
Beste spelers voor ons Mini-Wandel-Toernooi .  
 
Eerst en vooral dank u wel om terug deel te nemen aan ons jaarlijks terug komend mini-wandel-toernooi , 
georganiseerd door onze jeugdwerking .  
 
Ons toernooi is compleet met een totaal van 16 ploegen wat geen sinecure bleek te zijn daar dat de start van 
de paasvakantie is en dat er heel wat mensen nog wat sneeuw of warmere oorden gaan bezoeken .  
En er zijn dit jaar ook enkele schitterende team-namen boven water gekomen wat ook aangeeft dat er 
sommige heel erg graag deel nemen aan dit evenement .  
 
De  indeling gebeurd in 4 poules van 4 ploegen die zullen strijden om die eerste plek op het einde of zich 
mogen bekronen tot WANDELKAMPIOEN …  
 
De eerste 2 van elke poule gaan door naar de volgende ronde waar ze zullen moeten knokken tegen de eerste 
2 van een andere poule , zo zal nummer 1 van poule A tegen de 2de van poule C spelen , enz…  
Door enkele klachten voor ons als organisatie omgezet in TIPS hebben we enkele wijzigingen aangebracht aan 
ons wandel-toernooi .  
 
Er zal nu gewerkt worden naar de normen en regels van het echte wandelreglement en daarom hebben we 
enkele veranderingen moeten doen aan ons reglement .  
Op de volgende pagina krijgen jullie het volledig reglement gepresenteerd . 
Hieronder een klein voorbeeld van een wijziging die we zullen uitvoeren .  
Daar waar er vorige edities kon afgewerkt worden op duivel-goaltjes zal er nu afgewerkt worden op kleine 
mini doeltjes , dat wil ook zeggen dat de goalkeeper de bal niet met de handen mag nemen .  
 
Dit toernooi word georganiseerd PUUR en alleen om , er eerst en vooral een leuke en toffe avond van te 
maken waar FUN , FUN , FUN en nogmaals FUN moet voorop gesteld worden en waar meedoen nog 
belangrijker word dan die begeerde titel van WANDELKAMPIOEN …  
 
Ook krijgen wij als jeugdwerking zo dat extra duwtje in de rug om onze jeugdwerking nog beter te maken in 
aankoop van materiaal zoals je ziet wat we vorig jaar kunnen realiseren hebben bv : Doeltjes , het houten 
tuinhuis , potjes , enz …  
Dit is mede mogelijk gemaakt door jullie aanwezigheid op zulke evenementen , waarvoor dank en geeft aan 
hoe belangrijk jullie aanwezigheid word geapprecieerd .  
 
Ook een belangrijke wijziging ivm kwetsuren elke speler is dit jaar verzekerd bij een eventuele kwetsuur , wat 
inhoud dat iemand ook het wedstrijdblad zal moeten invullen zoals het vroeger .  
Op deze manier zal iedereen verzekerd zijn .  
  
Aan alle niet meedoende supporters jullie zijn meer dan welkom om jullie MAMA , PAPA , vriend , collega , 
kennis , dochter of zoon  te komen aanmoedigen .  
En zo ook uw steentje bij te dragen aan onze jeugdwerking zo is er Drank en Eetgelegenheid voorzien .  
Dus kortom alles is er voorzien om er terug een toffe , gezellige en sfeervolle avond van te maken en jullie het 
gevoel te geven dat jullie nog eens gezond aan sport te kunnen laten doen .  
 
Alvast bedankt om jullie inschrijving en wij wensen jullie een hele toffe en sportieve avond tegemoet en denk 
eraan FUN is een must voor iedereen en blijf sportief . 
 
Vanwege de  
Jeugdwerking …  



Dit zijn onze en ook de enige echte reglementen in het wandelvoetbal .  
Op de volgende pagina krijg je ook het speelschema mee we starten om 19u met de eerste 
wedstrijden gelieve op tijd op of aan het speelveld te staan er zal via de luidsprekers afgeteld 
worden om de wedstrijden te doen starten ook op het einde zal er een eindsignaal zijn .  
Ook bij het niet klaar staan zal de wedstrijdduur van start gaan , elke wedstrijd duurt 15 
minuten en zal bij het einde zoals hierboven geschreven ook hoorbaar zijn door een signaal .  

       Reglement Wandelvoetbal   
1 = Er wordt GEWANDELD (Logisch met die titel…)   
2 = Er wordt gespeeld 5 tegen 5 waarvan iedere keer 1 van het andere geslacht op het veld  
Bv : 4 schapen en 1 ezel… word dit niet gedaan verleist de ploeg met 3-0  
3=  De wedstrijd duurt telkens 15 minuten .  
4 = Er wordt gespeeld in minidoelen , keeper mag de bal niet met de handen nemen    
5 = Lopen is niet toegestaan en wordt bestraft met een vrije trap . Als een speler (dezelfde) 
3x betrapt word   

op lopen moet deze persoon het veld verlaten en mag niet vervangen worden   
6 = inworpen zijn niet van toepassing , de bal wordt terug in het spel   
gebracht met de voet ,indribbelen of inspelen er mag niet rechtstreeks uit gescoord worden .  
7 = Vrije trappen zijn ALTIJD onrechtstreeks .  
8 = Bij intrap of vrije trap staan de tegenstanders op 5 meter afstand .   
9 = Het spel moet hervat worden binnen de 5 seconden , wordt dit over-  
schreden wordt dit bestraft met een vrije trap .  
10 = Scoren vanop eigen helft is niet toegestaan . Er kan enkel gescoord   
 worden vanop de tegenstrever zijn speelhelft .   
11 = Contact is niet toegelaten .   
12 = Slidings zijn NIET toegelaten .   
13 = PLEZIER IS VERPLICHT …..   
14 =  Als er een persoon te dronken isdie anderen in gevaar brengt , word deze uitgesloten .   
Men mag deze persoon  altijd vervangen .   
15 = Bij een vrije trap net voor doel zal de bal op 5meter geplaatst worden en de muur in 
doel   
16 = Wissels gebeuren zonder dat het spel daarbij word stilgelegd , er mag continu 
vervangen worden   
als de bal buiten gegaan is   
17 = De bal mag niet hoger gespeeld worden dan hoogte van het doel dus maw. Niet hoger 
dan 1m20  
word dit toch gedaan indirecte vrije trap voor de tegenstander . ( heuphoogte )   
18 = Er is geen doelman , de doelverdediger is eveneens een veldspeler   
de doelverdediger zal de bal terug in het spel brengen met de voet .    
19 = Wanneer een potentieel doelpunt op een ongeoorloofde manier verhinderd wordt 
(handspel of lopen naar de bal), zal het doelplunt toch toegekend worden.  
   

  

  



Tussen de poulewedstrijden is er telkens 5 minuten zodoende dat er ruimte is dat de volgende 
ploeg zich kan klaarmaken om zich op te stellen .  

 

 

Poule D   UUR      Wedstrijden Poule D Terrein 4  
De scheenlap  19u De scheenlap   De Rho's Bende 

De Ferro's  19u20 De Ferro's    De wreed ouwe duikers  

De Rho's Bende  19u40 De Rho's Bende   De Ferro's 

 De wreed ouwe duikers   20u De scheenlap    De wreed ouwe duikers  

  20u20 De Ferro's   De scheenlap 

  20u40  De wreed ouwe duikers    De Rho's Bende 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poule A   UUR      Wedstrijden Poule A Terrein 1  
De Jupilers  19u De Jupilers   De Ricards 

WWW  19u20 WWW   De Flassecava's 

De Ricards  19u40 De Ricards   WWW 
De Flassecava's  20u De Jupilers   De Flassecava's 

  20u20 WWW   De Jupilers 

  20u40 De Flassecava's   De Ricards 

Poule B   UUR      Wedstrijden Poule B Terrein 2  
Cava  19u Cava   De Ouwe Duikers  

De Berries   19u20 De Berries    De Bleu Brothers  

De Ouwe Duikers   19u40 De Ouwe Duikers    De Berries  

De Bleu Brothers   20u Cava   De Bleu Brothers  

  20u20 De Berries    Cava 

  20u40 De Bleu Brothers    De Ouwe Duikers  

Poule C  UUR      Wedstrijden Poule C Terrein 3  
Samson en de geile 

vrienden 
 19u 

Samson en de geile 
vrienden 

  17,5 

De Pa'tjes  19u20 De Pa'tjes   DE VT4's 
17,5  19u40 17,5   De Pa'tjes 

DE VT4's  20u 
Samson en de geile 

vrienden 
  DE VT4's 

  

20u20 De Pa'tjes   
Samson en de geile 

vrienden 

  20u40 DE VT4's   17,5 
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