLEEDKAMER 

 

De verantwoordelijke van een ploeg dient zich bij aankomst aan te melden bij de 

wedstrijdleiding. De verantwoordelijke 

- meldt de aankomst van zijn ploeg 

- vult het inschrijvingsformulier in (namen en nummers spelers) 

- krijgt een tornooifolder met daarin het wedstrijdschema en het reglement 

- krijgt 2 flessen water 

 

Aan elk team wordt een kleedkamer toegewezen. Waardevolle voorwerpen dienen 

meegenomen te worden naar de terreinen! 

 

 

MEDAILLES EN BEKERS  

 

Na het spelen van de wedstrijden worden medailles en bekers uitgereikt: 

- medaille voor elke speler 

- beker voor elk team, fair-play bekers, beker penaltycups 

 

 ETEN EN DRANK/ACTIVITEITEN 

Er worden braadworsten, hotdogs, soep, pannenkoeken, ice cream en drank verkocht aan 

een lage prijs. Tussen de middag is er ook een penaltycup. Er is ook een tombola (altijd prijs)! 

Er valt dus veel te beleven!  

VERVOER: PLAN 

ADRES TERREINEN CERCLE MELLE: WEZENSTRAAT 42, 9090 MELLE 
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                                                PARKING    
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                                                                                           KERKSTRAAT 
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           Bushalte lijnen 28, 94, 96, 140 
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     TREINSTATION MELLE 
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NADERE INFORMATIE   

U ontvangt nog nadere informatie omtrent vervoersmogelijkheden, spelregels en 

wedstrijdschema enkele weken vóór het toernooi. 

Indien u nog vragen heeft, kan u ons steeds contacteren op het telnr. 0473/53.35.39 of 

mailen naar tom.beckers@bellaw.eu  (trainer Cercle Melle G). 

 

INSCHRIJVING 

Een ploeg die wenst deel te nemen moet een inschrijvingsformulier invullen en terugsturen 

naar het volgende emailadres: tom.beckers@bellaw.eu . 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20 en kan overgeschreven worden op het volgende 

rekeningnummer: BE41 0359 2309 7410  BIC GEBABEBB  begunstigde: Scheepers 

Irène/Cercle Melle G met vermelding van de naam van uw ploeg en “tornooi Cercle Melle 

G”.  

Clubs die met meerdere ploegen deelnemen dienen slechts 1x € 20 te betalen. 

Een deelnemende ploeg dient zelf te zorgen voor verzekering van zijn spelers en begeleiders. 

Het inschrijvingsformulier vind je hieronder: 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 tornooi CERCLE MELLE G 26 mei 2018 

NAAM PLOEG: ........................................... 

schrijft in met 1 / 2 /… ploegen  (juiste aantal omcirkelen; voor ploegen die met 

meerdere teams deelnemen)  

NAAM BEGELEIDER: ........................................................ 

CONTACTNUMMER: ............................................. 

CONTACTADRES: .................................................. 

                                .................................................. 

E-MAIL: ............................................................. 

NIVEAU PLOEG (bolletje kleuren):  

O  A/B (hoog niveau)    

O  C (gemiddeld niveau)   

O  D (laag niveau)  

(U mag bij de letters een + of – bij vermelden, waarbij een + betekent dat uw 

ploeg een “sterkere” ploeg is op dat niveau en een – betekent dat uw ploeg 

een “zwakkere” ploeg is op dat niveau) 

O  KIDS (bij onvoldoende kidsploegen voor afzonderlijke kidspoule, kan 

deelnemende kidsploeg meespelen in poule van laagste niveau (D-))  

Zijn er spelers in een rolstoel? …………… 

Opmerkingen: ……………………………………………… 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20, over te schrijven op het volgende rekeningnummer:  

BE41 0359 2309 7410   BIC GEBABEBB  begunstigde: Scheepers Irène/Cercle 

Melle G    met vermelding naam ploeg tornooi Cercle Melle G 

 



 REGLEMENT  
1. POULE- EN FINALEWEDSTRIJDEN 

Er wordt in vier poules gespeeld. In poule 1 spelen de ploegen van niveau A-B (hoogste niveau); in 

poule 2 spelen de ploegen van niveau C (gemiddeld niveau); in poule 3 van niveau D (laag niveau) en 

in poule 4 van kids. 

In elke poule worden poulewedstrijden gespeeld. In de poule 1 volgt na de poulewedstrijden ook nog 

een finalewedstrijd. 

In geval van onvoorziene omstandigheden, kunnen nog wijzigingen worden aangebracht door de 

tornooiorganisatie.  

Teams kunnen zo nodig, enkel in geval van absolute noodzaak, door de organisatie nog van poule 

worden gewisseld om binnen elke poule een meer evenwaardig niveau te bekomen. 

 

2. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

 Het tornooi staat open voor spelers met een beperking, ongeacht de aard of graad van beperking. 

Er mogen geen begeleiders meespelen (tenzij en enkel in de poule van het laagste niveau, niveau D, 

en dat enkel indien strikt noodzakelijk om de gelijkwaardigheid van ploegen te verzekeren). 

 

Vóór de aanvang van de eerste wedstrijd dient elke ploeg een spelerslijst in te dienen bij de 

wedstrijdleiding. Enkel spelers die voorkomen op deze lijst mogen aan het tornooi deelnemen.  

 

3. AANTAL SPELERS PER PLOEG 
 
Er wordt buiten gespeeld. De volwassenenploegen spelen zeven tegen zeven. Elk team bestaat uit 
zes veldspelers en één doelman. De kidsploegen spelen vijf tegen vijf, waarbij elk team bestaat uit 
vier veldspelers en één doelman. 

 
 
4. DUUR WEDSTRIJDEN 

 
De duur van de poulewedstrijden is 15 minuten zonder pauze. De finalewedstrijden kunnen 

eventueel langer duren (2x 12 minuten). 

In geval van onvoorziene omstandigheden, kunnen nog wijzigingen worden aangebracht door de 

tornooiorganisatie.  

 

5. WISSEL 

 

Het wisselen van spelers is onbeperkt toegestaan op voorwaarde dat er nooit meer dan zeven (of 

vijf bij de kids) spelers op het veld staan. Het wisselen gebeurt aan de zijlijn wanneer het spel stil 

ligt. Er dient niet gewacht te worden op het teken van de scheidsrechter. De speler die invalt mag 

het terrein niet betreden vooraleer zijn ploegmaat het verlaten heeft.  

Enkel het wisselen van de doelman gebeurt met toelating van de scheidsrechter.  

 

 



6. SPELREGELS 

 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de klassieke regels van het veldvoetbal, met volgende 

afwijkingen: 

a. De wedstrijden worden gespeeld op een kleiner terrein met kleinere doelen. 

,b. De buitenspelregel wordt niet toegepast. 

c. Het inbrengen van de bal aan de zijlijn gebeurt als volgt: de bal wordt ingetrapt. Er mag niet 

rechtstreeks gescoord worden.  

d. Wanneer de bal de achterlijn overschrijdt in het voordeel van de verdedigende ploeg, brengt de 

keeper de bal terug in het spel door uit te werpen. De keeper mag niet uittrappen! Wanneer de bal 

de achterlijn overschrijdt in het voordeel van de aanvallende ploeg, wordt een hoekschop genomen.  

e. Een terugspeelbal mag door de keeper met de handen worden opgenomen.  

f. Indien de keeper van een ploeg gebruik maakt van een rolstoel, kan enkel gescoord worden onder 

een bepaalde hoogte die aangegeven wordt met een koord.  

1 keeper raakt de bal met rolstoel en de bal blijft in het spel en dus niet in doel: bal is voor de 

keeper (in zijn handen) 

2 keeper raakt de bal met rolstoel en de bal gaat in doel: dan telt de goal! 

       g. beenbeschermers zijn verplicht. 

 

7. KLASSEMENT NA POULEWEDSTRIJDEN IN GROEP 1 

Voor het opmaken van het klassement na de poulewedstrijden in groep 1 gelden de volgende 

regels: 

- winst: 3 punten;    gelijkspel: 1 punt;     verlies: 0 punten 

- bij gelijk aantal punten: 1. fairste ploeg = meeste punten fair-play (zie overzichtsformulier)  

                                               2. meest gewonnen wedstrijden 

      3. doelpuntensaldo 

                   4. meest gemaakte doelpunten 

                   5. elke ploeg geeft 5 penalty's 

 

8. GELIJKE STAND BIJ FINALEWEDSTRIJDEN IN GROEP 1 

Bij gelijke stand in de finalewedstrijden neemt elke ploeg 5 penalty's. Bij gelijke stand na het nemen van 

5 penalty's, worden penalty's genomen tot er een winnaar is (ene ploeg scoort en andere mist). Een 

speler kan slechts een tweede strafschop nemen wanneer alle andere spelers aan de beurt zijn geweest.    

 

9. RODE EN GELE KAARTEN 

Een speler die van de scheidsrechter een gele kaart getoond krijgt, dient onmiddellijk het veld te 

verlaten. Hij mag wel vervangen worden. Bij een tweede gele kaart tijdens het toernooi, is de speler van 

verdere deelname uitgesloten.  

 



Een speler die tijdens het tornooi een rode kaart getoond krijgt, dient onmiddellijk het veld te verlaten. 

Hij mag niet vervangen worden en is van verdere deelname uitgesloten.  

 

10.  PENALTYCUPS 
 

In principe zullen er 2 penaltycups gehouden worden: één voor de ploegen van poules 3 en kids (rond 

12.15 uur) en één voor de ploegen van poules 1 en 2 (rond 12.00 uur). In geval van onvoorziene 

omstandigheden, kunnen daaraan wel nog wijzigingen worden aangebracht door de tornooiorganisatie. 

Het nemen van de strafschoppen gebeurt volgens de geldende regels van het veldvoetbal onder toezicht 

van een scheidsrechter.  

Ieder team neemt achtereenvolgens 2 strafschoppen. De ploegleider duidt 2 spelers aan en bepaalt de 

volgorde voor het trappen. Hij zorgt ervoor om op tijd met zijn spelers aanwezig te zijn op het veld waar 

de strafschoppen worden genomen.  

Het team dat het meest aantal strafschoppen heeft omgezet, wint de penaltycup. Bij gelijke stand van 

twee of meer ploegen, wordt een extra penaltyronde tussen deze ploegen gehouden. Ieder team neemt 

dan één penalty (wel door een andere speler). Het team dat de penalty mist valt af tot er 1 team 

overblijft als winnaar. Een speler kan slechts een tweede strafschop nemen wanneer alle andere spelers 

aan de beurt zijn geweest.  

 

11. FAIR-PLAY 

In elke groep wordt voor de fair-play een beker uitgereikt. Scheidsrechter geeft per wedstrijd een score aan 

elk team.   

 

12.  WISSELBEKER 
 

Er is ook een mooie grote wisselbeker. Het is dus een beker die steeds de tornooidag zelf dient 

teruggegeven te worden aan de tornooiorganisatie. De winnaar van de groep 1 krijgt de wisselbeker 

uitgereikt tijdens de prijsuitreiking en kan hem laten rondgaan onder de spelers. Na de prijsuitreiking 

dient de wisselbeker teruggegeven te worden aan de organisatie. De winnaar krijgt een kleine replica 

(kopie) van de beker.       

Een ploeg kan de wisselbeker slechts definitief winnen en dus mee naar huis nemen indien zij vanaf 

2014 het tornooi 5 keer wint.  

   

 

 

 

 

 

 



FILM - FOTO’S - ARTIKELS 

FILM 

Op youtube staan een paar filmpjes over ons tornooi: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MXuI8bbBdxA 

https://www.youtube.com/watch?v=3PSa-n6PbXk&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=A-qLlrXgh8Q&feature=youtu.be   

Filmpje tornooi 2016 op avs: http://www.avs.be/avsnews/g-voetbaltornooi-melle  

 

FOTO’S TORNOOI   

Tornooi 2017: 

https://1drv.ms/f/s!Aj-IYst3ihO-g_BV1WPIFM4aP30iOA 

Tornooi 2016: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AO9kx5zhdvXsj18&id=BE138A77CB62883F%2149575&cid=BE1

38A77CB62883F  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALqazxZr0KWalcE&id=BE138A77CB62883F%2149610&cid=BE1

38A77CB62883F  

Tornooi 2015: 

https://plus.google.com/photos/114333392315867020906/albums/6157706633445186753?gpinv=AMI

Xal8bpNpdcJ9KgT69_kJnLbom_c1q2aAlVDD-czKsxMieGw6N9WxLZiJ8lkuX6uS7zzZo6BdXHN7vs9iJB2bcf-

2UcIRS7yAt5fDL-W_HCPq4QloNbdI&cfem=1  

https://plus.google.com/114333392315867020906?cfem=1  

Tornooi 2012: 

https://get.google.com/albumarchive/114333392315867020906/album/AF1QipOsHUzkRoZI9GbJueetP6

1Ucln9k8n1JzE5zJnE?source=pwa  

 

ARTIKELS 

artikel op website KBVB: http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/engelse-en-italiaanse-g-ploegen-

komen-naar-belgisch-tornooi  

artikels nieuwsblad:   http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllde_01706495  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllva_01706816  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllde_20130602_002  

             http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllde_20120602_001  
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