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1. Definities/Begrippen
a. Daar waar in dit document gesproken wordt over ‘leden’ worden in principe de
verenigingsleden bedoeld: de natuurlijke leden/spelers die lid zijn binnen de
verenigingen die lid zijn van de AFBN.
b. Waar gesproken wordt over de leden van de AFBN zal dit expliciet worden aangeduid
met ‘verenigingen’ of ‘clubs’.
2. Mandaat commissie FFNL
a. Alle niet clubcompetitie gerelateerde besluiten ten aanzien van de Flag sport in
Nederland.
b. Voor alle clubcompetitie gerelateerde besluiten gelden de bevoegdheden van WCie en
TZ als vastgelegd de Reglementen van de AFBN.
3. Wedstrijdcommissie ten behoeve van de clubcompetitie
a. Alle flag football gerelateerde evenementen vallen onder de reglementen en het
toezicht van de AFBN – commissie Flag Football Nederland
b. De flag football competitie valt uiteen in clubcompetitie en niet-clubcompetitie
(bijvoorbeeld, scholen, vrienden, bedrijven)
c. Voor de flag football clubcompetitie gelden de volgende regels:
i. SFF gelden de regels van de IFAF van het voorgaande Seizoen, met uitzondering
van tijdsduur (4x20 minuten) en mogelijk maken van sexe-gemengde teams.
Indien er onduidelijkheid bestaat over de van toepassing zijnde versie van de
IFAF-regels zal voor de start van het seizoen de wedstrijdcommissie binnen de
commissie FFNL aangeven welke versie voor het gehele seizoen gebruikt wordt.
ii. Bij de jeugdwedstrijden gelden de NFL Flag football regels. De plaatselijke
toernooileiding doet, per toernooi, uitspraken waar nodig.
d. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de WCie Flag zijn gelijk aan de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de WCie Tackle zoals beschreven in het
wedstrijdreglement 8.x
e. De Flag WCie levert een wedstrijdleider voor de nationale competitie en overlegt hierbij
met de wedstrijdleider van de Tackle WCie
f. Buiten de clubcompetitie wordt wedstrijdleiding uitgevoerd door regionale
coördinatoren, deze leggen verantwoording af aan Technische Zaken Flag.
4. Technische vergadering
a. Elk jaar zal er een technische vergadering (TV) voor Flag Football worden gehouden in
het eerste weekend van juni. Doelstelling van deze vergadering:
i. Evalueren van het afgelopen seizoen
ii. Vooruitkijken naar het nieuwe seizoen en bespreken van voorgestelde
wijzigingen
b. Deze vergadering wordt voorgezeten door het hoofd Technische Zaken Flag. In geval
van overmacht zal hij/zij worden vervangen door een plaatsvervanger aangewezen
door de commissie FFNL.
c. Hiervoor zal iedere aangesloten vereniging van de AFBN een oproep krijgen om een bij
Flag Football betrokken coach en een bestuurslid af te vaardigen. Als de populatie te
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groot wordt voor één centrale tv zullen er meerdere worden georganiseerd. Dit
opgedeeld naar geografische ligging.
d. Alleen genodigden mogen aanwezig zijn. Zie voorgaande punt voor wie uitgenodigd
wordt
e. De uitkomsten van de TV’s zullen, waar dat voorbij gaat aan het mandaat van de FFNL,
als TV Flag voorstel als hamerstuk worden gepresenteerd aan de eerstvolgende ALV van
de AFBN.
f. Verenigingen mogen wijzigingen of voorstellen ten aanzien van de clubcompetitie
indienen wanneer deze door minimaal twee andere verenigingen zijn gesteund.
g. Wijzigingen die worden aangenomen zullen voor minimaal drie jaar geldig zijn en
kunnen tijdens een TV niet worden terug veranderd.
5. Competitie
a. Het Bowl seizoen begint formeel in de eerste week van het nieuwe schooljaar.
b. De clubcompetitie voor alle disciplines zal na de voorjaarsvakantie beginnen.
c. De clubcompetities voor alle disciplines zullen eindigen in het derde weekeinde van
juni.
d. Op 1 augustus eindigt de uitschrijfperiode voor het aankomend seizoen. Dit is ook de
deadline voor:
i. Het inleveren van de jaarplanningen van de nationale teams
ii. Het aanmelden van flag football toernooien voor het bowl seizoen
e. Op 31 december is de deadline voor het inschrijven van teams die mee willen doen aan
de competitie
f. Uiterlijk een week voor het einde van de voorjaarsvakantie zal het definitieve
competitieschema voor alle flag competities bekend worden gemaakt. Hierbij zal geen
rekening worden gehouden met leden actief zijn met zowel flag als tackle football.
g. Het streven is om in de SFF-competitie een eerste- en een tweede divisie te hebben in
het seizoen 2016-2017. Nieuwe teams die in het voorgaande jaar niet stonden
ingeschreven in de competitie zullen in overleg met de WCie Flag naar sterkte worden
ingedeeld in de competitie, bij twijfel starten de nieuwe teams onderaan in de laagste
divisie.
h. Indien een team niet aan de wedstrijdverplichtingen in het competitieschema kan
voldoen, kan er in overleg met de tegenstander een alternatieve speeldatum worden
geprikt. Deze datum moet binnen twee weken van de originele speeldatum worden
gepland. Alle inhaalwedstrijden moeten gespeeld zijn voor aanvang van de laatste
competitiewedstrijd. De voorgestelde wijziging dient voorgelegd te worden aan en
goedgekeurd te worden door de WCie. De wijziging is pas definitief na schriftelijke
goedkeuring WCie Flag Football. Indien er niet tot een vergelijk kan worden gekomen
met de tegenstander of de WCie keurt de wijziging niet goed, zal dit leiden tot een
forfait van het verzakende team.
i. Teams dienen wedstrijden volledig uit te spelen. Indien een team een wedstrijd
afbreekt, zal het de wedstrijd ofwel verliezen met een Forfait (20-0), ofwel met de
score die op het moment van staken geldt.
j. De rangschikking zal gebeuren op basis van een winstpuntensysteem. Elke gewonnen
wedstrijd levert 2 wedstrijdpunten op. Bij gelijke stand krijgt ieder team 1 punt. Dit kan
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k.

l.
m.

n.

o.

p.

alleen bij een bowl voorkomen. In de competitie wordt er “over time (OT)” gespeeld
om een winnaar te forceren.
Indien de competitiestand aan het einde van de competitie geen uitsluitsel biedt zullen
de volgende tie-breakers in oplopende volgorde worden gebruikt:
i. puntensaldo, onderling resultaat,Onderling Resultaat
ii. Doelsaldo
k.iii. wWedstrijden tegen gemeenschappelijke tegenstanders in volgorde van de
tegenstander zijn ranking.
Van een team dat zich terugtrekt uit de competitie zullen alle wedstrijden worden
omgezet in een 20-0 verliespartij in het nadeel van het terugtrekkende team.
Van een team dat tijdens de competitie wordt uitgesloten van de competitie zullen alle
wedstrijden worden omgezet in een 20-0 verliespartij in het nadeel van het uitgesloten
team. Alle resterende wedstrijden moeten mogen op vriendschappelijke basis alsnog
worden gespeeld.
Indien er vijf of meer teams play-off gerechtigd zijn zal #1 tegen #4 en #2 tegen #3
wanneer er in één poule wordt gespeeld; wanneer er sprake is van twee poules zullen
de #1’s kruislings tegen de #2’s spelen. Indien er minder dan vijf teams play-off
gerechtigd zijn is #1 automatisch geplaatst voor de finale en zal #2 tegen #3 spelen voor
de laatste finaleplaats.
Alleen binnen de SFF-competitie is er sprake van promotie en degradatie. Het team wat
haar divisie wint zal promoveren naar een hogere divisie. Het team onderaan eindigt zal
degraderen naar een lagere divisie. Het team wat de hoogste divisie wint mag zichzelf
landskampioen noemen totdat er een nieuwe landskampioen is. Het team wat in de
laagste divisie onderaan eindigt zal niet degraderen.
De enige reden voor een team om niet te kunnen promoveren is wanneer zij niet aan
de minimale eisen voldoen voor de hogere divisie. In dat geval zal het team uit de
hogere divisie niet degraderen.

6. Evenement formaliteiten
a. Alle (beoogd) formele evenementen binnen de AFBN dienen te worden aangemeld bij
de WCie en mogen pas plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de WCie.
b. Indien het speelveld onbespeelbaar is dient het thuisspelende team zo spoedig
mogelijk contact op te nemen met de tegenstander en de WCie
c. Formele evenementen en competitie:
i. Voor SFF-wedstrijden zijn officials verplicht. Zie hiervoor artikel 10.
ii. De officials mogen de wedstrijd opschorten of uitstellen indien zij dit nodig
achten. Enkele redenen hiervoor zijn maar niet gelimiteerd tot:
1. Weersomstandigheden
2. Onvoldoende licht
3. Onbespeelbaar speelveld
4. Dreigende houding van aanwezigen
d. Clubcompetie: max 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd controleren beide teams
de speelgerechtigheid van de spelers van de tegenstander op basis van de naam,
spelerspas en het wedstrijdformulier.
e. Wedstrijdformulieren Senior Flag:
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Met opmaak

i. 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd worden de wedstrijdformulieren bij
de officials ingeleverd
ii. zijn tot 30 minuten na afloop van de wedstrijd bij de officials op te halen zijn.
f. Spelers die tijdens de eerste helft arriveren mogen, na controle door de official, alsnog
deelnemen aan de wedstrijd vanaf het derde kwart. Spelers die tijdens het derde of
vierde kwart arriveren mogen niet meer deelnemen aan de wedstrijd.
g. Na afloop van de wedstrijd zullen alle spelers elkaar ontmoeten op de middenlijn om
elkaar te groeten.
h. Aan het einde van de wedstrijddag dient door beide teams een digitale kopie van het
Wedstrijdformulier te zijn ingeleverd bij de WCie. Indien dit door een of beide teams
niet is gedaan volgt een forfait voor het verzakende team.
i. Indien er bij SFF minder dan drie officials aanwezig zijn zal er voorafgaand of tijdens de
wedstrijd overleg plaatsvinden met beide teams of de wedstrijd door kan gaan.
(Reis)kosten zullen worden verhaald op het team dat verantwoordelijk is voor het
verzorgen van de scheidsrechters.
7. Wedstrijdformulieren
a. Bij alle competitiewedstrijden moet er via de eAFBN een volledig wedstrijdformulier
worden opgesteld.
b. Van alle leden die vermeld staan op het wedstrijdformulieren wordt aangenomen dat
zij deel hebben genomen aan de wedstrijd.
c. Het wedstrijdformulier dient voor aanvang van de wedstrijd te zijn bevestigd door de
tegenstander.
d. De score zoals aangegeven op het Wedstrijdformulier geldt als officiële score.
8. Verenigingsformaliteiten
a. Verenigingen zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leden en supporters sportief en
respectvol gedrag vertonen zowel op het sportveld als daarbuiten.
b. Verenigingen zijn verplicht hun leden te houden aan eventuele verordeningen zoals die
zijn uitgesproken door de AFBN.
c. Een vereniging is verplicht om een verenigingslicentie af te nemen bij de AFBN voordat
deze aan de competitie deel mag nemen. Hiermee mag de vereniging deelnemen aan
evenementen binnen de AFBN. De kosten hiervoor staan in bijlage 2.
d. Een vereniging is per ingeschreven team verplicht een competitielicentie af te nemen.
Hiermee zal het inschreven team worden ingedeeld in de nationale competitie. De
voorwaarden om een competitielicentie te verkrijgen staan in bijlage 3. De kosten hier
alle licenties staan in bijlage 2.
e. Het is niet toegestaan om evenementen te organiseren samen met verenigingen die
niet in het bezit zijn van een verenigingslicentie tenzij hier schriftelijke toestemming is
gegeven door de WCie.
f. Verenigingen die deelnemen aan clubcompetitie dienen te beschikken over een
accommodatie die voldoet aan de eisen van de AFBN.
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9. LOnderledenformaliteiten
a. Tijdens het beoefenen van de sport dienen alle leden sportief en respectvol gedrag te
vertonen, zowel op als buiten het speelveld.
b. Alle leden dienen op correcte wijze aangemeld te zijn bij de AFBN-ledenadministratie.
Als bewijs hiervan dienen alle spelers een geldige spelerspas te kunnen tonen.
c. Verenigingen zijn verplicht om een spelerslicentie af te nemen voor hun spelers en
andere leden.
d. Alleen onderleden met een geldige licentiegeldig bondslidmaatschap en zonder
schorsingen mogen deelnemen aan evenementen binnen de AFBN.
e. LOnderleden mogen alleen deelnemen aan flag evenementen indien zij voor die
discipline staan ingeschreven.
f. Indien een vereniging meerdere teams binnen één discipline heeft mogen zij
deelnemers alleen participeren binnen één team. Het wisselen van team of vereniging
is alleen toegestaan tijdens de uitschrijfperiode. De enige uitzondering hierop is een
deelnemer die binnen het lopende seizoen als lid van de FFNL-vereniging ook bij een
andere vereniging wil spelen en uit wil komen in de competitie.
g. Voor leden is het alleen toegestaan om te wisselen van vereniging, discipline of team
binnen de uitschrijfperiode. Deze begint de dag na het finaleweekend van en eindigt 31
juli 23:59.
h. Alle uitgesproken sancties zijn persoonsgebonden en zullen bij het wisselen van
vereniging, discipline of team niet vervallen. De vereniging waarbij het lid was
aangesloten ten tijde van de overtreding blijft verantwoordelijk voor het handhaven
van de sanctie.
i. Ieder (virtueel) UIT-spelend team moet zich aanpassen wanneer de kleur van de
tegenstander niet voldoende contrasteert. De kleur WIT mag nimmer door een
thuisspelend team gedragen worden en is dus geschikt als uittenue.
j. Flags in de Clubcompetitie zijn zgn. Plopflags en moeten duidelijk herkenbaar zijn en
contrasteren met de gedragen broeken
k. Het gebruik van middelen, die voorkomen op de meest recente dopinglijst van het
World Anti Dopage Agency (WADA) is verboden.
10. Nationale teams
a. De selectie voor het nationale team gebeurd door de coaching staff van het nationale
team.
b. Elke AFBN en IFAF-licentiehouder, met een Nederlandse nationaliteit, kan worden
geselecteerd voor het nationale team.
c. Leden met een sanctie binnen de AFBN zullen van deelname aan het nationale team
worden uitgesloten.
d. Leden die niet aan hun betaalverplichting bij de AFBN of hun eigen vereniging hebben
voldaan worden uitgesloten.
e. Spelers die geselecteerd zijn voor het nationale team zijn niet speelgerechtigd voor hun
eigen vereniging indien er een ander (internationaal) formeel evenement gelijktijdig
wordt georganiseerd.
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11. Officials
a. Alle flag football wedstrijden van de SFF-discipline worden begeleid door minimaal drie
gelicenseerde officials. Deze kunnen worden aangevuld met trainees.
b. De vergoeding voor de officials die zij per wedstrijddag ontvangen is opgenomen in het
scheidsrechtersreglement.
c. Elke vereniging is verplicht om voor elk ingeschreven tackle football team een of
meerdere gelicenseerde officials te leveren die per team voor minimaal 8
wedstrijddagen beschikbaar zijn. Indien meerdere officials worden geleverd mogen zij
het aantal wedstrijddagen onderling verdelen.
d. Op een wedstrijddag dienen de volgende zaken voor de officials geregeld te zijn:
e. Een fatsoenlijke schone verwarmde ruimte voor het pre-game overleg voorzien van een
tafel met voldoende stoelen.
f. Een eigen afsluitbare kleedkamer inclusief wasgelegenheid beschikbaar van één uur
voor aanvang van de eerste wedstrijd tot een half uur na afloop van de laatste
wedstrijd zonder dat iemand in de tussentijd gebruik maakt van dezelfde ruimte.
g. Bij SFF is het thuisspelende team verantwoordelijk voor het regelen van scheidsrechters
voor de parallel geplande wedstrijd. Dit kan door zelf een scheidsrechter mee te nemen
naar die wedstrijd óf via de AFON een scheidsrechter te plannen (minimaal twee weken
van tevoren).
12. Protesten
a. Protesten die betrekking hebben op een beslissing van een official zullen niet in
behandeling worden genomen. Wel kan er via het verenigingsbestuur een klacht
worden ingediend bij de AFBN.
b. Alle communicatie omtrent een protest en/of bezwaar gebeurd schriftelijk door een
bestuurslid. Indien betrokkenen van de indienende partij van het protest de WCie op
andere wijze benaderd zal het protest worden afgewezen.
c. Als een wedstrijd onder protest wordt gespeeld dient dit aangegeven te worden op het
wedstrijdformulier.
d. Het indienen van een protest kan alleen door het verenigingsbestuur gebeuren.
e. Een protest moet uiterlijk 72 uur na kick-off van de wedstrijd worden ingediend door
middel van het protestformulier. Het verenigingsbestuur zal hiervan een
ontvangstbevestiging ontvangen.
f. De WCie zal gedegen onderzoek verrichten naar de aard en redelijkheid van het
ingediende protest. Na alle betrokken partijen te hebben gehoord, stelt de WCie een
gemotiveerde beslissing op welke binnen 1 week wordt overlegd voorgelegd aan de
verenigingsbesturen.
g. Om reactietermijn van de WCie te kunnen garanderen dienen de verengingsbesturen
alle benodigde inspanning te doen om binnen de gestelde termijn de benodigde input
te verzorgen. Bij uitblijven van gevraagde additionele input van de protesterende partij
zal de WCie het protest ongegrond verklaren.
f.h. Hangende de beslissing van de WCie zijn alle eventuele (disciplinaire) maatregelen die
van toepassing zijn op het protestgeval opgeschort.
i. Indien het verenigingsbestuur het niet eens is met het genomen besluit kunnen zij de
zaak aan de TCie voor te leggen. Een eventuele uitspraak van de TCie is bindend.
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13. Tijdspad
Datum
Eerste weekend juli
1 augustus

1 januari
Vierde weekend september
Laatste weekend november
Laatste weekend februari
Derde weekend april
Eerste weekend juni
Eerste weekend juli

Gebeurtenis
Einde Football Academy Nederland Finaleweekend
SFC-competitie Begin transferperiode
Deadline uitschrijfperiode
Deadline inschrijving teams voor competitie
Deadline inlevering planning voor nationale teams
Deadline inschrijving flag football toernooien
Peildatum ledenadministratie
Begin flag football competitie Begin CAD & JT-competitie
Laatste speelronde flag football competitie voor winterstop
Laatste speelronde CAD & JT-competitie voor winterstop
Hervatting flag football competitie Hervatting CAD &
JT-competitie Begin SFC-competitie
Finaleweekend CAD & JT Finale flag football competitie Begin
Football Academy Nederland
Jaarlijkse TV
Einde Football Academy Nederland Finaleweekend
SFC-competitie Begin transferperiode
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