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Dit wedstrijdreglement (WR) geldt voor de volgende disciplines:
-

Cadets (CAD)
Junior Tackle (JT)
Senior Full Contact (SFC)

Voor Flag Football geldt het reglement Wedstrijdreglement Flag.

Het WR is onlosmakelijk verbonden met;
-

Statuten
Huishoudelijk reglement
Wedstrijdreglement Flag
Tuchtreglementen
Scheidsrechtersreglement
Ledenadministratiereglement
Bijlage 1: Accommodatievoorschriften
Bijlage 5: Termenlijst

Van spelers, coaches en anderen die betrokken zijn bij het spel, worden de hoogste eisen met
betrekking tot sportiviteit en gedrag geëist. Er is geen tolerantie voor oneerlijke tactiek, onsportief
gedrag of manoeuvres die schade kunnen veroorzaken. Van alle betrokken wordt verwacht dat ze de
naleving hiervan mogelijk maken. De scheidsrechters hebben hierin het laatste woord.

Indien er op sportief gebied een situatie zich voordoet waarin de reglementen niet voorzien zal de
wedstrijdcommissie (WCie) uitspraak doen.

Deze versie van het WR vervangt alle voorgaande versies.

Datum

Versie

Wijzigingen

10-06-2016

8.0

Initiële opzet

24-06-2016

8.1

Correctie verscheidene taalfouten
Verduidelijking verschil leden en onderleden
Toevoeging 1.c t/m 1.e

26-06-2016

8.2

Aanpassingen n.a.v. technische vergadering 25-06-2016
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1. Wedstrijdcommissie
a. De wedstrijdcommissie kent de volgende verantwoordelijk- en bevoegdheden:
i. Toezicht houden op naleving reglement.
ii. Toezicht houden op naleving sancties.
iii. Gevraagd en ongevraagd adviseren van AFBN-bestuur.
iv. Opstellen van competitieschema.
v. Bijhouden van de competitiestand.
vi. Oplossen van kleine geschillen tussen 2 of meerdere verenigingen.
b. Leden van de wedstrijdcommissie mogen geen andere functie bekleden binnen de
AFBN of een van de AFBN-commissies.
c. Uitkomsten van de TV’s zullen als hamerstuk worden gepresenteerd aan de
eerstvolgende ALV.
d. Verenigingen mogen wijzigingen voorstellen indienen wanneer deze door twee andere
verenigingen zijn gesteund.
e. Wijzigingen die worden aangenomen zullen voor minimaal drie jaar geldig zijn en
kunnen tijdens een TV niet worden terug veranderd
2. Competitie opzet
a. De CAD- en JT-competitie bestaan elk uit 1 divisie. De SFC-competitie bestaat uit 2
divisies.
b. De hoogste divisie voor de SFC bestaat uit 8 teams. De overige teams spelen in de
lagere divisie.
c. De rangschikking voor het competitieschema gebeurd op basis van de resultaten van
het voorgaande jaar.
d. Teams zijn verplicht om alle wedstrijden volledig uit te spelen.
e. Nieuwe teams zullen in de laagste divisie worden ingedeeld.
f. Teams die door fusie of speelgemeenschap ontstaan zullen worden ingedeeld op basis
van het hoogstgeplaatste team.
g. Indien teams een wedstrijd willen verplaatsen zullen zij eerst onderling tot
overeenstemming komen voordat de WCie dit zal beoordelen en, indien akkoord,
schriftelijk zal bevestigen.
h. Elk gewonnen wedstrijd levert 2 wedstrijdpunten op, een verloren wedstrijd levert 0
wedstrijdpunten op en een gelijk spel levert 1 wedstrijdpunt op voor elk team.
i. De competitiestand zal worden bepaald op basis van de volgende opeenvolgende
factoren: wedstrijdpunten, onderling resultaat, doelsaldo en uitslagen tegen de
hoogstgeplaatste tegenstander. Indien dit geen uitsluitsel geeft, bepaalt het lot.
j. De competitiestand zoals bekend in eAFBN geldt als officiële stand.
k. Indien een team niet meer deelneemt aan de competitie zullen deze wedstrijden
komen te vervallen. Er zal hierdoor geen nieuw wedstrijdschema worden opgesteld.
l. Indien een team zich terugtrekt uit de competitie (initiatief vereniging) of uit de
competitie wordt gezet (initiatief AFBN), zullen alle wedstrijden worden omgezet in een
20-0 verlies voor het betreffende team. Alle partijen zullen ernaar streven om alle
resterende wedstrijden op vriendschappelijke basis te spelen.
m. Wanneer 5 of meer teams gerechtigd zijn om play-offs te spelen zal #1 tegen #4 spelen
en #2 tegen #3. Wanneer er sprake is van 2 poules zullen de #1’s en #2’s kruislings
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tegen elkaar spelen. Wanneer 4 of minder teams gerechtigd zijn om play-offs te spelen
zal #2 tegen #3 spelen; #1 is automatisch geplaatst voor de finale.
n. Een speler mag pas deelnemen aan de play-offs en finale indien hij/ zij 2
competitiewedstrijden heeft gespeeld.
o. De winnaar van de laagte SFC-divisie finale zal het volgende seizoen promoveren naar
de hoogste divisie. Het laatst gerangschikte team uit de hoogste divisie zal degraderen
naar de laagste divisie.
3. Verplichtingen van teams
a. Alle evenementen van de verenigingen dienen aan te worden gemeld bij de WCie en
kunnen alleen doorgang vinden indien de WCie hier schriftelijk toestemming voor
geeft.
b. Om mee te kunnen doen aan een competitie binnen de AFBN dient een team aan de
volgende eisen te voldoen:
i. Het team bezit een competitielicentie
ii. Het team bevat voldoende spelers (zie 9.a)
iii. De vereniging moet alle openstaande facturen aan de AFBN hebben voldaan of
hier een betaalafspraak over hebben gemaakt
iv. De vereniging beschikt over een geschikte wedstrijdlocatie (zie bijlage 1)
c. De vereniging levert per ingeschreven tackle team een official die voor minimaal 8
wedstrijddagen per seizoen beschikbaar is.
d. Indien er opnames van de wedstrijd worden gemaakt mag dit geen hinder veroorzaken
op het veld. Dit ter beoordeling van de officials.
e. Het is niet toegestaan om evenementen te organiseren samen met verenigingen die
niet zijn aangemeld bij de AFBN tenzij hier schriftelijke toestemming is gegeven door de
WCie.
4. Verplichtingen van onderleden
a. Een speler is speelgerechtigd indien:
i. Hij/ zij correct geadministreerd staat in eAFBN.
ii. Hij/ zij geen openstaande schorsingen heeft.
iii. Hij/ zij aan zijn/ haar betaalverplichtingen heeft voldaan aan de AFBN.
iv. Hij/ zij deelneemt in de discipline waarvoor hij/ zij ingeschreven staat in eAFBN.
b. Een speler mag alleen van team of vereniging wisselen tijdens de uitschrijfperiode van
de AFBN.
c. Alle uitgesproken sancties zijn persoonsgebonden en zullen bij het wisselen van
vereniging, discipline of team niet vervallen. De vereniging waarbij het onderlid was
aangesloten ten tijde van de overtreding blijft verantwoordelijk voor het handhaven
van de sanctie. Indien de oude vereniging kan aantonen dat zij de nieuwe vereniging
tijdig op de hoogte hebben gesteld is hun geen schuld te verwijten.
d. Een speler mag alleen deelnemen aan evenementen van zijn/ haar eigen vereniging.
Indien gewenst kunnen de betrokken verenigingen schriftelijk toestemming vragen om
hier uitzondering op te maken.
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5. Spelregels
a. De CAD spelen volgens de spelregels van de NCAA van het voorgaande jaar. Hierop
worden de volgende uitzonderingen gemaakt:
i. Maximaal 7 spelers van beide team mogen deelnemen aan een play.
ii. Het veld is 43 yards breed en 120 yards lang.
iii. Minimaal 3 spelers van Offense op de Line-of-Scrimmage ten tijde van de snap,
genummerd volgens de regels voor interior linemen.
iv. De klok stop nooit (behalve voor langdurige injury time-outs, dit ter beslissing
van de referee).
v. In de laatste twee minuten worden de daarvoor gelden NCAA-regels
gehanteerd.
vi. De wedstrijd is verdeeld in 4 gelijke kwarten van 20 minuten.
vii. Handschoenen dienen van contrasterende kleur te zijn met het shirt van de
tegenstander. De kleur grijs is altijd goed.
viii. Elke speler dient een bitje te dragen van een andere kleur dan wit of
doorzichtig.
b. De JT spelen volgens de spelregels van de NCAA van het voorgaande jaar. Hierop
worden de volgende uitzonderingen gemaakt:
i. Maximaal 9 spelers van beide team mogen deelnemen aan een play
ii. Minimaal 5 spelers van Offense op de Line-of-Scrimmage ten tijde van de snap
iii. Minimaal 3 spelers van Offense op de Line-of-Scrimmage ten tijde van de snap,
genummerd volgens de regels voor interior linemen
iv. De wedstrijd is verdeeld in 4 gelijke kwarten van 10 minuten real time
v. Handschoenen dienen van contrasterende kleur te zijn met het shirt van de
tegenstander. De kleur grijs is altijd goed.
vi. Elke speler dient een bitje te dragen van een andere kleur dan wit of
doorzichtig.
c. De SFC spelen volgens de spelregels van de NCAA van het voorgaande jaar. Hierop
worden de volgende uitzonderingen gemaakt:
i. De duur van een wedstrijd is 4 kwarten van elk 12 minuten
ii. Handschoenen dienen van contrasterende kleur te zijn met het shirt van de
tegenstander. De kleur grijs is altijd goed.
iii. Elke speler dient een bitje te dragen van een andere kleur dan wit of
doorzichtig.
6. Officials
a. Een wedstrijd wordt door minimaal 4 officials begeleid. Indien dit niet mogelijk is
bepalen de officials of de wedstrijd doorgang kan vinden.
b. De vergoeding voor officials staat gedefinieerd in het scheidsrechtersregelement.
7. Wedstrijdadministratie
a. De teams vullen voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier volledig in via
eAFBN.
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b. De teams doen voor aanvang van de wedstrijd een spelerspassencontrole bij de
tegenstander.
c. De officials voltooien na afloop van de wedstrijd de wedstrijdadministratie middels
eAFBN.
d. Indien de wedstrijd tegen een buitenlands team wordt gespeeld dient de spelerslijst
minimaal 1 week voor aanvang van de wedstrijd naar de WCie te worden gestuurd.
Indien er tijdens deze wedstrijd spelers worden geschorst of er andere
onregelmatigheden plaatsvinden, dient het team de WCie hiervan op de hoogte te
stellen.
8. Nationale teams
a. Personen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen om deel te mogen nemen
aan een nationaal team:
i. Persoon beschikt over de Nederlandse nationaliteit
ii. Persoon is ingeschreven bij een American Football vereniging die binnen een
IFAF-competitie speelt
iii. Persoon heeft geen openstaande sancties
iv. Persoon heeft aan alle betaalverplichtingen voldaan richting de AFBN en/of
zijn/ haar eigen vereniging.
v. Persoon is fysiek in staat om op het gewenst niveau te presteren. Dit ter
beoordeling van de MedCie.
b. Voor de nationale teams zullen er weekenden worden vrijgeroosterd gedurende het
hele jaar. Tijdens deze weekenden zijn geen andere evenementen van verenigingen
toegestaan.
c. De aanstelling van de headcoach gebeurt door het AFBN-bestuur.
9. Protesten
a. Bij contact over een lopend protest, tuchtzaak en/of beroepszaak anders dan via e-mail
wordt het verzoek beoordeelt in het nadeel van de contactzoekende partij.
b. Tegen de volgende zaken kan geen protest worden aangetekend:
i. Beslissingen van een official
ii. Beslissingen van de MedCie
iii. Beslissingen van het AFBN-bestuur die de gehele protestprocedure hebben
doorlopen
c. Indienen van een protest kan alleen door het bestuur van een vereniging.
d. Protesten moeten worden ingediend d.m.v. een protestformulier en maximaal 72 uur
na aanvang van de wedstrijd.
e. Protesten worden in behandeling genomen door WCie.
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10. Tabellen
a. Minimale spelersaantallen
Discipline
Eredivisie
Eerste divisie
Tackle 9 vs. 9
Tackle 7 vs. 7

Voorwaarden
22 spelers in volledige uitrusting langs de zijlijn op een wedstrijddag.
18 spelers in volledige uitrusting langs de zijlijn op een wedstrijddag
14 spelers in volledige uitrusting langs de zijlijn op een wedstrijddag
11 spelers in volledige uitrusting langs de zijlijn op een wedstrijddag

b. Belangrijke datums
Datum
1 augustus

8 augustus
Vierde weekend september
Laatste weekend november
1 december
7 december
8 december
1 januari
Laatste weekend februari
Derde weekend april
Eerste weekend juni
Eerste weekend juli
Dag na finaleweekend SFC

Gebeurtenis
Einde uitschrijfperiode CAD-, JT-spelers
Einde inschrijfperiode CAD- & JT-teams voor competitie
Deadline inlevering planning voor nationale teams
Bekendmaking competitieschema CAD & JT
Begin CAD & JT-competitie
Laatste speelronde CAD & JT-competitie voor winterstop
Einde uitschrijfperiode SFC-spelers
Einde inschrijfperiode SFC-teams voor competitie
Peildatum facturen teamlicenties lopend seizoen
Peildatum facturen contributie (niet-)spelende onderleden
Bekendmaking competitieschema SFC
Peildatum ledenadministratie voor lopend seizoen
Hervatting CAD & JT competitie
Begin SFC-competitie
Finaleweekend CAD & JT
Begin Football Academy Nederland
Jaarlijkse TV
Finaleweekend SFC-competitie
Begin uitschrijfperiode
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