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Artikel 1

Wedstrijdregels

1) Alle competities, wedstrijden, toernooien, controlled scrimmages en andere
op American Football gelijkende evenementen welke worden gespeeld
onder auspiciën en met toestemming van de American Football Bond
Nederland (hierna aan te duiden als AFBN) dienen volgens de regels
uiteengezet in dit wedstrijdreglement (hierna aan te duiden als WR) gespeeld
te worden, aangevuld met officiële supplementen.
2) Daar waar in dit WR geen vermelding wordt gemaakt, zijn de geldende
IFAF-regels te allen tijde van kracht. Toezicht op naleving van het
wedstrijdreglement is in handen van de wedstrijdcommissie (Hierna aan te
duiden als WCIE) en de Tuchtcommissie. Met de uitvoering van de
dagelijkse werkzaamheden is de voorzitter WCIE belast.
3) Verantwoordelijk voor besluitvorming bij overtredingen en onenigheid zijn in
oplopende volgorde: scheidsrechterscrew, WCIE, Tuchtcommissie en dan
eventueel Commissie van Beroep, in overeenstemming met de daarvoor
geldende voorwaarden, welke zijn vermeld in het Algemeen Tuchtreglement.
4) Strafrechtelijke afhandeling van overtredingen van het wedstrijdreglement
worden afgehandeld door de Tuchtcommissie op basis van het geldende
tuchtreglement.

Artikel 2

Wedstrijdcommissie

1) Samenstelling: de WCIE bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden,
waarbij de voorzitter in functie wordt benoemd door het bestuur van de
AFBN. De leden van de commissie hebben een gebleken goede kennis,
inzicht en ruime ervaring in het speltechnische aspect van het American
Football. In alle gevallen zullen leden van de WCIE bij de leden bekend
gemaakt worden middels e-mail en website.
De voorzitter van de WCIE is belast met de algemene leiding van de WCIE,
hij verdeelt de werkzaamheden en regelt de frequentie van de zittingen.
Werkwijze: de agenda van de vergaderingen van de WCIE wordt opgesteld
naar aanleiding van de onderwerpen waarover het bondsbestuur een advies
verlangt, onderwerpen die de aangesloten verenigingen naar voren
brengen, onderwerpen die door de WCIE leden worden opgebracht,
onderwerpen die de andere commissies naar voren brengen evenals
verzoeken en/of klachten op het wedstrijdformulier.
Communicatie: De WCIE communiceert zelfstandig met het dagelijkse
bestuur AFBN en andere commissies.
2) Bevoegdheden WCIE:
a. Adviseert gevraagd en ongevraagd bondsbestuur en commissies over speel-,
en competitie technische zaken.
b. Lost in eerste instantie kleine geschillen op tussen en met
verenigingen/spelers, aangaande de competitie.
c. Ziet toe op de uitvoering van de opgelegde automatische sancties uit dit
wedstrijdreglement.
d. Opstellen competitieschema, divisie-indeling, promotie-/degradatieregeling en
de play-off regeling.
Pagina 4 van 45

Artikel 3

Algemeen gedrag van teams en spelers

1) Tijdens sportbeoefening wordt van alle wedstrijddeelnemers voor, tijdens
en na het beoefenen van de sport strikte zelfbeheersing en respect voor de
tegenstander, scheidsrechters, het publiek en vertegenwoordigers van de
bond verlangd.
2) Ook buiten de daadwerkelijke sportbeoefening wordt van alle leden sportief
gedrag en discipline verlangd, vooral m.b.t. opvolgen van reglementaire
verordeningen en het geven van juiste en volledige inlichtingen aan alle
instanties aan wie door enige bepaling van dit reglement een taak met
betrekking tot de naleving van orde en tucht is opgedragen.
3) De aangesloten verenigingen zijn verplicht te zorgen voor sportief gedrag
van hun leden en aanhangers, zowel voor, tijdens, als na de wedstrijden.

Artikel 4

Verenigingsformaliteiten

1) Er zijn voor de aangesloten vereniging twee soorten licenties:
a. De basislicentie; deze geeft een vereniging het recht om deel te nemen
aan alle onder auspiciën en met toestemming van de bond
georganiseerde evenementen met uitzondering van deelname aan de
reguliere competitie. De basislicentie moet door iedere nieuwe vereniging
worden aangevraagd.
Een basislicentie wordt eenmalig afgegeven bij inschrijven van de
vereniging als lid van de AFBN. De kosten voor deze basislicentie zijn
gespecificeerd in Bijlage 12:.
b. De competitielicentie; deze geeft een vereniging het recht om deel te
nemen aan de reguliere competitie georganiseerd door de AFBN. Deze kan
pas worden afgegeven nadat een basislicentie is verstrekt.
Een competitielicentie wordt door een vereniging voor elk afzonderlijk team
aangevraagd dmv inschrijving via de mail. De aanvraag dient te worden
gericht aan de WCIE via het secretariaat. De competitielicentie wordt
afgegeven per deelnemend team van een aangesloten vereniging. Jaarlijks
stelt de bondsvergadering de bedragen van de competitielicentie per
speelcategorie vast, zie Bijlage 12. De licentie bijdrage dient voor de start
van het competitiejaar te worden voldaan. Niet tijdig voldoen van de
uitstaande gelden heeft tot gevolg dat de aanvraag voor een competitielicentie
wordt afgewezen. De vordering van de gelden blijft wel van kracht.
2) Voorwaarden voor het verkrijgen van een competitielicentie:
a. Het team het minimale aantal spelers met speelrecht heeft ingeschreven in
de ledenadministratie van de AFBN.
b. Er per tackle team een scheidsrechter wordt geleverd
c. Indien aan alle financiële verplichtingen aan de bond is voldaan;
i. De vereniging verplicht zich tot deelname aan voor haar team(s) geplande
wedstrijden in het kader van de competitie. Licentiebijdragen worden niet
gerestitueerd, financiële sancties kunnen volgen.
ii. Een tweede team van een aangesloten vereniging in dezelfde discipline
wordt slechts een competitielicentie verleend indien het eerste team beschikt
over de in Bijlage 8: minimaal vereiste aantallen spelers en verzorgers. Het
tweede team zal tevens minimaal moeten bestaan uit de in B i j l a g e 8 :
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iii.

3)

4)
a.
b.
5)
6)

minimaal vereiste aantallen spelers en verzorgers. Spelers ingeschreven in
het eerste team mogen niet deelnemen aan wedstrijden van het tweede
team binnen de Nederlandse competitie, behoudens na terugkomst van een
ernstige blessure welke bij de medische commissie tijdig was aangemeld en
dan uitsluitend met goedkeuring van de medische commissie en de WCIE.
Tussentijdse overschrijving van eerste naar tweede team en andersom
binnen dezelfde discipline is slechts mogelijk gedurende de reguliere
transferperiode.
Uitzondering: Een overschrijving van het tweede team naar het eerste is
mogelijk buiten dezelfde divisie tijdens het seizoen.
Het is verenigingen niet toegestaan wedstrijden, of controlled scrimages te
spelen, dan wel gezamenlijke trainingen te houden tegen verenigingen of
groepen die niet in het bezit zijn van een basislicentie, tenzij hiervoor
uitdrukkelijk toestemming is verleend door de wedstrijdcommissie.
Divisie indeling: de WCIE baseert de divisie-indeling op de resultaten van
het voorafgaande seizoen en de minimale teamsamenstelling zoals
uiteengezet in Bijlage 8:.
Nieuw aangemelde teams worden in de laagste divisie ingedeeld.
Verschillende teams van een vereniging kunnen niet in dezelfde divisie
uitkomen uitgezonderd Junioren, Cadets.
Indien door fusie een nieuwe vereniging wordt opgericht, blijven de rechten
bestaan van de hoogstgeplaatste vereniging.
Als een team zich na inschrijving toch terug trekt uit de competitie dan mogen
de spelers dit competitie jaar niet meer ergens anders aansluiten.

Artikel 5

Spelersformaliteiten

1) De vereniging meldt een speler, coach, medic, scheidsrechter of begeleider
aan bij de bond zoals beschreven in procedure AFBN Ledenadministratie
en krijgt als bevestiging een licentienummer en pas voor deze persoon
toegestuurd. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de
op de spelerslicentiepas vermelde gegevens. Enige uitzondering is een
ingehuurde medic die zich wel ter plaatse moet kunnen legitimeren.
2) Alleen licentiehouders met een geldige licentie volgens de ledenadministratie
hebben recht op deelname aan wedstrijden en scrimmages. De vereniging is
verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van een recente pasfoto.
Het is een licentiehouder niet toegestaan te participeren aan een evenement
en/of wedstrijd voor een discipline waarvoor geen licentie is verkregen.
3) Een licentiehouder die door de bond geschorst is, heeft tijdelijk geen
deelnamerecht.
4) Voorwaarden voor het verkrijgen van een licentie zijn uiteengezet in het
document AFBN Ledenadministratie
5) Het deelnamerecht gaat pas in na ontvangst van de licentie. Het bedrag aan
licenties wordt door de ledenadministratie vastgesteld.
6) Teams die kans maken op de play-offs overleggen hun spelerslijst minimaal
2 weken voor de speeldatum aan de WCIE. Deze beslist z.s.m. maar
uiterlijk 3 werkdagen voor de play-offs of de spelers speelgerechtigd zijn. Bij
niet tijdig ontvangen van deze spelerslijst volgt automatische uitsluiting van de
Play-offs.
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7)

8)
9)

10)

Spelers die aan play-offs willen deelnemen dienen aan minimaal vier
reguliere competitiewedstrijden deelgenomen te hebben in de lopende
competitie. Uitzondering: nieuw ingeschreven spelers die nog maar 2
wedstrijden hebben kunnen spelen en aantoonbaar geblesseerde spelers.
Voor spelers die transferren naar een andere vereniging, moeten
spelerslicenties en de voor de transfer benodigde bescheiden overlegd
worden alvorens een nieuwe licentie wordt aangemaakt.
Uitstaande sancties vervallen bij een transfer niet. Wanneer tegen een speler
maatregelen overwogen worden, of wanneer zulke maatregelen verwacht
kunnen worden, valt de speler wat dat betreft nog onder de
verantwoordelijkheid van de toeleverende originele vereniging.
Spelers kunnen met dispensatie jonger zijn dan de minimum gestelde
leeftijd. Dispensatie kan worden aangevraagd volgens de richtlijnen
uiteengezet in de AFBN Dispensatieprocedure
Buitenlandse spelers: de intentie van de AFBN is dat de sport toegankelijk
moet zijn voor elke in Europa wonend persoon die deze sport wil beoefenen.
Een speler die aan deze intentie voldoet wordt in principe als national
beschouwd. Bij twijfel hierover beslist de WCIE over de foreigner-status. Dit
kan eventueel resulteren in een bepaalde toetsings- of proefperiode. Onder
footballforeigner wordt beschouwd een speler afkomstig uit de Verenigde
Staten van Amerika, Canada of Mexico, die naar Nederland is gekomen met
als hoofddoel American Football te spelen. Deze speler draagt als kenmerk
de ''A" op de achterzijde van de helm. Per team mogen 4 footballforeigners
op het wedstrijdformulier voorkomen met een maximale deelname van 2
per play. Tevens wordt hierbij verwezen naar de IFAF-regelgeving in deze,
waarbij de periode welke deze speler al woonachtig is in Europa een leidende
factor is. Bij twijfel beslist de WCIE.
Spelers van een vereniging met 2 seniorenteams in de Nederlandse
competitie mogen van het tweede team naar het 1ste team promoveren tijdens
de competitie maar mogen dan niet meer terug. Bovendien moeten zij voordat
ze play-off gerechtigd zijn minimaal 4 wedstrijden bij dit team gespeeld
hebben.

Artikel 6

Accommodatie voorschriften

1) Een door de gemeente goedgekeurd, bespeelbaar en voldoende belicht
(kunst)grasveld wat aan de juiste afmetingen voldoet voor het evenement.
2) Indien de accommodatie tijdens het reguliere seizoen niet beschikbaar is zal
er worden gekeken of het uitspelende team het evenement kan organiseren.
Wanneer dit geen oplossing biedt zal er samen met de WCie worden gekeken
naar een andere datum en/of locatie. Indien dit niet het geval is zal de
wedstrijd komen te vervallen.
3) Indien de accommodatie tijdens de play-offs niet beschikbaar is zal de WCie
het evenement naar aan andere geschikte locatie verplaatsen.
4) De volgende materialen en diensten dienen door de host te worden
georganiseerd:
a. Chain voor elke wedstrijd.
b. Afzonderlijke kleedkamers en wasgelegenheid voor beide teams.
c. De algehele orde en gedrag van toeschouwers langs de zijlijn.
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5) De volgende materialen en diensten dienen door het spelend team te worden
georganiseerd:
a. 2 wedstrijdballen.
b. Kicking tee.
c. EHBO-koffer en een medisch opgeleide die verantwoordelijk is voor de
gezondheid en welzijn van de spelers ten tijden en na afloop van het
evenement.
d. Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het leveren van een
chaincrew. De samenstelling van de chaincrew mag tijdens de wedstrijd
alleen na toestemming van de officials worden gewijzigd.
6) De belijning van een tackle football wedstrijd bevat: side-lines, goal lines, end
lines, 10-yard lines, hash marks, PAT-markering, officials’ box, coaches’ box,
team area.
7) De belijning van een senior tackle eredivisiewedstrijd bevat: alle eisen van
een tackle wedstrijd, 5-yard lines, 9-yard markeringen en pylons op de hoeken
van de endzones.
8) De veldafmeting mag korter zijn moet echter wel voldoen aan de ifaf rules.
9) Alleen personen met een geldige spelerspas zijn in de team-area toegestaan
tijdens het evenement.
10) Indien de host of de spelende verenigingen niet kunnen voldoen aan deze
eisen kan de wedstrijd door de officials worden opgeschort dan wel worden
uitgesteld.
11) De host dient de officials van de volgende faciliteiten te voorzien:
a. Een fatsoenlijke schone verwarmde ruimte voor het pre-game overleg
voorzien van een tafel met voldoende stoelen.
b. 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.

Artikel 7

Kledingvoorschriften

1) De bepaling van welk team in de thuisverenigingskleuren speelt is
geregeld volgens de IFAF-reglementen.
Om tijdens het wedstrijdverloop een duidelijk onderscheid te maken tussen
beide teams, is het niet toegestaan eenzelfde kleur shirt te dragen, ongeacht
de kleur van de shirtnummering. Het thuisspelende team mag altijd de eigen
verenigingskleur dragen, terwijl van de gasten een contrasterend shirt
verlangd wordt.
De verantwoording indien hiervan afgeweken wordt ligt te allen tijde bij het
uitspelende team, indien een uitspelend team geen geschikt shirt heeft voor
de wedstrijd zal de wedstrijd automatisch worden omgezet in een
administratief forfait in het nadeel van het uitspelende team.
Uitzondering: Als er schriftelijk bekend is bij de Wcie dat er andere duidelijke
onderlinge afspraken gemaakt zijn.
2) Op de wedstrijdshirts is de nummering duidelijk en permanent opgebracht
op zowel de achter- als voorzijde, zodat dit voor eenieder in een oogopslag
duidelijk leesbaar is. Nummering op overige plaatsen is niet verplicht.
De shirtlengte is zodanig lang, dat de onderzijde in de broek gedragen wordt.
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3) Indien een speler wisselt van nummer tijdens de wedstrijd binnen de
geldende regels dan dient dit gemeld te worden aan zowel de head coach
van de tegenstanders als de Referee. De Referee zal het vermelden op het
wedstrijdformulier.
4) Het is toegestaan voor spelers om handschoenen te dragen van elke
gewenste kleur.
5) Voor aanvang van de wedstrijd kan een kledingcontrole worden uitgevoerd
door de scheidsrechters. Teams zijn verplicht hieraan mee te werken.
6) Het is spelers niet toegestaan bandana’s of andere hoofdbedekking te
dragen welke onder de helm van de betrokken speler uitsteekt. Bij
constatering voor aanvang van de wedstrijd zal de speler de gelegenheid
worden geboden betreffend kledingstuk te verwijderen. Dit zal worden
bestraft als illegal equipment volgens de geldende IFAF-regels
7) Sponsorlogo’s mogen binnen de op de bijlage vermeldde plaatsen onbeperkt
op de uniformen worden aangebracht. Tevens is het toegestaan het AFBNlogo (te verkrijgen via de AFBN) op de uniformen aan te brengen.
8) Tijdens de play-offs en het Finaleweekend zullen de deelnemende teams
extra streng gecontroleerd worden op juiste kleding, equipment, juiste invulling
van het wedstrijdformulier en de aanwezigheid van de juiste personen in de
teamzone. Er zal een nauwkeurige inspectie plaatsvinden en er dient voldaan
te zijn aan de IFAF Regels en de AFBN-aanvullingen op die regels.
Verenigingen worden gevraagd ervoor te zorgen dat elke speler is gekleed
volgens de IFAF-regels en dat de uitrusting uniform is. Spelers zullen gelijke
kousen dragen, uniformen zullen netjes en onderhouden zijn, shirts dienen in
de broek te worden gedragen en alle verplichte padding dient gedragen te
worden. Het is niet toegestaan afgeknipte shirts en te korte shirts te dragen.
De inspectie zal plaatsvinden 60 minuten voor de kick-off van de wedstrijd. De
controles zullen worden uitgevoerd door AFBN-officials.

Artikel 8

Activiteiten en Wedstrijden

1) De gehele wedstrijdorganisatie van aangesloten verenigingen valt onder de
verantwoordelijkheid van de AFBN WCIE. Hieronder vallen alle verplichte
wedstrijden (kampioens-, competitie-, beker- en internationale wedstrijden) en
eveneens alle vriendschappelijke (internationale) wedstrijden, controlled
scrimmages, toernooien en gezamenlijke trainingen van verschillende
verenigingen.
2) Alle niet in nationale competitie verband georganiseerde American Football
activiteiten zoals genoemd in voorgaand lid dienen te worden aangemeld bij
de wedstrijdcommissie.
3) Het is verboden te spelen tegen teams van wie de basislicentie ontnomen is,
of deze nog niet hebben.
4) Ieder team zorgt dat er minimaal 2 wedstrijdformulieren volledig ingevuld
aanwezig zijn voor aanvang pascontrole.
5) 60 minuten voor de afgesproken kick-off worden alle spelers van beide
teams door een waarnemer van de tegenstander gecontroleerd.
6) ID-controle
a. De waarnemer controleert van elke speler van de tegenstander de
speellicentie (foto, naam, discipline en shirtnummer)
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b. De naam en shirtnummer moeten overeenkomen met het
wedstrijdformulier.
c. Spelers van wie geen geldige licentie kan worden getoond, mogen niet aan
de wedstrijd deelnemen.
d. Indien een speler verlaat arriveert, dient dit voor aanvang van de wedstrijd
aan de scheidsrechters en tegenstander te worden aangegeven.
Betreffende speler kan pas worden opgesteld in de tweede helft van de
wedstrijd, na licentie en equipementcontrole tijdens halftime.
e. Na de controle dienen de formulieren bij de scheidsrechters te worden
ingeleverd.
7) De scheidsrechters vullen na afloop van de wedstrijd de formulieren in.
8) Het thuisspelende team zal het resultaat van een scrimmage, wedstrijd of
toernooi via mail of app/sms melden aan de vertegenwoordiger van de WCIE
uiterlijk 1 uur na afloop van een wedstrijd, alsmede een korte
wedstrijdrapportage doen. Diskwalificaties en ernstige blessures zullen ook
worden gerapporteerd.
9) De wedstrijdformulieren moeten binnen 72 uur per mail door beide teams
naar de wcie worden gemaild. De score op het wedstrijdformulier zal gelden
als de officiële score.
10) Na afloop van de wedstrijd treden de teams elkaar op de middenlijn van het
veld tegemoet en groeten elkaar.
11) Elke speler mag binnen vijf dagen slechts één tacklewedstrijd spelen. Bij
wijze van uitzondering kan dispensatie worden verkregen in overleg met de
WCIE.
12) De scheidsrechter kan een wedstrijd te allen tijde opschorten als hem de
voortzetting ervan, om belangrijke redenen, niet raadzaam lijkt. Redenen
kunnen zijn, maar niet gelimiteerd tot:
a. Weersomstandigheden
b. Onvoldoende licht,
c. Onbespeelbaar veld,
d. De onmogelijkheid het spel ordelijk te laten voortzetten,
e. Algemeen weerspannig gedrag van een team,
f. Dreigende houding van toeschouwers en falend toezicht.
g. Dreigende houding van toeschouwers en falend toezicht.
h. De veiligheid van spelers indien het verschil tussen team A en team B
dermate groot wordt dat de veiligheid van de spelers in het gedrang komt
i. De referee dient de reden voor stopzetting van een wedstrijd op het
wedstrijdformulier te vermelden. Bij het afbreken van een wedstrijd dient
de WCIE zich over de gebeurtenissen die dit veroorzaakten te informeren
en te beslissen over de eventuele gevolgen. Deze beslissing moet binnen
drie weken genomen worden.
13) Bij een incomplete scheidsrechterscrew (minder dan 4 scheidsrechters)
beslissen/beslist de wel aanwezige(n), eventueel in samenspraak met beide
partijen en indien bereikbaar met de voorzitter WCIE over het al dan niet
spelen van de wedstrijd. De definitieve beslissing tot niet aanvangen wordt
door de aanwezige scheidsrechterscrew genomen. Deze dient met de
beslissing te wachten tot dertig minuten na de geplande aanvangstijd.
Indien geen scheidsrechters aanwezig zijn kan de wedstrijd geen doorgang
vinden.
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14) Bij slechte weersomstandigheden zie bijzondere voorschriften Bijlage 6:
15) Als een competitiewedstrijd uitvalt omdat een team door overmacht niet heeft
kunnen aantreden dan beslist de WCIE of deze alsnog gespeeld kan worden.
16) Het gebruik van middelen, die voorkomen op de meest recente dopinglijst
van het Wereld Anti Doping programma (WADA) is verboden. Zie AFBN
Dopingreglement en AFBN Tuchtreglement Dopingzaken.
17) Het is de spelers, teamgenoten, coaches, officials en eeni e d e r welke
toegang heeft tot de team-area’s niet toegestaan tabaksproducten te
gebruiken in de team-area. Overtredingen zullen worden bestraft met
veldverwijzing van de overtreder en een dead-ball foul met een 5 yard
penalty. Voor de overtreder heeft dit een automatische schorsing van een
gebonden wedstrijd tot gevolg.
18) Het is de spelers, teamgenoten, coaches, officials en een i e d e r welke
toegang heeft tot de team-area’s niet toegestaan alcoholische producten te
gebruiken in de team-area. Overtredingen zullen worden bestraft met
veldverwijzing van de overtreder en een dead-ball foul met een 5 yard
penalty. Voor de overtreder heeft dit een automatische schorsing van een
gebonden wedstrijd tot gevolg. Voor personen onder de 18 jaar gelden
onverminderd de wettelijke beperkingen in deze.
19) Als een team forfait binnen 48 uur voor aanvang van de wedstrijd dan is het
team een boete bedrag verschuldigd. Deze boetes dienen ter compensatie
van kosten die hebben plaatsgevonden om de wedstrijd mogelijk te maken.
De boete is niet verschuldigd in geval van overmacht, dit is ter beoordeling
van de Wedstrijdcommissie. Hier geldt dat dit zo spoedig mogelijk
gecommuniceerd moet worden aan de Wedstrijdcommissie. Indien later
gecommuniceerd wordt dan redelijkerwijs verwacht kan worden, kan er toch
nog sprake zijn van een boete.
Voor de huidige boetebedragen zie Bijlage 15:
20) Als een team tijdens de wedstrijd forfait dan is het team een boete bedrag
verschuldigd. Voor de huidige boetebedragen zie Bijlage 15:

Artikel 9

Competitie

1) Het competitieseizoen vangt aan op de dag dat de eerste wedstrijd in het
kader van een competitie gespeeld wordt, ongeacht welke divisie. Het
competitieseizoen eindigt met de finale.
2) Het competitieschema dient uiterlijk 1 maand voor de competitieaanvang te
worden vastgesteld en gedistribueerd aan de betrokken verenigingen.
3) Verenigingen dienen binnen twee weken na ontvangst van het schema alle
wedstrijden voor de betreffende vereniging te bevestigen. Geen reactie
binnen twee weken wordt behandeld als automatische bevestiging.
4) Veranderingen aan het vastgestelde competitieschema worden alleen dan
doorgevoerd als er naar oordeel van de WCIE een goede reden is om hiervan
af te wijken.
5) Binnen drie weken na de initiële verzending van het competitieschema wordt
deze definitief vastgesteld door de WCIE en verstuurd aan alle betrokken
verenigingen.
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6) Het niet kunnen of willen spelen volgens het definitief vastgestelde schema
zonder dat er sprake is van overmacht (dit ter beoordeling van de
wedstrijdcommissie) betekent een forfait van de wedstrijd voor het
betreffende team.
7) Veranderingen tijdens de competitie van wedstrijddagen, tegenstanders of
nieuwe data voor uitgevallen competitiewedstrijden zullen, indien mogelijk,
uiterlijk 6 dagen voor de wedstrijddag aan de betrokken teams worden
medegedeeld.
8) Indien e en competitiewedstrijd geen doorgang kan vinden of wordt
afgebroken op grond van een van onderstaande gronden wordt de
competitiewedstrijd automatisch voor het schuldige team een forfait.
Forfaitgronden:
a. Gebrekkig onderhoud van het veld of het ontbreken veldvereisten,
b. Het door een team afzien van een wedstrijd.
c. Het laten meespelen van een speler zonder speelrecht,
d. Het afbreken van een wedstrijd,
e. Het niet beschikken over contrasterende wedstrijdshirts.
f. Niet tijdig aantreden van een team.
Een vereniging heeft het recht de WCIE te attenderen indien zich een
bovenomschreven situatie heeft voorgedaan. De melding moet schriftelijk via
een protestformulier volgens de geldende procedure gedaan worden. De
WCIE beslist over de constatering en eventuele gevolgen.
9) De WCIE houdt de stand van de competitie bij. Aan het eind van de
competitie is dit de basis voor promotie en degradatie. Het degraderen van
een eerste team kan het degraderen van een tweede team forceren. Het
promoveren van een tweede team kan worden voorkomen door de plaatsing
van het eerste team.
10) Puntenwaardering en rangorde bepaling.
In eerste instantie wordt de rangorde bepaald door het aantal behaalde
wedstrijdpunten:
a. Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op,
b. Een competitiewedstrijd eindigt nooit met een gelijke stand. Als na
afloop van de reguliere speeltijd een gelijke stand op het scorebord staat
treedt de IFAF overtime rule in werking. Zie IFAF rule book. Bij andere
wedstrijden dan competitiewedstrijden beslissen de deelnemende
teams/verenigingen onderling.
c. Een verloren wedstrijd levert 0 punten op,
d. Een forfait levert twee punten aftrek op.
i. Mocht dit geen oplossing bieden, dan zal gekeken worden naar
beide in dezelfde competitie en/of divisie gespeelde wedstrijden tussen
de betreffende teams.
ii. Mocht dit geen oplossing bieden, dan zal gekeken worden naar in
dezelfde competitie gespeelde wedstrijden tegen overeenkomstige
teams in volgorde van positionering.
iii. Mocht dit geen oplossing bieden, dat gaat de Tiebreaker in werking.
(Bijlage 13:)
11) Een team dat zich terugtrekt uit de competitie deelt dit schriftelijk mede aan
de WCIE; een vereniging met meer dan één team kan tijdens de competitie
alleen het laagst gekwalificeerde team terugtrekken. Bij terugtrekking van een
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team zal dit onmiddellijk aan alle verenigingen door de WCIE worden
doorgegeven. Bij terugtrekking van een team zullen alle gespeelde en
geplande wedstrijden van dit team als winst middels een forfait voor de
geplande tegenstander worden beschouwd.
12) Voor een team dat wordt uitgesloten van ( v e r d e r e ) deelname aan de
competitie zullen alle gespeelde en geplande wedstrijden van dit team
worden omgezet in een reglementair forfait.
13) Teams die zonder dringende reden (ter beoordeling van de
wedstrijdcommissie) niet verschijnen voor een competitiewedstrijd, zullen
van verdere deelneming aan de competitie worden uitgesloten. Alle
gespeelde en nog te spelen wedstrijden worden een reglementair forfait.
14) Playoffs zullen als volgt worden ingedeeld.
a. Om een volwaardige playoff te spelen dienen minimaal 5 teams actief en
playoff gerechtigd te zijn in een discipline, na het spelen van de laatste
reguliere competitiewedstijd in het competitieschema.
i. Bij 1 poule speelt de Nr1 tegen de Nr4 en de Nr 2 tegen de Nr3.
ii. Bij 2 poules spelen de beide Nr’s 1 kruislings tegen de Nr’s 2
b. Indien er 4 of minder teams actief en playoff gerechtigd zijn, na het spelen
van de laatste reguliere competitiewedstrijd, is de Nr1 automatisch
geplaatst voor de finale en zullen de Nr2 en Nr3 een Playoff spelen voor de
2e finale plaats.
15) Het team dat kampioen wordt in zijn competitie mag zich kampioen van zijn
divisie noemen; landskampioen is de kampioen van de hoogste divisie. In alle
gevallen mogen de teams zich kampioen noemen totdat er een nieuwe
kampioen is.
16) De finale om het landkampioenschap wordt bij voorkeur op een neutraal
terrein gespeeld, aan te wijzen door het bondsbestuur in overleg met de
WCIE. Om voor het organiseren van een kampioenschap in aanmerking te
komen moet een z.g. “bidbook” worden gepresenteerd aan de AFBNorganisatie-werkgroep (bestaande uit leden uit het bestuur, de WCIE, en de
PR-commmissie).
17) Voorwaarden waaraan voldaan dient te worden bij indienen van het bidbook
worden opgesteld door het AFBN Bestuur.
18) Promotie/degradatie.:
Zie Bijlage 13:

Artikel 10

Vriendschappelijk wedstrijden/toernooien

1) Leden die een gezamenlijke training, scrimmage, (internationale) wedstrijd
of toernooi organiseren moeten dit minimaal 2 weken voor aanvang van het
evenement aanmelden bij de WCIE.
2) Voor een scrimmage, wedstrijd of toernooi zijn AFBN gekwalificeerde
scheidsrechters verplicht. Indien er in het schema ruimte is, neemt de
wedstrijdleider contact op met de Scheidsrechterscommissie en vraagt of er
scheidsrechters beschikbaar zijn. Als er scheidsrechters beschikbaar zijn zal
de WCIE toestemming verlenen voor de aangemelde activiteit.
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3) Een training, scrimmage, wedstrijd of toernooi wordt door de verenigingen op
vrijwillige basis afgesproken en kan ten alle tijde gespeeld worden, zolang zij
het verloop van AFBN (competitie) wedstrijden niet belemmeren en er
voldaan kan worden aan lid 2.
4) In alle gevallen zal bij scrimmages, wedstrijden of toernooien aan de regels
zoals neergelegd door de organisatie moeten worden voldaan. Deze regels
dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd tegelijkertijd met de
aanvraag voor het evenement bij de WCIE. Alleen regel aanpassingen die
niet de veiligheid van spelers, coaches, scheidsrechters of andere
betrokkenen aantasten zullen worden goedgekeurd.
5) Gastspelers (leden binnenlandse en buitenlandse teams) dienen
toestemming te overleggen van zowel hun eigen vereniging, als hun
overkoepelend orgaan (de bond waarbij de vereniging is aangesloten) en
deze aan te bieden aan de organisatie en de WCIE. Pas nadat aan deze
voorwaarden is voldaan zal meespelen in het evenement toegestaan
worden. Aanvraag hiervoor dient minimaal twee weken van tevoren bij de
WCIE ontvangen te zijn.
6) Voor wedstrijden tegen buitenlandse teams moet de Nederlandse vereniging
toestemming aan de WCIE vragen, waarbij de voorwaarden waaronder
gespeeld zal worden duidelijk moeten worden omschreven. Ook hiervoor
gelden de regels zoals verwoord in artikel 10.4 Ook dient u het
wedstrijdformulier in te scannen en te mailen naar de Wcie zie 13.1 en/of
13.9

Artikel 11

Nationaal team

1) Personen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen om deel te mogen
nemen aan een nationaal team:
a. Persoon beschikt over de Nederlandse nationaliteit
b. Spelers die in een buitenlandse competitie spelen, moeten lid zijn van de
AFBN
c. Persoon heeft geen openstaande sancties
d. Persoon heeft aan alle betaalverplichtingen voldaan richting de AFBN
en/of zijn/ haar eigen vereniging.
e. Persoon is fysiek in staat om op het gewenst niveau te presteren. Dit ter
beoordeling van de MedCie.
f. HC zal een lijst met namen doorgeven voor controle minimaal 2 weken
voor een activiteit
2) Voor de nationale teams kunnen er weekenden worden vrij geroosterd
gedurende het hele jaar.
3) Teams/verenigingen zijn verplicht de voor het nationale team geselecteerde
spelers vrij te geven voor nationale team activiteiten. Dit staat boven het
belang van club/verenigingsactiviteiten.
Uitzondering : wanneer een JT speler met de juiste leeftijd voor de Senior
Lions kiest, heeft hij toestemming nodig van zijn vereniging omdat het JT
team niet vrij geroosterd zal worden van zijn verplichtingen in de competitie.
Dit geldt ook wanneer een SFC speler kiest voor de Junior Lions.
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4) De aanstelling van de Head coach gebeurt door het AFBN-bestuur.
5) Ook voor nationale teams geldt artikel 13.

Artikel 12

Scheidsrechters/officials

1) Alle wedstrijden in de categorie tackle football worden geleid door een team
AFBN gelicenseerde scheidsrechters (standaard 5, minimaal 4 en maximaal
8), deze kunnen aangevuld worden met trainee’s.
2) De vergoedingen en andere voorwaarden die met scheidsrechters worden
overeengekomen, worden elk seizoen aan de verenigingen medegedeeld. De
totale scheidsrechter kosten worden evenredig gedeeld door alle op de
betreffende wedstrijddag spelende teams. Betaling dient te geschieden voor
aanvang van de wedstrijd en wordt gecoördineerd door het organiserende
team.
3) Waarnemers zijn officiële bondsvertegenwoordigers die de gang van zaken bij
wedstrijden controleren. Zij moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
Waarnemers rapporteren rechtstreeks aan de WCIE en hebben vrije toegang
tot alle gebouwen en velden voor zover dat uit hoofde van hun functie
benodigd is. Controles kunnen ook onaangekondigd plaats vinden.

Artikel 13

Wedstrijdformulieren

1) Bij alle, onder verantwoordelijkheid van de AFBN georganiseerde wedstrijden
moeten per wedstrijd de wedstrijdformulieren volledig worden ingevuld. Hierop
zullen geen uitzonderingen worden gemaakt.
2) De wedstrijdformulieren moeten volledig worden ingevuld, dus ook de bondsen shirtnummers van de spelers en de coaches.
3) Op het wedstrijdformulier dienen blessures onder vermelding van naam en
licentienummer vermeld te worden.
4) Namen van spelers en coaches die op het wedstrijdformulier voorkomen en
die niet gespeeld c.q. gecoached hebben, dienen doorgestreept te worden.
5) Na de pascontrole moeten alle formulieren worden ingeleverd bij de
scheidsrechters.
6) Scores en spelers welke uit de wedstrijd zijn gediskwalificeerd worden na de
wedstrijd door de scheidsrechters op het formulier vermeld
7) Als er namen van spelers en coaches op het wedstrijdformulier voorkomen
die niet als zodanig bekend zijn bij de AFBN-ledenadministratie, zal een
automatische sanctie opgelegd worden in de vorm van een forfait voor het
opstellen van niet speelgerechtigde speler/coach. Mochten geen van beide
wedstrijdformulieren correct zijn, zal dit als gevolg een dubbel forfait hebben.
Bij herhaling zal de WCIE extra sanctieoplegging aan de tuchtcommissie van
de AFBN vragen.
8) De wedstrijdformulieren dienen binnen 72 uur na de wedstrijd per mail
opgestuurd te worden naar de Wcie.
9) De digitale wedstrijdformulieren worden bewaard door de WCIE.
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Artikel 14

Protest

1) Conform IFAF-regels is de beslissing van een scheidsrechter bindend.
Derhalve worden protesten die betrekking hebben op beslissingen van
scheidsrechters, niet in behandeling genomen. Wel kan er over een bij de
AFBN-ledenadministratie bekende verenigingsofficial via de wcie een
klacht indienen over het functioneren van een scheidsrechter, echter de
genomen beslissing wordt daardoor niet teruggedraaid.
2) Alle communicatie omtrent een reeds ingediend protest en/of bezwaar vindt
schriftelijk (per e-mail) plaats. Indien betrokkenen van de indienende partij van
het protest de WCIE (of enig ander) telefonisch benaderen, mag hij/zij vragen
dit schriftelijk (per e-mail) te doen. Er rust geen verplichting op het aangaan
van telefonisch contact vanuit de WCIE (of enig andere).
3) Als een wedstrijd onder protest wordt gespeeld, dient dit aangegeven te
worden op het wedstrijdformulier onder ‘opmerkingen’ en vooraf aan de
wedstrijd bij de scheidsrechters.
4) Het indienen van een protest kan alleen gedaan worden door een bij de
AFBN-ledenadministratie bekende verenigingsbestuurder en niet door een
coach of een speler, tenzij deze coach of speler ook bestuurslid bij de
vereniging is.
5) Een protest moet uiterlijk binnen 72 uur na afloop van de wedstrijd waarop
het protest betrekking heeft, per e-mail en d.m.v. een AFBN Protestformulier,
binnen zijn bij de voorzitter van de WCIE. Protesten die op een andere manier
ingediend worden, worden niet in behandeling genomen.
6) Na ontvangst van het protest, stuurt de WCIE een ontvangstbevestiging naar
de indiener van het protest.
7) De WCIE verricht gedegen onderzoek naar de aard en redelijkheid van een
ingediend protest. Na alle betrokken partijen te hebben gehoord, stelt de
WCIE een gemotiveerde beslissing op voor het verantwoordelijke
hoofdbestuurslid. Na intern beraad daarover, wordt de indiener van het
protest van de uitspraak op de hoogte gesteld.
8) Indien de indiener het niet eens is met het genomen besluit, kan hij het
hoofdbestuur verzoeken de zaak aan de tuchtcommissie voor te leggen. Een
eventuele uitspraak van de tuchtcommissie is bindend.
9) Een protest of een verweer is zoveel mogelijk met bewijs onderbouwd, met
verwijzing naar de toepasselijke regels. Bewijsstukken worden onmiddellijk of
zo spoedig mogelijk na indiening meegestuurd. Als het protest/verweer
onvoldoende is onderbouwd, dan kan de WCIE of de Tuchtcommissie een
protest/verweer op die grond niet-ontvankelijk of ongegrond verklaren.
10) Indien een lid een beslissing van de Tuchtcommissie aan de Commissie van
Beroep wenst voor te leggen, zal hier een bedrag van € 450, voor gerekend
worden. Indien indiener in het gelijk wordt gesteld, zal dit bedrag
geretourneerd worden. Dit bedrag dient binnen 5 dagen na bevestiging het
protest, door de voorzitter van de Tuchtcommissie, aan de secretaris van de
AFBN worden voldaan.
11) Indien de voorzitter van de Tuchtcommissie van mening is dat niet wordt
voldaan aan artikel 10 van het Algemeen Tuchtreglement, zal zijn mening
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bindend zijn en wordt het protest niet voorgelegd aan de Commissie van
Beroep. De kosten worden in dit geval ook niet in rekening worden gebracht.

Artikel 15

Diskwalificaties

1) Een speler of coach welke uit de wedstrijd wordt gestuurd dient onder
begeleiding van een team official van het speelveld verwijderd te worden.
2) Een verwijderde speler of coach zal zich voor de resterende duur van de
wedstrijd niet op of bij het speelveld ophouden. Dit betekent dat de speler in
kwestie geen toegang heeft tot de zijlijn of tot de teamzone, hij moet uit het
zicht van het speelveld zijn.
3) Afhankelijk van de reden voor verwijderen van de speler of coach kan deze
zaak aan de tuchtcommissie worden overgedragen.
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Bijlage 1:
Senior)

5 vs. 5 Full contact Football (Cadets, Junior,

Deze footballregels zijn gelijk aan de IFAF rules op de volgende
uitzonderingen/aanpassingen na.
Veld

• 5-Man

Tackle wordt gespeeld op een veld van 40 bij 80 yards.
• Binnen het speelveld is aan beide zijden een 10 yards endzone.
• De Goal lines die de endzone afbakenen zijn onderdeel van de endzone
• De buiten lijnen zijn geen onderdeel van het speelveld of de endzones
Coin toss
van beide teams zullen deelnemen aan de coin toss uitgevoerd door
de referee of onder auspiciën van de referee.
• De captain van het bezoekende team called de coin toss.
• Het winnende team van de coin toss heeft de keuze om te beginnen met
Offense of Defense.
• Het verliezende team heeft dezelfde keuze voor de start van de tweede helft
van de wedstrijd.
• Captains

Wedstrijd
wedstrijd begint vanaf de 5 yard-lijn van de offense.
• De offense heeft 4 pogingen om 15 yards te overbruggen (first down). Lukt dit,
dan krijgt de offense wederom 4 pogingen, etc. Lukt het de offense niet om
first down te halen, dan krijgt het andere team de aanval vanaf het punt waar
de offense gestopt is.
• Onderscheppingen van de bal door de defense mogen direct teruggelopen
worden. Op het punt waar de speler die de
bal onderschepte, getackeld wordt, begint de eerste poging van het nieuwe
aanvallende team.
• De

De tijd
• De wedstrijd duurt 4x20 minuten “running clock”.
• Na 20 minuten wordt er gewisseld van speelhelft.
• Na 2x20 minuten is er een half-time van 10 minuten.
• De offense heeft 30 seconden om de aanval te starten.
Penalty: delay of game, dead ball foul,5 yard penalty from previous spot
• Elk team heeft 3 time-outs van 30 seconden per helft tijdens een time-out
staat de speelklok stil en start op de snap.
• Elke speler in het veld of coach vanuit de team-area kan een time-out
aanvragen
• Aanvragen voor een time-out door een speler of coach van een team dat geen
time-outs meer heeft zal worden genegeerd.
Dead Balls
• Het spel ligt stil wanneer:
 De baldrager buiten de lijnen stapt
 Touchdown” of “Safety” wordt gescoord
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 Alles anders dan handen of voeten van de baldrager de grond raakt
 Een team of de referee een time out neemt
• Iedere keer als het spel stilligt, mag er gewisseld worden.
Scoren
• Een team scoort een Touchdown (6 punten) als één van zijn spelers de bal in
de end zone brengt. De bal moet in bezit zijn van die speler. De speler hoeft
niet in de endzone te zijn maar wel binnen de lijnen van het speelveld.
• Na iedere Touchdown krijgt het scorende team één poging om 1 extra punt
(vanaf de 6 yard) of 2 extra punten (vanaf de
12 yard) te scoren.
• Een team scoort een Safety (2 punten) als de baldrager wordt getackeld in
zijn/haar eigen endzone.
• Na een safety wordt het spel door het scorende team weer gestart op de 5
eigen yard lijn.
Snap
bal moet door de benen van de Center worden “gesnapt” (achterwaarts
gooien).
Penalty: Illegal Snap, dead ball foul, 5 yards from the previous spot
• “Shotgun formation” is toegestaan (lange snap).
• Er mag maar 1 offense speler bewegen (in motion) achter de LOS voor de
snap.
Penalty: Illegal shift, Live ball foul, 5 yard penalty from the previous spot
• De speler in motion mag niet voorwaarts bewegen voor de snap
Penalty: Illegal motion, Live ball foul, 5 yard penalty from the previous
spot
• Geen speler zal voor de snap op of voorbij de bal zijn, uitgezonderd de
Snapper.
Penalty: Offside Defense, Live ball foul, 5 yard penalty from the previous
spot Penalty: Encroachement Offense, Dead ball foul, 5 yard penalty
from the previous spot
• Wanneer de snap niet goed ontvangen wordt door de QB direct affluiten en de
down direct overnieuw spelen (geen 30 seconden), het is dus geen fumble.
• De

Gooien
• Voorwaartse passes moeten worden gegooid vanachter de Line of Scrimmage
(LOS) er is 1 voorwaartse pass toegestaan.
Penalty: Illegal forward pass, Live ball foul, 5 yard penalty from previous
spot
• De quarterback (QB) moet binnen 5 seconden de bal achter- of zijwaarts
afgeven (hand-off) of gooien anders wordt de
aanval afgefloten en is de poging voorbij.
Penalty: Illegal procedure, Dead ball foul, Loss of down
• De QB mag niet geblitzt worden behalve als deze een fake poging heeft
gedaan om de bal af te geven aan een medespeler Deze regel veranderd in :
• De QB mag door 1 speler geblitzt worden die vanaf 7 yard van de LOS komt.
Penalty: Personal Foul, Illegal rushing, live ball foul, 15 yard penalty
from the basic spot
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• De

defense mag niet over de LOS komen, behalve als de QB de bal heeft
afgegeven of een fake poging heeft gedaan mag de defense de LOS
passeren.
Penalty: Illegal rushing, live ball foul, 5 yard penalty from the basic spot

Vangen
spelers mogen de bal vangen, ook de QB nadat hij de bal heeft
afgegeven.
• De receiver moet minimaal 1 voet binnen de lijnen hebben wanneer hij de bal
vangt.
• Geen speler mag een andere speler belemmeren om een bal te vangen
Penalty: Offensive pass interference. Live ball foul, 10 yards penalty
from the previous spot and a loss of down
Penalty: defensive pass interference. Live ball foul, 15 yards penalty
from the previous spot if penalty occurs more than 15 yards from the
previous spot, otherwise spot foul. Automatic 1st down
• Alle

Lopen
QB mag niet met de bal voorbij de LOS lopen
Penalty: Illegal Procedure, live ball foul, 5 yards from the previous spot
and loss of down
• Alleen achter de LOS zijn directe ‘hand-offs’ toegestaan. De offense mag
meerdere hand-offs uitvoeren (Reverse plays).
• De speler die de ‘hand-off’ heeft gekregen, mag de bal nog gooien mits hij
zich achter de LOS bevindt
Penalty: Illegal forward pass, live ball foul, 5 yards from the previous
spot and loss of down
• Wanneer de bal is afgegeven aan een speler achter de LOS, mogen alle
spelers van de defense deze speler
• De

Aanvallen.
de plaats waar de baldrager is getackeld, start de volgende aanval.
• Blokken in het “Downfield ” (gebied na de LOS) is toegestaan, maar alleen
boven de heupen
Penalty: Blocking below the waist 15 yards from the basic spot
• Vasthouden van een speler zonder de bal is niet toegestaan.
Penalty: holding, live ball foul, 10 yards from spot of foul, previous spot
if by offense and penalty occurs behind the LOS
Punt situatie
• Wanneer de offense besluit de vierde poging te punten moet dit duidelijk
worden aangegeven. Offense mag pas lopen als de bal in de lucht is de
zogenaamde frozen punt.
Penalty: Unsportmans Like Conduct, dead ball foul, 15 yard from basic
spot
• Als het ontvangende team de bal vangt dan mag hij teruggelopen worden.
• Als de bal de grond raakt is hij op dat punt dood en start het ontvangende
team met de offense daar waar de bal als eerste de grond heeft geraakt.
• Op
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Conduct of player, coaches and spectators
• Excessief harde en/of onnodige tackles zijn niet toegestaan.
Penalty: Personal, Live/dead ball foul, 15 yard from basic spot and
automatic first down. Also subject for disqualification.
• Vloeken en schelden is niet toegestaan. (geldt ook voor coaches en
supporters)
Penalty: Unsportmans Like Conduct, dead ball foul, 15 yard from basic
spot and automatic first down. Also subject for disqualification.
• Omdat we spelen met running clock word tvan de spelers verwacht om de
bal zo snel mogelijk aan de official te brengen.
Penalty: Unsportmans Like Conduct, dead ball foul, 15 yard from basic
spot and automatic first down. Also subject for disqualification.
• Helmen mogen niet op het speelveld op of afgedaan worden, dit doet men in
de teamarea uitgezonderd bij een injury waarbij de medic de beslissing neemt.
Penalty: Unsportmans Like Conduct, dead ball foul, 15 yard from basic
spot and automatic first down. Also subject for disqualification.
Wanneer bovenstaande offense betreft is het 15 yard en een LOD.
Overige bepalingen
• Daar waar deze regels niet in voorzien wordt gespeeld volgens de door de
IFAF vastgestelde regels voor American football zoals deze zijn aangenomen
door de AFBN.
• De referee kan in alle gevallen anders bepalen en heeft altijd het laatste
woord.
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Bijlage 2:

7 vs 7 Tackle Football

Deze footballregels zijn gelijk aan de IFAF rules op de volgende
uitzonderingen/aanpassingen na.
• 7-Man

Tackle wordt gespeeld op een veld van 43 bij 120 yards. (beide zijlijnen
5 yard naar binnen)
• Maximaal 7 spelers van beide team mogen deelnemen aan een play
• Minimaal 3 spelers van Offense op de Line-of-Scrimmage ten tijde van de
snap, genummerd volgens de regels voor interior lineman
• De wedstrijd is verdeeld in 4 gelijke kwarten van 20 minuten
• De klok stop nooit (behalve voor langdurige injury time-outs, dit ter beslissing
van de Hoofdscheidsrechter)
• In de laatste twee minuten worden de daarvoor geldende IFAF-regels
gehanteerd (Stop and go principe)
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Bijlage 3:

9 vs 9 Tackle Football

Deze footballregels zijn gelijk aan de IFAF rules op de volgende
uitzonderingen/aanpassingen na.
• Maximaal

9 spelers van beide team mogen deelnemen aan een play
• Minimaal 5 spelers van Offense op de Line-of-Scrimmage ten tijde van de
snap
• Minimaal 3 spelers van Offense op de Line-of-Scrimmage ten tijde van de
snap, genummerd volgens de regels voor interior lineman
• De wedstrijd is verdeeld in 4 gelijke kwarten van 10 minuten real time
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Bijlage 4:

11 vs 11 Tackle Football

Deze footballregels zijn gelijk aan de IFAF rules op de volgende
uitzonderingen/aanpassingen na.
• De

wedstrijd is verdeeld in 4 gelijke kwarten van 12 minuten
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Bijlage 5:

U13/U15 Tackle Football

Code
Van spelers, coaches en anderen die betrokken zijn bij het spel, worden de
hoogste eisen met betrekking tot sportiviteit en gedrag vereist. Er is geen
tolerantie tegen oneerlijke tactiek, onsportief gedrag of manoeuvres, die
schade kunnen veroorzaken. De scheidsrechters worden aangemoedigd om
het spel te stoppen ter bescherming van spelers. Daar waar deze regels geen
oplossing bieden gelden de IFAF-regels voor American Football.
De football regels voor dit speltype zijn gelijk aan de IFAF rules op de
volgende uitzonderingen/aanpassingen na.
Veld

• 5-Man

Peewee/Cub Tackle wordt gespeeld op een veld van 40 bij 80 yards.
• Het speelveld wordt verdeeld in twee gelijke vlakken door een middellijn
• Binnen het speelveld is aan beide zijden een 10 yards endzone.
• 5 yards voor de endzone in het speelveld is de no running zone
• De Goal lines die de endzone afbakenen zijn onderdeel van de endzone
• De buiten lijnen zijn geen onderdeel van het speelveld of de endzones
Equipment
gebruik van helmen is verplicht maar tevens beperkt tot het gebruik van
de zogenaamde Jeugd helmen.
Senior helmen zijn niet toegestaan omdat het materiaal van deze helmen uit
een harder materiaal bestaat waardoor dit gevaar oplevert ten opzichte van
de Jeugd helmen.

• Het

Spelers
team bestaat uit minimaal 7 spelers
• Wedstrijden worden gespeeld met 5 veldspelers per team
• Indien een team maar 4 veldspelers heeft wordt de wedstrijd gestaakt en
verloren verklaart voor dat team met een score van 0-20
• Een

Coin toss
• Captains van beide teams zullen deelnemen aan de coin toss uitgevoerd door
de referee of onder auspiciën van de referee.
• De captain van het bezoekende team called de coin toss.
• Het winnende team van de coin toss heeft de keuze om te beginnen met
Offense of Defense.
• Het verliezende team kiest welke kant van het speelveld zij wenst te
verdedigen
• Het verliezende team heeft dezelfde keuze voor de start van de tweede helft
van de wedstrijd. Waarbij het winnende team de kant van verdediging mag
kiezen
Wedstrijd
bestaan geen free kick of scrimmage kicks in PeeWee/Cub tackle football
• De wedstrijd begint vanaf de 5 yard-lijn van de offense.
• Er
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• De

offense heeft 4 pogingen om de middellijn te overbruggen (first down). Lukt
dit, dan krijgt de offense wederom 4 pogingen om te scoren. Lukt het de
offense niet om first down te halen, dan krijgt het andere team de aanval vanaf
haar eigen 5 yard lijn.
• Onderscheppingen van de bal door de defense mogen direct teruggelopen
worden. Op het punt waar de speler die de bal onderschepte, getackeld wordt,
begint de eerste poging van het nieuwe aanvallende team.
De tijd
wedstrijd duurt 2x20 minuten “running clock”.
• De tijd stopt alleen voor een time-out (Scheidsrechter of Team)
• In de laatste twee minuten van iedere helft geldt de standaard timing rules uit
IFAF
• Na 20 minuten is er een half-time van 5 minuten.
• De offense heeft 30 seconden om de aanval te starten.
• Ieder team heeft twee time-outs van 60 seconden per helft
• Als de klok gestopt is start deze altijd op de snap.
• De

Over-time
• Als de score na 2 helften spelen gelijk is volgt over time na een pauze van 2
minuten.
• Over time start met een coin toss tussen captains van beide teams
• Het winnende team van de coin toss begint met Offense.
• Het verliezende team kiest welke kant van het speelveld zij wenst te
verdedigen
• Elk team krijgt 4 pogingen om te scoren vanaf de middellijn
• Het team met de meeste punten na beide serie wint de wedstrijd.
• Bij gelijke stand na beide series wordt begint de cyclus opnieuw zonder coin
toss. De winnaar van de originele coin toss begint weer met offense.
de serie over time tellen alleen 2 point conversions.
• Tijdens de 3

Scoren
team scoort een Touchdown (6 punten) als één van zijn spelers de bal in
de end zone brengt. De bal moet in bezit zijn van die speler. De speler hoeft
niet in de endzone te zijn maar wel binnen de lijnen van het speelveld.
• Na iedere Touchdown krijgt het scorende team één poging om 1 extra punt
(vanaf de 6 yard) of 2 extra punten (vanaf de
12 yard) te scoren.
• Een team scoort een Safety (2 punten) als de baldrager wordt getackeld in
zijn/haar eigen endzone.
• Na een safety wordt het spel door het scorende team weer gestart op de 5
eigen yard lijn.

• Een

Dead Balls
• Het spel ligt stil wanneer:
– De baldrager buiten de lijnen stapt.
– Een “Touchdown” of “Safety” wordt gescoord.
Pagina 26 van 45

Alles anders dan handen of voeten van de baldrager de grond raakt.
Een team of de referee een time out neemt
• Iedere keer als het spel stilligt, mag er gewisseld worden.
• De coach mag het veld betreden om in de hudle aanwijzingen te geven.
• Zodra de hudle opgeheven wordt dient de coach het veld te verlaten.

–
–

Snap
• De bal moet door de benen van de snapper worden “gesnapt” (achterwaarts
gooien).
Penalty: Illegal Snap, dead ball foul, 5 yards from the previous spot
• “Shotgun formation” is toegestaan (lange snap).
• De bal mag niet gesnapped worden voordat de coach het veld heeft verlaten
Penalty: Delay of game, dead ball foul, 5 yards from the previous spot
• Er mag maar 1 offense speler bewegen (in motion) achter de LOS voor de
snap.
Penalty: Illegal shift, Live ball foul, 5 yard penalty from the previous spot
• De speler in motion mag niet voorwaarts bewegen voor de snap
Penalty: Illegal motion, Live ball foul, 5 yard penalty from the previous
spot
• Geen speler zal voor de snap op of voorbij de bal zijn, uitgezonderd de
Snapper.
Penalty: Offside Defense, Live ball foul, 5 yard penalty from the previous
spot, Penalty: Encroachement Offense, Dead ball foul, 5 yard penalty
from the previous spot
• Geen speler van de offense zal de start van de play simuleren (door te
bewegen) voor de ball wordt gesnapt.
Penalty: False Start, dead ball foul, 5 yards from the previous spot
Gooien

• Voorwaartse

passes moeten worden gegooid vanachter de Line of Scrimmage
(LOS) er is 1 voorwaartse pass toegestaan.
Penalty: Illegal forward pass, Live ball foul, 5 yard penalty from previous
spot
• De quarterback (QB) moet binnen 7 seconden de bal achter- of zijwaarts
afgeven (hand-off) of gooien anders wordt de
aanval afgefloten en is de poging voorbij.
Penalty: Illegal procedure, Dead ball foul, Loss of down from spot of the
foul
• De QB mag niet geblitzt worden behalve door een speler direct voor de
snapper in 3 point stands. Direct voor is gedefinieerd als de helm van de
defense speler tussen de schouders van de snapper.
Penalty: Illegal rushing, live ball foul, 5 yard penalty from the basic spot
• De defense mag niet over de LOS komen, behalve als de QB de bal heeft
afgegeven of een fake poging heeft gedaan mag de defense de LOS
passeren.
Penalty: Illegal rushing, live ball foul, 5 yard penalty from the basic spot
Vangen
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• Alle

spelers mogen de bal vangen behalve de snapper, ook de QB nadat hij
de bal heeft afgegeven.
Penalty: Illegal Touching, dead ball foul, 5 yard penalty from the basic
spot
• De receiver moet minimaal 1 voet binnen de lijnen hebben wanneer hij de bal
vangt.
• Geen speler mag een andere speler belemmeren om een bal te vangen
Penalty: Offensive pass interference. Live ball foul, 5 yards penalty from
the previous spot and a loss of down Penalty: Defensive pass
interference. Live ball foul, spot of foul. Indien in de enzone dan bal op 2
yard lijn. Automatic 1st down.

Lopen
QB mag niet met de bal voorbij de LOS lopen
Penalty: Illegal Procedure, live ball foul, 5 yards from the previous spot
and loss of down
• Alleen achter de LOS zijn directe ‘hand-offs’ toegestaan. De offense mag
meerdere hand-offs uitvoeren (Reverse plays).
• De speler die de ‘hand-off’ heeft gekregen, mag de bal nog gooien mits hij
zich achter de LOS bevindt
Penalty: Illegal forward pass, live ball foul, 5 yards from the previous
spot and loss of down
• Wanneer de bal is afgegeven aan een speler achter de LOS, mogen alle
spelers van de defense deze speler aanvallen.
• Op de plaats waar de baldrager is getackeld, start de volgende aanval.
• Blocken in het “Downfield ” (gebied na de LOS) is toegestaan, maar alleen
boven de heupen
Penalty: Personal foul, Blocking below the waist 10 yards from the basic
spot, Automatic 1st down
• De

• Vasthouden

van een speler zonder de bal is niet toegestaan.
Penalty: Holding, live ball foul, 5 yards from spot of foul, previous spot if
by offense
• Blocken of tackelen met de helm is nooit toegestaan
Penalty: Personal foul, 10 yards from the basic spot, Automatic 1st
down

Conduct of player, coaches and spectators
harde en/of onnodige tackles zijn niet toegestaan. Hier wordt extra
hard tegen opgetreden.
Penalty: Personal, Live/dead ball foul, 10 yard from basic spot and
automatic first down. Also subject for disqualification
• Vloeken en schelden is niet toegestaan. (geldt ook voor coaches en
supporters)
• Excessief

Pagina 28 van 45

Penalty: Unsportmans Like Conduct, dead ball foul, 10 yard from basic
spot and automatic first down, also subject for disqualification
• Omdat we spelen met running clock word van de spelers verwacht om de bal
zo snel mogelijk aan de official te brengen
Penalty: Unsportmans Like Conduct, dead ball foul, 10 yard from basic
spot and automatic first down, also subject for disqualification
Overige bepalingen
• Daar waar deze regels niet in voorzien wordt gespeeld volgens de door de
IFAF vastgestelde regels voor American football zoals deze zijn aangenomen
door de AFBN.
• De referee kan in alle gevallen anders bepalen en heeft altijd het laatste
woord.
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Bijlage 6:

Bijzondere voorschriften

Bijzondere voorschriften:
a. Zie belijningsvoorschriften document van de Scheidsrechterscommissie.
b. Belijning van de velden: regels zijn voor iedereen gelijk en moeten door
iedereen nageleefd worden. Is er een uitzondering, dan die van tevoren
aanvragen en vast laten leggen door de wcie
 Indien een veld niet aan de juiste belijningsvoorschriften voldoet, wordt door
de scheidrechter hiervan melding gemaakt
 Indien een verenging niet aan de juiste belijningsvoorschriften voldoet, wordt
door de wedstrijdcommissie een waarschuwing gegeven. De vereniging krijgt
de gelegenheid om de belijningsvoorschriften op orde te hebben
 Een tweede waarschuwing betekent dat de eerstvolgende thuiswedstrijd
wordt omgezet naar een uitwedstrijd
c. Elk team keurt het veld op zaterdagochtend voor 09:00 uur. Zaterdag
wedstrijd: Elk team keurt het veld op vrijdag voor 09:00 uur. Bij veldafkeur zal
als eerste gekeken worden naar het veld van de tegenstander, als dit veld ook
is afgekeurd dan word er gekeken naar een ander wel goedgekeurd veld. Hou
er dus rekening mee als thuisteam dat er een plan B moet zijn ivm afreizen
naar een andere locatie.
 Bij niet tijdig afkeuren: Wanneer het veld niet wordt gekeurd, maar wel wordt
afgekeurd, wordt de wedstrijd opnieuw ingepland, echter op locatie van het
uitspelende team. Echter wanneer er sprake is van overmacht (plotseling veel
regenval, storm ed.) zal de wedstrijd op een later moment op de bestaande
locatie worden gespeeld.
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Bijlage 7:

Leeftijdsgrenzen

Leeftijd op 1
januari 2022
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

miniflag
miniflag
miniflag

PWE
PWE
PWE
PWE
PWE
disp

CUBS
CUBS
CUBS
CUBS
CUBS
disp

SFF
SFF
SFF
SFF
disp

cadets
cadets
cadets
disp

JT
JT
JT
JT
disp

SFC
SFC

Peildatum voor de hierboven gestelde leeftijden is 1 januari van het
competitiejaar. Tijdens de competitie zal het niet mogelijk zijn van deze
leeftijden af te wijken, anders dan middels aanvraag van dispensatie zoals
uiteengezet in het dispensatie procedure reglement.
Gastspelerschap:
1. Om verenigingen te helpen is het toegestaan dat spelers met hun eigen
verenigingspas bij een andere vereniging als gastspeler meespelen voor de
duur van 1 speelseizoen
2. Voorwaarde is dan wel dat zij het gehele seizoen bij het ‘hostteam’ blijven
spelen
3. Deze spelers dienen bij de wedstrijdcommissie te worden aangemeld als
gastspeler door beide verenigingen, pas dan zijn zij speelgerechtigd
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Bijlage 8:

Eredivisie
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3+

Teamsamenstelling en begeleiding

Aantal
spelers
ingeschreven
op moment
van
inschrijven

Gametape
hometeam

Verhoging
/ steiger
naast het
veld om te
filmen *

Stats*

Medic

Medic met
specificieke
opleiding *

V
V

20
20
20

V
V

V
V
V

V

V
V
V

1e en 2e
divisie
Jaar 1
Jaar 2+

18
18

Nvt
Nvt

Nvt
Nvt

Nvt
Nvt

V
V

V

Jeugd
Tackle
Jaar 1
Jaar 2+

14
14

Nvt
Nvt

Nvt
Nvt

Nvt
Nvt

V
V

V

Cadets
Jaar 1
Jaar 2+

11
11

Nvt
Nvt

Nvt
Nvt

Nvt
Nvt

V
V

V

5v5
Tackle
Jaar 1
Jaar 2+

8
8

Nvt
Nvt

Nvt
Nvt

Nvt
Nvt

V
V

V

Divisies indelen op basis van spelers aantallen en behaalde resultaat:
a) 2de Divisie 9vs9 maar indien mogelijk 11vs11
b) Promotie degradatie regels zijn van kracht
Wijzigingen:
 Eredivisie was: 26, 28, 30
 1e divisie was: 22, 24, 26
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Bijlage 9:

Ballen

Competitie
Senior Tackle
Junioren
Cadets

Ballen keuze
Door IFAF goedgekeurde leren ballen
Door IFAF goedgekeurde leren ballen
Door IFAF goedgekeurde leren ballen

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Maat (inch)
LxWxH - 11.5 x 6.5 x 6.5
LxWxH - 11.5 x 6.5 x 6.5
LxWxH - 11.25 x 6.0 x 6.5

Goedgekeurde ballen
ARTICLE 1. The ball shall meet the following specifications:
New or nearly new. (A nearly new ball is a ball that has not been altered and
retains the properties and qualities of a new ball.)
Cover consisting of four panels of pebble-grained leather without corrugations
other than seams.
One set of eight equally spaced lacings.
Natural tan color.
Two 1-inch white stripes that are three to three-and-one-quarter inches from
the end of the ball and located only on the two panels adjacent to the laces.
Conforms to maximum and minimum dimensions and shape indicated in the
accompanying diagram.
Inflated to the pressure of 12-1/2 to 13-1/2 pounds per square inch (psi).
Weight of 14 to 15 ounces.
The ball may not be altered. This includes the use of any ball-drying
substance. Mechanical ball-drying devices are not permitted near the sidelines
or in the team area.
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Bijlage 10: Protestformulier

Protestformulier
Alle protesten moeten binnen 72 uur per e-mail worden ingediend bij de voorzitter
van de Wcie. Voor elk protest dient een apart formulier te worden ingevuld. Alleen
volledig ingevulde formulieren, ingediend door een bij de AFBN-ledenadministratie
geregistreerde verenigingsbestuurder, zullen in behandeling worden genomen.
Gegevens indiener (verenigings official)
Wedstrijd gegevens
Naam:
Functie:
Email:
Tel. nr.:

Thuis-spelend team:
Uit-spelend team:
Wedstrijd datum:
Wedstrijd locatie:

Aard van het protest (kort en bondig)

Getuigen

Naam:
Naam:
Naam:

Email:
Email:
Email:

Andere betrokkenen
Naam:
Naam:
Naam:

Email:
Email:
Email:
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Status (in te vullen door de AFBN-wedstrijdcommissie)
Datum ontvangst protest:

Protest toegekend op:

Ontvangst bevestigd op:

Protest afgewezen op:

Beslissing verzonden naar
vereniging op:

Dossier aan
geschillencommissie:

Motivatie van de beslissing
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Bijlage 11: Officials vergoedingen
Vergoeding per official.
Discipline

Enkele
wedstrijd

Dubbele
wedstrijd

Toernooi
dag

Full contact
Senioren
Junioren

€ 50,=
€ 50,=

€ 75,=
€ 75,=

€ 75,=
€ 75,=

Cadets

€ 50,=

€ 75,=

€ 75,=

U13/U15

€ 50,=

€ 75,=

€ 75,=

Flagfootball
Senioren
Cubs
PeeWee

€ 50,=
€ 50,=
€ 50,=

€ 75,=
€ 75,=
€ 75,=

€ 75,=
€ 75,=
€ 75,=
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Bijlage 12: Licentiekosten
Team licenties
Basis
Competitie

€ 250.€ 150,00 voor Senior Teams
€ 50,00 voor Junior Teams
€ 50,00 voor Cadet Teams
€ 50,00 voor U13/U15 Teams
€ 50,00 voor Flag Teams

Licenties voor onder leden
Donateur
Niet spelend lid
Cheerleader
Bestuurslid
Coach
Medic
Officials

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

Jeugd
Flag speler
Tackle speler

€ 12,00
€ 12,00

Senioren
Flag speler
Fullcontact

€ 20,00
€ 35,00
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Bijlage 13: Promotie – Degradatieregeling









Afhankelijk van de gekozen opzet:
Kampioen Divisie 1 promoveert naar Eredivisie mits aan de divisie eisen kan
worden voldaan.
Degradatie: Het team dat de minste punten heeft degradeert naar een divisie
lager.
Forfait regels gaan voor op de competitie eindstand.
Tiebreaker
Onderlinge resultaat
Voorbeeld 2 teams gelijk eindigen.
Team met een forfait staat altijd onder een team zonder forfait
A1 heeft de laatste gespeelde wedstrijd gewonnen en eindig boven A2.
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Bijlage 14: Leveren scheidsrechters door team
Het leveren van scheidsrechters door de verenigingen.
Clubverplichting
Voor het verkrijgen van een competitielicentie dient er voor elk aangemeld
tackle-team minimaal 1 scheidsrechter geregistreerd (licentiehouder) te staan
bij de AFBN-ledenadministratie. Indien niet voor elk tackle team in de Senior
Tackle, Junior Tackle en/of Cadets een scheidsrechter is geregistreerd
kunnen 1 of meerdere teams niet deelnemen aan de competitie en wordt er
voor deze teams geen competitielicentie verstrekt. Als 1ste zal het hoogste
team (senioren) geen speellicentie ontvangen, dit besluit is genomen omdat
jeugd niet bij machte is om de vereniging te helpen door zich aan te melden
als scheidsrechter.
Voor de scheidsrechterlicentie gelden dezelfde regels als voor andere
licentiehouders van de AFBN. De scheidsrechter blijft na inschrijving in de
AFBN-ledenadministratie voor het gehele jaar gekoppeld aan de betreffende
vereniging. Opzegging kan elk moment geschieden en dient door de
vereniging volgens de normale procedure. De Scheidsrechterlicentie is ook
gehouden aan de transferperiode bij overschrijving naar een andere
vereniging.
Naast de verplichting tot registratie van een of meerdere scheidsrechters als
licentiehouder bij een vereniging dient elke vereniging (lid van de AFBN) met
een competitielicentie er zorg voor te dragen dat er vanaf het jaar 2014 voor 8
AFBN-competitiedagen per ingeschreven team in de tackle discipline Senior
Tackle, Junior Tackle en/of Cadets begeleid wordt door deze
licentiehouder(s). Indien de vereniging deze verplichting niet heeft vervuld zal
zij na het seizoen een vaste boete opgelegd krijgen van 400 euro per team.
Een scheidsrechter dient vooraf aan de competitie en op aanvraag zijn
beschikbaarheid op competitiedagen kenbaar te maken aan de
scheidsrechterscommissie. De scheidsrechterscommissie maakt de
indelingen. Beschikbaarheid staat niet gelijk aan indeling en is geen vervulling
van de verplichting uit de bovenstaande alinea. Indien de vereniging waar
deze scheidsrechter licentiehouder is, van mening is dat er onvoldoende
gebruik wordt gemaakt van de beschikbaarheid van haar scheidsrechter(s)
kan zij protest indienen tegen de opgelegde boete bij de tuchtcommissie.
Indien de beschikbaarheid van de scheidsrechter(s) zoals bedoeld in deze
appendix niet afdoende is om te voldoen aan de verplichting zoals vermeld in
deze appendix, kan de wedstrijdcommissie te allen tijde de
competitielicentie(s) van een vereniging op schorten. Indien een vereniging
meerdere competitielicenties heeft dan word
allereerst de licentie van de senioren opgeschort. De vereniging kan hier tegen
bezwaar aantekenen bij de tuchtcommissie. Ten tijde van dit bezwaar blijft de
competitielicentie van kracht.
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Bijlage 15: Boetebedragen bij forfait

















Bij forfait binnen 48 uur voor aanvang van de wedstrijd
Volledige bedrag aan scheidsrechter vergoedingen
Bij forfait binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd door thuisspelend
team:
Volledige bedrag aan scheidsrechter vergoedingen
200 euro ter compensatie aan het bezoekende team om gemaakte reiskosten
enigszins te compenseren
50 euro ter compensatie aan de AFBN
Bij forfait binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd door bezoekend team:
Volledig bedrag aan scheidsrechter vergoedingen
400 euro ter compensatie aan het thuisspelend team om gederfde inkomsten
en andere kosten enigszins te compenseren
100 euro ter compensatie aan de AFBN
Bij een forfait tijdens de wedstrijd:
In alle gevallen, ook bij een forfait tijdens Quarter 4, zal de wedstrijd verloren
worden door het team dat de wedstrijd forfait. De eindstand zal worden
vastgesteld op 20-0 in het nadeel van het team dat forfait tenzij de
tussenstand op het moment van de forfait gunstiger is voor het team dat niet
forfait. Daarnaast zullen er ook twee verliespunten (-2) worden toegekend aan
het puntensaldo van het team dat forfait.
Indien er sprake is van een forfait voor het einde van Quarter 3, is ook een
boete verschuldigd door het team dat forfait. Deze boete is gelijk aan de in
deze bijlage genoemde boetes voor een forfait binnen 24 uur voor aanvang
van de wedstrijd voor thuisspelende en uitspelende teams.
Bij een forfait na het einde van Quarter 3, is geen boete verschuldigd maar zal
wel het beschreven puntverlies toegekend worden en zal eventueel de
eindstand aangepast worden zoals in deze bijlage is omschreven.
Indien beide teams tijdens een wedstrijd kiezen voor een forfait die niet
goedgekeurd is door de dienstdoende referee, zal de Wedstrijdcommissie aan
de hand van de verklaringen van beide teams en de referee toetsen of er
sprake is van overmacht of buitengewone omstandigheden. Deze
verklaringen moeten uiterlijk 7 dagen na de desbetreffende wedstrijd worden
ingediend; alleen de ingeleverde verklaringen zullen meegewogen worden bij
de beoordeling door de Wedstrijdcommissie. Indien het oordeel is dat de
forfaits onreglementair zijn, zijn bovenstaande boetebedragen van toepassing
op beide teams. In dit geval ontvangen beide teams twee verliespunten (-2)
en wordt de eindstand van de wedstrijd vastgesteld op 0-0.
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Bijlage 16: Boetes en schulden













Indien er sprake is van een boete, zal de vereniging op de hoogte gebracht
worden van dit feit door de Wedstrijdcommissie en een factuur ontvangen van
de Penningmeester van de AFBN.
Te allen tijde dient eerst de boete betaald te zijn, alvorens de boete
aangevochten kan worden bij de Wedstrijdcommissie of de Tuchtcommissie
middels het Protestformulier in Bijlage 10:; indien daar een positief resultaat
uit volgt zal terstond het boetebedrag gecrediteerd worden door de
Penningmeester en terugbetaald worden aan de vereniging of verrekend
worden met nog openstaande posten.
Een boete die het resultaat is van een forfait (zowel voor als tijdens de
wedstrijd) kan niet aangevochten worden bij de Tuchtcommissie of
Wedstrijdcommissie tenzij er sprake is van overmacht of buitengewone
omstandigheden
Bij uitblijven van betaling zal na 14 dagen een herinnering verstuurd worden
zonder extra kosten. Wel zal elke volgende wedstrijd automatisch resulteren
in een forfaitscore en twee punten aftrek tot de betaling volledig is gedaan of
een betalingsregeling is getroffen met de Penningmeester van de AFBN na
een unaniem besluit van het Bestuur van de AFBN. Dit geldt ook voor play-off
wedstrijden en finales.
7 dagen na de eerste herinnering zal een tweede herinnering verstuurd
worden waarbij extra kosten van 40 euro administratiekosten en wettelijke
rente gerekend zullen worden bovenop de bestaande boete.
7 dagen na de tweede herinnering zal de vereniging aangetekend in gebreke
worden gesteld waarbij de extra kosten voor het aangetekend versturen
bovenop het openstaande bedrag zal worden gerekend.
Bij niet betalen van het openstaande bedrag binnen 7 dagen zal de vordering
overgedragen worden aan een incassobureau en de bijkomende kosten
komen voor rekening van de schuldenaar. Ook zal de speellicentie van de
vereniging opgeschort worden totdat de schuld is betaald.
Indien een regeling voor gespreide betaling is getroffen met de
Penningmeester van de AFBN na een unaniem besluit van het Bestuur van
de AFBN zal een gemiste betaling automatisch resulteren in een forfaitscore
en twee punten aftrek tot de betalingen voldaan en aangevuld zijn tot de op
dat moment overeengekomen hoogte.
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Bijlage 17: Het uitkomen in meerdere tackle disciplines
In seizoen 21/22 is het spelers toegestaan om in meerdere tackle disciplines
te spelen als zij hiervoor de gerechtigde leeftijd, ( alleen keuzejaar en dit geldt
niet voor dispensatie spelers) bereikt hebben.
Omdat het eAFBN systeem deze disciplines nog niet kent en dit een proef
seizoen is dient de speler ingeschreven te worden in de laagste discipline en
dient men vooraf aan te geven aan de Wcie, dat de speler mee gaat spelen in
de hogere discipline. Ook is het verplicht om de speler te vermelden op het
wedstrijdformulier bij bijzonderheden.
Voorbeeld en voorwaarden :
Een speler heeft de leeftijd keuzejaar Cadets/ Junioren en mag dus ook bij de
junioren uitkomen, met dien verstande, dat de jongste discipline voorrang
dient te krijgen op wedstrijddagen/
Kiest een vereniging ervoor om een keuzejaar speler Cadets/Junioren niet in
de Cadets competitie te laten uitkomen, dan wordt deze speler als Junior
ingeschreven in het eAFBN, zodat de Cadet licentie vervalt.
De speler zal zich moeten confirmeren aan de IFAF regelgeving wat o.a.
inhoudt.
1) 1 wedstrijd per 5 dagen
2) Het aantal te spelen wedstrijden per dag bedraagt maximaal 1
3) Om speelgerechtigd te zijn voor een play-off dient men minimaal 4
wedstrijden gespeeld te hebben bij dit team; houd hier dus rekening mee.
Omdat het een nieuwe variant betreft, namelijk tackle/tackle licentie, volgen
hier wat aandachtspunten, cq verduidelijkingen:
1) In geval van een DSQ van een speler, dient de opgelegde straf uitgezeten
te worden bij de discipline waar ze is opgelegd waarbij de speler eveneens
niet eligible is voor de andere discipline
2) Het verlenen van een gastspelerschap tackle/tackle is niet toegestaan.
3) Bijv. Het spelen bij de junioren bij vereniging A en SFC bij vereniging B is
dus niet mogelijk.
4) De dubbele discipline is uitsluitend bij de eigen vereniging mogelijk,
behalve als er voorafgaand aan de competitie een speelgemeenschap is
aangevraagd en dan heeft het combi-team prioriteit boven de andere
discipline. Geheel overstappen naar de andere hogere discipline is dan ook
niet mogelijk.
Er zal geen rekening gehouden worden in het speelschema met de
dubbele licentie; het is en blijft de verantwoordelijkheid van de
vereniging zelf.
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Bijlage 18: Het uitkomen in meerdere Tackle/Flag
disciplines
Het is spelers toegestaan om in zowel een tackle als Flag discipline te spelen
als zij hiervoor de gerechtigde leeftijd bereikt hebben.
Speler staat ingeschreven met de dubbele licentie bij 1 vereniging.
Er zal geen rekening gehouden worden in het speelschema met de dubbele
licentie dus het is en blijft de verantwoordelijkheid van de vereniging zelf.
Het is in deze variant WEL mogelijk om tackle bij vereniging A te spelen en
als gastspeler Flag bij vereniging B (of omgekeerd).
Belangrijke aandachtspunten :
1) Beide verenigingen moeten akkoord gaan dit schriftelijk melden bij de
Wcie.
2) In geval van een DSQ van een speler, dient de opgelegde straf uitgezeten
te worden bij de discipline waar ze is opgelegd.
3) Wanneer er een “zwaardere” straf wordt opgelegd kan dit ook gevolgen
hebben voor de andere discipline.
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Bijlage 19: Wedstrijdformulier Tackle 2021-2022
Het Wedstrijdformulier Tackle wordt als apart document in Excel jaarlijks aan
de verenigingen verstrekt. Onderstaand formulier dient slechts als voorbeeld.
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Bijlage 20: Wedstrijdformulier Flag 2021-2022
Het Wedstrijdformulier Flag wordt als apart document in Excel jaarlijks aan de
verenigingen verstrekt. Onderstaand formulier dient slechts als voorbeeld.
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