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Scheidsrechters en AFBN Licentiehouders
De definitie van een “evenement” zoals gebruikt in dit scheidsrechter reglement is
vastgelegd in het AFBN-wedstrijdreglement: “Alle trainingen, wedstrijden,
controlled scrimmages van zowel vriendschappelijke als competitieve aard waarbij
leden van meer dan één vereniging betrokken zijn zowel binnen als buiten
Nederland. Dit is inclusief alle vriendschappelijke of competitieve trainingen,
wedstrijden, controlled scrimmages waarbij een Nederlandse vereniging tegen een
buitenlandse vereniging deelneemt”.
De definitie van een “toernooi” zoals gebruikt in dit scheidsrechter reglement is
vastgelegd in het AFBN-wedstrijdreglement: “Toernooi: Een reeks wedstrijden die
op dezelfde dag tussen twee of meerdere teams worden gespeeld op één locatie”.
Een wedstrijddag is een (dag van een) toernooi, of een of meerdere AFBNevenementen op 1 dag.
Een gecompenseerde wedstrijddag is een wedstrijddag zoals die meetelt voor de
scheidsrechters licentie. Een enkel evenement op een wedstrijddag telt als 1
wedstrijddag mee voor de licentie. Een toernooi of meerdere AFBN-evenementen
op 1 dag telt/tellen als 1,25 wedstrijddagen mee voor de licentie.
Een seizoen loopt van 1 september t/m 30 augustus in elk jaar.
Een scheidsrechter is een natuurlijke persoon die door de AFON is gecertificeerd
voor het begeleiden van American Football evenementen en toernooien en in het
bezit is van een geldige scheidsrechters licentie.
Een scheidsrechter dient de leeftijd van minimaal 18 jaar te hebben bereikt als
hij/zij een AFBN-evenement of toernooi begeleidt.
Scheidsrechters kunnen alleen een licentie verkrijgen als er een lidmaatschap van
een vereniging, die lid is van de AFBN, bestaat.
Scheidsrechters kunnen licentiehouder zijn via de AFON maar dit is niet verplicht.
Indien een scheidsrechter van meer dan 1 vereniging lid is waarvan de AFON er 1 is
dan kan de scheidsrechter zelf kiezen bij welke vereniging de licentie wordt
aangevraagd. Na afloop van ieder seizoen kan hierin opnieuw worden gekozen.
Een scheidsrechter kan maar via 1 enkele vereniging licentiehouder bij de AFBN zijn
in de categorie official.
In uitzondering op artikel 1 lid 8 kan de AFON (zie art. 2) een tijdelijke gastlicentie
(zie art. 4) verstrekken aan personen die niet gebonden zijn aan (een lid van) de
AFBN maar over voldoende en aantoonbare ervaring beschikken als American
Football scheidsrechter.
Licentiehouders conformeren zich aan de geldende AFBN-statuten en reglementen
waaronder dit scheidsrechter reglement en het tuchtreglement.
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AFON
De AFON is de vereniging voor en door Nederlandse American Football officials in
de ruimste zin van het woord. De rechten en plichten van de AFON zijn opgenomen
in dit scheidsrechter reglement alsmede in de overeenkomst zoals deze is gesloten
tussen de AFON en de AFBN. Deze twee documenten vormen een onlosmakelijk
geheel.
De AFON is bevoegd tot en verantwoordelijk voor onder andere, maar niet
uitsluitend:
Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bondsbestuur en commissies
over scheidsrechters- en regeltechnische zaken.
De opleiding van de AFBN Scheidsrechters.
Het vaststellen/verstrekken van licenties en de bijbehorende vereisten.
Het al dan niet schorsen van scheidsrechters.
Het verzorgen van de indeling van scheidsrechters voor alle AFBN-evenementen
en/of toernooien.

Algemeen gedrag van scheidsrechters
Scheidsrechters zijn gehouden aan de gedragsregels zoals vastgelegd in de
geldende Mechanics, gehanteerde Rulebook(s), het AFBN-wedstrijdreglement en
eventuele andere van toepassing verklaarde nationale en/of internationale
gedragsregels.
De geldende Mechanics en Rules worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de
AFON conform de geldende overeenkomst met de AFBN. Indien er geen nieuwe
vaststelling plaatsvindt gelden de in het voorafgaande jaar van toepassing
verklaarde documenten.
Ook buiten de daadwerkelijke sportbeoefening wordt van alle scheidsrechters
sportief gedrag en discipline verlangd, vooral m.b.t. het opvolgen van
reglementaire verordeningen en het geven van juiste en volledige inlichtingen aan
alle instanties aan wie door enige bepaling van de AFBN-reglementen een taak met
betrekking tot de naleving van orde en tucht is opgedragen.
Een scheidsrechter wordt geacht de regels en bijbehorende Mechanics te kennen
en op te volgen.
Scheidsrechters zijn te allen tijde onpartijdig.
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Scheidsrechters en AFBN Licentiehouders
De AFBN kent 5 scheidsrechters licenties. Alle licenties zijn volwaardige
scheidsrechterlicenties voor het begeleiden van AFBN-evenementen en
toernooien. De licenties zijn:
Basis licentie (B-licentie), met minimaal een afgeronde en geldige basisopleiding.
Advance licentie (A-licentie), met minimaal 2 jaar ervaring en extra kennis door
opleiding en ervaring.
De Advance licentie kent een gevorderd niveau: de A+ licentie. Een scheidsrechter
behoudt zijn A-licentie maar heeft door kennis, ervaring en inzet aangetoond om
de voorkeur te krijgen voor indelingen van meer prominente wedstrijden, zoals
play-offs, finales en (in uitzonderlijke gevallen) als back-up/vervanger/alternate bij
een IFAF/GFLi om een complete scheidsrechters crew te kunnen verzorgen.
International licentie (I-licentie), voor het begeleiden van AFBN, GFLi en/of IFAFevenementen en toernooien met minimaal 5 jaar ervaring en extra kennis door
opleiding en ervaring
Flag licentie (F-licentie), volwaardig scheidsrechter voor het begeleiden van AFBN,
GFLi en/of IFAF gebonden Flag Football wedstrijden en/of scrimmages met
minimaal een afgeronde basisopleiding Flag Football official of op basis van
ervaring. Deze licentie kan worden toegekend door de Flag Football organisatie
gelieerd aan de AFBN.
Gast licentie (G-licentie), tijdelijke licentie als volwaardige scheidsrechter voor het
begeleiden van AFBN-evenementen en/of toernooien. Toe te kennen door de
AFON aan niet-AFBN American Football scheidsrechters met aantoonbare ervaring
(Zie Art 1).
De AFON organiseert minimaal eenmaal per seizoen een basisopleiding AFBN
Scheidsrechter. Bij afronding van de basisopleiding wordt een certificaat verstrekt.
Dit certificaat is in beginsel geldig totdat de scheidsrechter niet (langer) aan de
vereisten voor het hebben van één van de licenties voldoet. Het is mogelijk dat de
basisopleiding niet wordt georganiseerd (of wordt geannuleerd) bij onvoldoende
aanmeldingen of het ontbreken van behoefte aan nieuwe scheidsrechters. Er is
sprake van onvoldoende aanmeldingen bij minder dan 5 (bevestigde)
aanmeldingen.
De AFON organiseert eenmaal per jaar een AFBN officiating clinic voor reeds
gelicentieerde scheidsrechters.
De AFON initieert minimaal twee regeltesten per seizoen voor reeds gelicentieerde
scheidsrechters. Deelnemers krijgen indien mogelijk minimaal 4 weken de tijd voor
het afronden van de test. Niet maken van een regeltest resulteert in een score van
0%.
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4.5.

De volgende tabel geeft de licentievoorwaarden voor de B en de A-licentie. Voor de
I-licentie bestaan aanvullende eisen (zie 4.9):
Licentieniveau

Minimaal aantal jaar ervaring als
scheidsrechter
Minimaal te volgen aantal (jaarlijkse)
officiating clinics
Minimaal aantal AFBN gecompenseerde
wedstrijddagen (IFAF/GFLi telt niet mee)
Te behalen score voor regeltesten
tijdens het seizoen
Minimaal aantal punten voor extra inzet
en inspanning1

4.6.

4.7.

4.8.
4.8.a.
4.8.b.
4.8.c.
4.9.

B

A

I

n.v.t.

2

5

Eenmaal per
twee seizoenen

Eenmaal per
twee seizoenen

Eenmaal
per twee
seizoenen

4

8,5

11

Minimale score
van 50% voor
minimaal 1
regeltest.

Gemiddeld
60%, maar elke
test minimaal
55%.

Gemiddeld
75%, maar
elke test
minimaal
65%.

n.v.t.

n.v.t.

2,5

Indien een scheidsrechter een B-licentie heeft, verloopt deze indien niet voldaan is
aan de voorwaarden uit bovenstaande tabel. De scheidsrechter dient dan opnieuw
de clinic voor nieuwe scheidsrechters te volgen. Scheidsrechters die de
basisopleiding hebben gevolgd zijn in dat seizoen vrijgesteld van deze bepaling.
Indien een scheidsrechter een A-licentie heeft, wordt deze omgezet naar een Blicentie indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor de A-licentie uit
bovenstaande tabel.
Promotie van een B-licentie naar een A-licentie voor het komende
competitieseizoen is mogelijk indien:
De scheidsrechter sinds het behalen van zijn/haar meest recente B-licentie
minimaal twee AFBN officiating clinics heeft gevolgd
De scheidsrechter sinds het behalen van zijn/haar meest recente B-licentie
minimaal 20 gecompenseerde AFBN-wedstrijddagen heeft begeleid
De scheidsrechter in het huidige competitieseizoen ook al voldoet aan de
voorwaarden voor een A-licentie.
Op voordracht (najaar van elk seizoen) van de AFON en bij bekrachtiging door het
AFBN-bestuur kan een scheidsrechter een internationale licentie (I-Licentie)
krijgen. In principe wordt geselecteerd uit de bestaande groep I-licentie
scheidsrechters en de A-licentie scheidsrechters (met de voorkeur voor A+). Een ILicentie is geldig voor 1 seizoen en vervalt na afloop van het seizoen zonder nieuwe
voordracht en bekrachtiging automatisch tot een A-licentie of (indien niet voldaan
is aan de voorwaarden voor een A-licentie) een B-licentie. Scheidsrechters met een
I-licentie zijn de AFBN-vertegenwoordigers op de GFLi/IFAF Officials List.
Voorwaarden voor een voordracht voor een I-Licentie zijn opgenomen in 4.5 en
daarnaast:

1

Te verdienen punten zijn: 1 punt voor het verzorgen van een clinic dag (gehele dag), 0,75 punt voor het verzorgen van een
volledige, gedetailleerde en kwalitatieve videoreview (indien dit niet alleen wordt gedaan zal de AFON een redelijke
puntenverdeling vaststellen waarbij niet persé in totaal 0,75 punt hoeft te worden toegekend), 0,5 punt voor het verzorgen van
een clinic op een dagdeel (bijvoorbeeld middag of avond).
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De GFLi/IFAF-voorwaarden voor scheidsrechters (inclusief totaal aantal beschikbare
plaatsen)
Geen lopende tuchtzaken of disciplinaire straffen tegen de licentiehouder op
moment van voordracht
Inzet binnen de AFBN voor de opleiding, werving en/of behoud van
scheidsrechters.
In uitzonderlijke gevallen kan de AFON een tijdelijke I-licentie uitgeven.
Een Gast Licentie kan door iedereen met aantoonbare ervaring buiten de AFBN
worden aangevraagd. De AFON toetst de ervaring en kent een eventuele gast
licentie toe. Een gast licentie heeft te allen tijde een start- en einddatum en is
maximaal een jaar geldig. Een persoon kan meerdere gast licenties per jaar
verkrijgen. Tegen afwijzing van een gastlicentie bestaat geen mogelijkheid tot
beroep.
De ledenadministratie controleert bij iedere aanvraag bij de AFON of en welke
licentie voor een scheidsrechter van toepassing is.
De AFON behoudt te allen tijde het recht om een onjuist uitgegeven licentie te
corrigeren.
In specifieke gevallen zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte (maximaal 1 jaar) kan de
AFON afwijken van het minimaal aantal wedstrijden voor behoud van een licentie.
Dit ter beoordeling van de AFON.

Indeling scheidsrechters en toekenning wedstrijden
De AFON benoemt uit haar midden (bestuur dan wel commissieleden) een indeler.
Indien de indeler is verhinderd zal de AFON een tijdelijke vervanger aanwijzen.
Alleen scheidsrechters als gedefinieerd in artikel 1 van dit reglement komen in
aanmerking voor toekenning van AFBN-evenementen en toernooien.
De indeler is in opdracht van de AFON verantwoordelijk voor het toekennen van
scheidsrechters op aanvraag van de Wedstrijdcommissie.
Scheidsrechters mogen buiten toekenning door de indeler geen AFBNevenementen en/of toernooien begeleiden.
Scheidsrechters met een I-Licentie kunnen worden ingedeeld voor GFLi/IFAFevenementen en/of toernooien. Deze toekenning heeft voorrang op de AFBN
gebonden indeling door de indeler.
Scheidsrechters dienen aanvragen voor het begeleiden van een wedstrijd,
bijvoorbeeld door leden van de AFBN, altijd te melden aan de indeler. Zonder
toestemming van de indeler is het niet toegestaan AFBN- of niet AFBN gebonden
activiteiten op het gebied van American Football te begeleiden.
De indeler zal per drie maanden een verzoek tot opgave van beschikbaarheid doen
aan scheidsrechters of zo vaak als hij dat nodig acht. Scheidsrechters zijn verplicht
binnen redelijke termijn, doch uiterlijk 4 weken, aan dit verzoek gehoor te geven.
Wijzigingen in beschikbaarheid dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk twee weken
voorafgaand aan de geplande datum, te worden doorgegeven aan de indeler. In
uitzonderlijke gevallen van overmacht kan van deze termijn worden afgeweken.
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De indeler zal de toekenning van wedstrijden baseren op beschikbaarheid,
algemene ervaring en specifiek op een positie, licentieniveau, houding en
samenstelling van de scheidsrechters crew.
Het doorgeven van beschikbaarheid geeft geen reden tot toekenning van een
wedstrijd.
AFBN-evenementen en/of toernooien in enige categorie Tackle Football worden in
beginsel altijd met minimaal vijf scheidsrechters begeleid waarvan er, indien
mogelijk, minimaal twee een A-Licentie of een I-Licentie hebben. 7-7 tackle jeugd
wedstrijden worden in beginsel met vier scheidsrechters begeleid. Play-off
wedstrijden en/of finales worden bij voorkeur met zes of zeven scheidsrechters
begeleid.
Voor AFBN-gebonden play-off- en finalewedstrijden worden bij voorkeur
scheidsrechters ingedeeld met een A of een I-licentie.
In afwijking van artikel 5 lid 12 kan een wedstrijd met vier of bij hoge uitzondering
drie scheidsrechters worden begeleid. Hierbij wel in acht te nemen het minimaal
aantal A-Licentie en/of I-Licentie scheidsrechters zoals bepaald in Artikel 5 lid 12.
Dit ter beoordeling van de indeler in samenspraak met de AFON.
AFBN Gebonden Scrimmages in de enige categorie tackle Football worden altijd
met minimaal drie scheidsrechters begeleid. Hiervan dient er, indien mogelijk,
minimaal één scheidsrechter een A-Licentie of een I-Licentie te hebben.
AFBN gebonden Flag Football activiteiten kunnen worden begeleid door geen
enkele tot maximaal vier scheidsrechters met een Flag licentie. Dit ter beoordeling
van de indeler.
AFBN-evenementen en/of toernooien in enige categorie Tackle Football tegen
internationale teams dienen begeleid te worden door minimaal vijf scheidsrechters
(maar bij voorkeur zeven) waarvan er minimaal drie een I-Licentie hebben.
Indeling voor GFLi/IFAF-evenementen en/of toernooien gebeurt door de GFLi/IFAF.
Alleen scheidsrechters met een I-licentie komen hiervoor in aanmerking. Voor Flag
Football komen alleen scheidsrechters met een F-Licentie hiervoor in aanmerking.

Schorsing licentie
Indien ter beoordeling van de AFON een scheidsrechter in strijd met de in artikel
3.1 genoemde documenten en/of richtlijnen handelt, kan de AFON de
licentiehouder berispen of de licentie van een scheidsrechter schorsen.
Schorsing kan tijdelijk dan wel blijvend zijn. Voor een blijvende schorsing zijn
zwaarwegende argumenten benodigd.
Tegen schorsing van de licentie staat, uitsluitend voor de betrokken scheidsrechter,
de mogelijkheid tot protest open bij de tuchtcommissie volgens het AFBN
algemeen tuchtreglement.
In de aanloop naar, en ten tijde van, de eventuele behandeling van een protest
blijft de schorsing van kracht.
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Artikel 7.
7.1.
7.2.

Vergoedingen
Scheidsrechters krijgen voor het begeleiden van AFBN gebonden activiteiten een
vaste onkostenvergoeding.
De vergoeding per scheidsrechter is als volgt:

Discipline
Full contact
Senioren 11vs11
Junioren 9vs9
Junioren 5vs5
Cadets 5vs5
Flag Football
Senioren
Cubs 5vs5
Peewee 5vs5

7.3.
7.4.

Artikel 8.
8.1.

Enkele
wedstrijd

Dubbele
wedstrijd

Toernooi
(Per speeldag)

€ 50
€ 50
€ 50
€ 50

€ 75
€ 75
€ 75
€ 75

€ 75
€ 75
€ 75
€ 75

€ 50
€ 50
€ 50

€ 75
€ 75
€ 75

€ 75
€ 75
€ 75

Bij hoge uitzondering en alleen na schriftelijke toestemming van de AFON kan
hiervan worden afgeweken.
Betaling van deze vergoeding dient contant en voor aanvang van de wedstrijd te
zijn voldaan volgens de verdeling vastgelegd in het wedstrijdreglement.

Slotbepaling
Daar waar dit reglement of enig ander AFBN-reglement niet in voorziet beslist de
AFON (afhankelijk van de overeenkomst met de AFBN samen met de AFBN)
omtrent scheidsrechter relateerde zaken. Uitzondering hierop vormt de situatie
waarbij een dergelijke beslissing direct kosten voor de AFBN of andere aangesloten
verenigingen met zich meebrengt.
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