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Inleiding 
 
Dit reglement heeft betrekking op alle floorball jeugd competities welke georganiseerd worden 
door of onder auspiciën van de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) vanaf 1 
december 2019. Dit reglement kan verder van toepassing worden verklaard op toernooien 
welke door de NeFUB dan wel onder auspiciën van de NeFUB worden georganiseerd. 
Competitie en toernooien voor senioren worden uitgevoerd onder het reguliere 
wedstrijdreglement. 
 
Het is een club of organisatie welke een floorball competitie organiseert voor of onder 
auspiciën van de NeFUB, dan wel zorg draagt voor de organisatie van een wedstrijddag of 
een of meerdere wedstrijden in het kader van een reguliere NeFUB floorball competitie, niet 
toegestaan af te wijken van de bepalingen in dit reglement, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke 
toestemming is verleend door de NeFUB. 
 
In dit reglement is voor de aanduiding van spelers gekozen voor de mannelijke vorm. Deze 
keuze is voor de leesbaarheid gemaakt en volledig arbitrair. Uiteraard hebben alle bepalingen 
betrekking op zowel spelers als speelsters. 
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Begrippenlijst 
 
NeFUB Nederlandse Floorball en Unihockey Bond. 
IFF International Floorball Federation. 
Wedstrijdsecretariaat Perso(o)n(en) belast met het administreren van een wedstrijd. 
Gelijkspel Eindstand van een wedstrijd waarin beide teams in de totale speeltijd evenveel 

doelpunten hebben gescoord. 

Doelsaldo Het aantal doelpunten dat een team heeft gescoord minus het aantal 
doelpunten dat het team heeft tegen gekregen. 

Divisie Categorische indeling van teams op basis van wedstrijdniveau. 
Regiodivisie Categorische indeling van teams met hetzelfde wedstrijdniveau op basis van 

geografische herkomst. Voor de bepaling van de geografische herkomst geldt 
de gemeente waar de club waaronder het team resteert staat ingeschreven. 

Poule Indeling binnen één divisie van teams welke in wedstrijdverband tegen elkaar 
uitkomen. 

Transfervrij Niet door inschrijving in ten minste 2 voorgaande competitieseizoenen 
gebonden aan een andere club. 

Schriftelijk Waar in dit reglement gesproken wordt van een schriftelijke mededeling kan 
deze mededeling zowel per post als per e-mail worden gedaan. Een formulier 
waarvoor ondertekening nodig is, dient echter altijd van een handtekening te 
zijn voorzien. 

Poule / Groep In de bepalingen omtrent poule-indelingen en (eind)standen (artikel 7.6.9) wordt 
voor de duidelijkheid gesproken van een poule indien dit een indeling in een 
competitieronde voorafgaand aan de play-offs betreft. Er wordt gesproken van 
een groep indien het een indeling voor play-offs betreft. Poules worden 
aangeduid hoofdletters, groepen met Romeinse cijfers. 

Floorball Dit omvat zowel de varianten kleinveld zonder keeper, klein veld met keeper als 
groot veld. 

Werkdag Is één gehele dag, welke start om 9 uur en eindigt om 18 uur. Zaterdag en 
zondag, evenals algemeen erkende nationale feestdagen, zijn geen 
werkdagen. 

Competitie Deze is onderverdeeld in de herencompetitie (zowel beker- als reguliere 
competitie), de damescompetitie (zowel beker- als reguliere competitie) en de 
jeugdcompetitie Midden en Noord. 

Toernooi Voor de toernooien is een toernooireglement opgesteld, toernooien worden 
veelal niet georganiseerd door NeFUB. Ook de mixed-kleinveld variant wordt 
gespeeld als een toernooi. 

Wedstrijddag Een wedstrijddag is voor, wat betreft de reguliere competitie/toernooi, de hele 
dag waarop wedstrijden worden gespeeld. Voor wat betreft de bekercompetitie 
wordt “wedstrijddag” gezien als één speelronde, die eventueel over meerdere 
dagen verdeeld kan zijn. 

ISR Waar in dit stuk wordt verwezen naar tuchtrechtspraak en Commissie van 
Beroep, wordt gerefereerd aan het Instituut Sport Rechtspraak, waar de NeFUB 
zijn tuchtrecht heeft ondergebracht. 
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1. Algemene bepalingen 

1.1. Duur van het seizoen 
Een competitieseizoen vangt aan op 1 augustus van het eerste jaar waarin de betreffende 
competitie wordt gespeeld. Een competitieseizoen eindigt op 1 juni van het daarop volgende 
jaar, of, indien dit op een latere datum valt, op de eerste dag volgend op de dag waarop de 
laatste wedstrijd in de betreffende competitie werd gespeeld. 

1.2. Hardheidsclausule 
De NeFUB behoudt zich het recht voor om in situaties waarin dit reglement niet voorziet een 
beslissing te nemen. De NeFUB behoudt zich voorts het recht voor om in bijzondere situaties 
af te wijken van deze regels of deze te wijzigen. Dit kan gebeuren door het bestuur of de 
organisatie van de jeugdcompetitie(s). Indien club of speler het niet eens is met de toepassing 
van de hardheidsclausule kan tegen de beslissing beroep worden aangetekend bij het ISR. 
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2. Inschrijving en aanmeldingen 

2.1. Geldige teaminschrijving 
Een teaminschrijving is slechts geldig indien het NeFUB bondsbureau, voor de door haar 
gestelde deadline van inschrijving, een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier 
heeft ontvangen en de ontvangst van dit inschrijfformulier bevestigd heeft. Per competitievorm 
kan een aparte deadline worden gesteld. Een teaminschrijving geldt voor het gehele seizoen. 
Voor het tussentijds terugtrekken van een team uit de jeugdcompetitie wordt de sanctie gegeven 
volgens het actuele sanctieoverzicht. Om de ontwikkeling van de sport te bevorderen is het wel 
mogelijk om halverwege het seizoen een nieuw team in te schrijven in de C-, D- of E-competitie.  
Ten slotte dient de club waarvoor het team uitkomt voor de, door de NeFUB gehanteerde  
verschuldigde inschrijfgelden, aan de NeFUB te voldoen. 

2.2. Ondertekening inschrijfformulieren 
Middels ondertekening van de inschrijfformulieren verklaart de club en het namens haar 
uitkomende team zich op de hoogte te hebben gesteld van alle op de competitie van 
inschrijving van toepassing zijnde reglementen en bepalingen en met deze reglementen en 
bepalingen akkoord te gaan. 

2.2.1. Afvaardigen van een team 
Middels inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier neemt de club de verplichting 
op zich om voor de aan het ingeschreven team toegewezen wedstrijden een team af te 
vaardigen dat gerechtigd is om deze wedstrijden te spelen, conform het gestelde in dit 
reglement en de spelregels. Voor het niet afvaardigen van een team naar een toegewezen 
wedstrijd, evenals voor het terugtrekken van een team uit het gehele resterende deel van de 
competitie, is door de NeFUB aan de betreffende club een op te leggen (zie ook het actuele 
sanctieoverzicht). 

2.2.2.2. Organisatie wedstrijden of wedstrijddagen 
Middels inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier neemt de club de verplichting 
op zich om op verzoek van de NeFUB een aangewezen wedstrijd(dag) of wedstrijd(dag)en te 
organiseren. Voorts gelden na inschrijving de verplichtingen gesteld in hoofdstuk 4... Bij het 
niet nakomen van deze verplichtingen is de club sanctioneerbaar (zie ook het actuele 
sanctieoverzicht). 

2.3. Inschrijven spelers 

2.3.1 Aanmeldingsprocedure  
Het inschrijven van nieuwe spelers en bestaande spelers (door middel van transfers) voor de 
competitie geschiedt via het clubportaal.  
Een inschrijving/transfer van spelers dient uiterlijk twee werkdagen voor de 
competitiewedstrijd waarin of de wedstrijddag waarop het team de betreffende speler wil 
opstellen door de NeFUB ontvangen te zijn.  
In praktijk betekent dit, wanneer de speler ingeschreven moet worden voor een wedstrijd op zaterdag dat de 
inschrijving/transfer op woensdag 23.59 bij de NeFUB bekend moet zijn. 
 
Een inschrijving/transfer is pas geldig wanneer de NeFUB deze heeft geaccordeerd en alle 
informatie naar waarheid is ingevuld. Door het inschrijven van een speler verklaren de club en 
het team op de hoogte te zijn van de bepalingen omtrent transfers welke gesteld worden door 
de NeFUB en de IFF en voorts alle administratieve handelingen omtrent een eventueel 
noodzakelijke transfer voor de betreffende speler afgerond te hebben op de datum van 
indiening. 
 
De NeFUB bevestigt een transfer of inschrijving uiterlijk 19.00 op de dag voor de wedstrijddag, 
middels gebruik van de website/portaal. Indien op dat moment geen reactie door club is 
verkregen over de betreffende transfer/inschrijving, heeft deze de inspanningsverplichting om 
alsnog contact te zoeken met de NeFUB.  
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2.3.2. Inschrijven in een andere leeftijdscategorie 
Een speler dient te worden ingeschreven in een team in de leeftijdscategorie waartoe hij 
volgens zijn geboortedatum behoort. Zie daarvoor paragraaf 7.1.2. Wanneer de vereniging 
hiervan wil afwijken dient een dispensatieverzoek te worden ingediend.  
 
Een dispensatieverzoek dient te worden ingediend bij het NeFUB bondsbureau, per e-mail 
aan info@nefub.nl. De e-mail dient de volgende informatie te bevatten:  
 - Naam speler 
 - Geboortedatum speler 
 - Team waar de inschrijving betrekking op heeft 
 - Motivatie voor inschrijving in een hogere of lagere leeftijdscategorie 
Bij het ontbreken van één of meer van deze gegevens wordt het dispensatieverzoek niet in 
behandeling genomen.        

2.4. Inschrijving van meerdere teams in één leeftijdscategorie 
Indien een club meerdere teams inschrijft voor een competitie die allen uit gaan komen in 
dezelfde leeftijdscategorie, dan dient de club voor aanvang van de competitie een kwalificatie 
van de niveau-indeling van deze teams (team 1, team 2 etc.) op te geven, ook als deze teams 
onder verschillende namen deel gaan nemen. De clubnaam dient duidelijk zichtbaar te zijn in 
de team naam. 

2.5. Wedstrijdlicentie 
Alle, door de NeFUB georganiseerde, competities vallen onder de IFF reglementen. Spelers 
die in een van deze competities uitkomen moeten in bezit zijn van een wedstrijdlicentie. Als 
een speler deze licentie niet bezit mag deze niet uitkomen in, een van de door de NeFUB 
georganiseerde, competities. Spelers in de jeugdcompetitie krijgen deze licentie bij hun 
teaminschrijving. Spelers hebben een wedstrijdlicentie als deze ingeschreven staat bij een 
jeugdteam in het clubportaal. 

3. Transfers 

3.1. Definitiebepaling (internationale) transfers 
Er is sprake van een transfer als een speler overgaat van een club, de afgevende club, in 
Nederland of een ander land dat lid is van de IFF naar een andere club, de ontvangende club, 
in Nederland of een ander land dat lid is van de IFF. 
Er is sprake van een internationale transfer als óf de afgevende club óf de ontvangende club 
niet in Nederland staat geregistreerd maar in een ander land dat lid is van de IFF. Er is sprake 
van een binnenlandse transfer indien beide clubs bij de NeFUB geregistreerd staan. 
Alle spelers in bezit van een wedstrijdlicentie moeten bij een overgang naar een andere club 
een transfer aan te vragen. Dit geldt ook voor jeugdspelers. 

3.2. (Inter)nationale transfers 
Jeugdspelers kunnen altijd transfereren naar een andere club. Elke transfer moet bekend 
gemaakt worden bij de NeFUB middels het binnenlandse transferformulier. Deze kan, 
volledig ingevuld door zowel de afgevende club en de ontvangende club als de 
ouder/verzorger van de speler, per e-mail verzonden worden aan info@nefub.nl. Tevens 
moet de transfer aangemeld worden in het clubportaal.   

3.3. Procedure aanmelding van transfers 
Elke transfer dient uiterlijk twee werkdagen voor de gewenste speeldatum aangemeld te zijn 
bij de NeFUB middels het clubportaal en is slechts geldig indien bevestigd door de NeFUB. 
In praktijk betekent dit, wanneer je speler getransfereerd moet worden voor een wedstrijd op zaterdag dat de 
inschrijving/transfer op woensdag 23.59 bij de NeFUB bekend moet zijn. 
 
Een internationale transfer dient voorts aangemeld te zijn bij de IFF en door de IFF 
bekrachtigd te zijn conform het bepaalde in de IFF Transfer Regulations. Een transfer wordt 
aangevraagd door de ontvangende club. De ontvangende club dient toestemming te hebben 
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van de afgevende club evenals de speler. Een afgevende club kan een transfer niet weigeren 
tenzij een speler niet heeft voldaan aan betalingsverplichtingen of een verbintenis met de 
speler een overgang in de weg staat. 
 
De NeFUB bevestigt een transfer of inschrijving uiterlijk 19.00 op de dag voor de wedstrijddag, 
middels gebruik van de website/portaal. Inschrijvingen voor een competitie van een speler 
voor wie een internationale transfer noodzakelijk is kan pas geschieden als een internationale 
transfer is bevestigd via de website van de IFF of nationale transfer is bevestigd middels de 
website van de NeFUB. 

3.4. Tijdelijke speler transfer binnen dezelfde club 
Een aanvraag voor het meespelen van een speler die staat ingeschreven bij een team dat 
uitkomt namens een bepaalde club bij een ander team dat uitkomt voor dezelfde club dient te 
worden aangemeld in het clubportaal. De transferaanvraag dient uiterlijk twee werkdagen voor 
de betreffende wedstrijddag door de NeFUB ontvangen te zijn. De NeFUB bevestigt een 
transfer of inschrijving uiterlijk 19.00 op de dag voor de wedstrijddag middels het portaal. Het 
meespelen is slechts mogelijk indien de NeFUB toestemming voor deze aanvraag bevestigd 
heeft. De NeFUB heeft het recht toestemming te weigeren. Alle situaties waarin dit 
wedstrijdreglement niet voorziet dienen ter beoordeling te worden voorgelegd aan de NeFUB.  

3.4.1. Transferregels 
 A. Per wedstrijddag kan maximaal één speler uit een hoger gekwalificeerd team (bijv. 
de C1) meespelen bij een lager gekwalificeerd team (bijvoorbeeld de C2) binnen dezelfde 
competitie. Deze speler mag op de wedstrijddag slechts voor één van beide teams uitkomen. 
 B. Per wedstrijddag kunnen maximaal twee spelers uit een lager gekwalificeerd team 
(bijv. de C2) meespelen bij een hoger gekwalificeerd team (bijvoorbeeld de C1) binnen 
dezelfde competitie. Deze spelers mogen op de wedstrijddag slechts voor één van beide 
teams uitkomen. 

3.4.2. Dispensatieverzoeken transfers 
In enkele situaties kan een transfer niet in het clubportaal aangevraagd worden, maar dient 
een dispensatieverzoek ingediend te worden. Een dispensatie dient te worden aangevraagd 
in de volgende gevallen:  
 A. Een speler wil uitkomen in een team in een hogere leeftijdscategorie dan die 
waartoe hij volgens zijn geboortedatum behoort. 
 B. Een speler wil uitkomen in een team in een lagere leeftijdscategorie dan die 
waartoe hij volgens zijn geboortedatum behoort. 
 C. Een speler wil op een wedstrijddag uitkomen voor twee teams.  
 
Een dispensatieverzoek dient te worden ingediend bij het NeFUB bondsbureau, per e-mail 
aan info@nefub.nl. De e-mail dient de volgende informatie te bevatten:  
 - Naam speler 
 - Geboortedatum speler 
 - Teams waar de transfer betrekking op heeft 
 - Motivatie voor transfer 
Bij het ontbreken van één of meer van deze gegevens wordt het dispensatieverzoek niet in 
behandeling genomen.        

3.4.3. Geldigheidsduur verleende toestemming 
De in artikel 3.4.1 en 3.4.2. genoemde toestemming voor het meespelen van een speler in 
een ander team dan het team waarvoor deze speler staat ingeschreven is geldig voor één 
gehele wedstrijddag. 

3.4.4. Spelen met Seniorenteams 
Uitzondering hierop is het meespelen van een A/B- jeugdspeler in de senioren competitie. 
Wanneer een speler meespeelt met een team in de senioren competitie, kan de jeugdspeler 
uitkomen voor meerdere teams in verschillende competities, waarvan een de competitie 
jeugd is. Op de seniorencompetitie is het reguliere wedstrijdreglement van toepassing.  
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4. Organisatie wedstrijden en wedstrijddagen 

4.1. Verplichting tot organisatie wedstrijden of wedstrijddagen 
Elke club is voor elk van de namens haar in een competitie uitkomende teams gehouden de 
door de NeFUB aan die teams toegewezen wedstrijden of wedstrijddagen te organiseren. 

4.1.1. Rol club 
De club is voor de NeFUB het aanspreekpunt omtrent de organisatie van de, aan de 
betreffende club, toegewezen wedstrijddag. De club wijst hiervoor een wedstrijdleider aan. De 
club is verantwoordelijk voor het functioneren van de wedstrijdleiding. Indien er in de 
organisatie van een wedstrijddag zodanige fouten optreden dat de NeFUB het nodig acht één 
of meerdere sancties op te leggen, dan gelden deze sancties voor de club. 

4.1.2. Beschikbaarstelling accommodatie 
Indien een club de beschikking heeft over een eigen sportaccommodatie welke geschikt is 
voor de in een competitie gespeelde floorball variant en welke tevens over alle vereiste 
goedkeuringen voor gebruik als sportaccommodatie beschikt, dan is deze club verplicht deze 
accommodatie beschikbaar te stellen voor de aan haar teams ter organisatie toegewezen 
speeldagen. Indien een club op toewijzing van de NeFUB voor een bepaalde speeldag een 
accommodatie van derden huurt, dan is het de verantwoordelijkheid van de club om er voor 
zorg te dragen dat deze accommodatie ook daadwerkelijk geschikt is voor het vereiste gebruik 
en de vereiste floorball variant. Ook is het de verantwoordelijkheid van de club om er voor zorg 
te dragen dat deze accommodatie over alle vereiste goedkeuringen voor gebruik als 
sportaccommodatie beschikt. 

4.1.3. Beschikbaarstelling materialen 
Een club is verplicht om voor de aan haar teams ter organisatie toegewezen speeldagen alle 
voor de betreffende competitievorm benodigde materialen beschikbaar te stellen. Deze 
materialen dienen goedgekeurd te zijn door IFF en/of NeFUB en vrij te zijn van gebreken. 
Indien een club niet zelf de beschikking heeft over bepaalde benodigde materialen en de 
NeFUB van mening is dat de betreffende club hier nog niet reeds over zou kunnen 
beschikken, dan kunnen deze materialen door de NeFUB beschikbaar worden gesteld. 

4.1.4. Verantwoordelijkheid voor beschikbaar gestelde materialen 
De club welk zorg draagt voor de organisatie van een wedstrijd, of wedstrijddag, is 
verantwoordelijk voor het beheer van de door de NeFUB aan haar voor deze wedstrijd of 
wedstrijddag in bruikleen gegeven materialen. Schade welke aan deze materialen optreedt 
door onjuist gebruik of welke te wijten is aan een ondeugdelijke organisatie, zijn door de 
NeFUB te verhalen op de betreffende club. De verantwoordelijkheid van de club begint op het 
moment dat de materialen door de NeFUB in bruikleen worden gegeven en eindigt op het 
moment dat deze weer aan de betreffende NeFUB-vertegenwoordiger worden overhandigd. 

4.1.5. Opbouw speelveld 
De opbouw van het speelveld inclusief belijning en markeringen, strafbanken, wisselbanken 
en inrichting van het wedstrijdsecretariaat dient 15 minuten voor aanvang van de eerste 
wedstrijd gereed te zijn. 

4.1.6. Afbouw velden en opleveren speelzaal 
De club welk zorg draagt voor de organisatie van een wedstrijd, of wedstrijddag, zorgt voor 
een correcte afbouw van de velden direct aan het eind van de wedstrijd of de wedstrijddag 
vóór het verlopen van de duur van de zaalreservering. De speelhal dient in de oorspronkelijke 
staat terug gebracht te worden, conform de eisen gesteld door de beheerder van de zaal. 
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4.2. Handelen in overmacht situaties 
De wedstrijddagorganisatie behoudt zich het recht te handelen in overmacht situaties. Indien 
nodig onderhoud deze contact met de competitieleiding of het NeFUB bureau. De beslissing 
van de wedstrijddagorganisatie is altijd in lijn met de NeFUB reglementen. 
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5. Wedstrijddeelname 

5.1. Deelnemers 

5.1.1. Teams 
Deelname aan een competitie wordt toegestaan aan teams van clubs die zijn aangesloten bij 
de NeFUB. Deelname aan een competitie is slechts mogelijk indien sprake is van een 
correcte inschrijving conform het bepaalde in hoofdstuk 2 van dit reglement en indien voldaan 
is aan de voorwaarden genoemd in dit hoofdstuk. 

5.1.2. Spelers 
Iedere speler van een deelnemend team dient lid te zijn van de club waarvoor het betreffende 
team uitkomt en hij of zij dient aangemeld te zijn bij de NeFUB. Deelname van iedere speler 
binnen zijn of haar team voor de afzonderlijke wedstrijden binnen een competitie is slechts 
mogelijk als voldaan is aan alle voorwaarden genoemd als genoemd in dit reglement en de 
spelregels. 

5.1.3. Teamopstelling 
Er is geen verplicht aantal op te stellen jongens of meisjes per team. 

5.1.4. Teambegeleiding 
Elk team in een jeugdcompetitie wordt tijdens een wedstrijddag begeleid door minimaal één 
teambegeleider. Deze teambegeleider dient 18 jaar of ouder te zijn.  
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6. Wedstrijdleiding 

6.1. Scheidsrechters 
Elke organiserende club van een wedstrijddag in de jeugdcompetitie regio noord dient 
gedurende de wedstrijddag bij elke wedstrijd minimaal 1 scheidsrechter te leveren. 
In de jeugdcompetitie regio midden worden scheidsrechters door de jeugdcompetitie 
coördinator ingedeeld. Elk team dat deelneemt aan de competitie kan ingedeeld worden om 
te fluiten en dient voor scheidsrechters te zorgen.  
 
Een wedstrijd bij de D- of E-jeugd wordt geleid door minimaal 1 scheidsrechter en maximaal 2 
scheidsrechters. Zij houden ook het wedstrijdverloop bij. Wedstrijden bij de C- en A/B-jeugd 
dienen altijd door 2 scheidsrechters gefloten te worden.  
 
Scheidsrechters die wedstrijden van de A/B-jeugd fluiten dienen in het bezit te zijn van een 
scheidsrechtersdiploma. Scheidsrechters die wedstrijden van de C-, D- of E-jeugd fluiten 
hoeven niet in het bezit te zijn van een scheidsrechtersdiploma, maar dit wordt wel 
aangemoedigd.  

 6.1.1. Begeleiding scheidsrechters 
Indien de scheidsrechters jonger zijn dan 18 jaar dan is de vereniging waar zij lid van zijn 
verplicht tot het aanstellen van een scheidsrechter begeleider voor de hen toegewezen 
wedstrijd(en). Dit dient een persoon te zijn die ouder is dan 18 jaar en gecertificeerd 
scheidsrechter is. Per wedstrijddag dient minimaal één begeleider aanwezig te zijn. 

6.2. Dispensatie 

6.2.1. Aanvragen van dispensatie 
De mogelijkheid bestaat om als club dispensatie te vragen van bovenstaande scheidsrechter 
verplichting. Dispensatie dient voor de sluiting van inschrijving van teams voor het 
betreffende seizoen aangevraagd te worden bij de bij de competitiecommissie van de 
desbetreffende competitie. Een club heeft wel de inspanningsverplichting om lopende dat 
seizoen voldoende gediplomeerde scheidsrechters te krijgen. Indien dispensatie niet wordt 
verleend, dient de club binnen twee weken alsnog scheidsrechters beschikbaar te stellen.  

6.2.2. Dispensatie voor nieuwe teams 
Clubs die het voorafgaande jaar nog niet meegespeeld hebben in een competitie, moeten wel 
het in 6.1 bepaald aantal scheidsrechters aandragen, maar deze hoeven nog niet in het bezit 
van een scheidsrechtersdiploma te zijn. Deze clubs hebben echter wel de verplichting om 
zorg te dragen dat deze certificering behaald wordt. 

6.3. Wedstrijdsecretariaat 

6.3.1. Kleinveld 

6.3.1.1. Functie wedstrijdsecretariaat 
Er is een algemene wedstrijdsecretariaat voor alle wedstrijden. Op dit wedstrijdsecretariaat 
worden alle spelerslijsten en wedstrijdbriefjes uitgegeven en verzameld. Daarnaast houdt het 
wedstrijdsecretariaat alle uitslagen bij en zijn zij verantwoordelijk voor het verloop van alle 
wedstrijden 

6.3.1.2. Bemanning wedstrijdsecretariaat 
Per wedstrijddag dienen tenminste twee personen het wedstrijdsecretariaat te bemannen.  
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6.3.1.3. Kennis van regels en invulinstructie 
Het bij een wedstrijd aanwezige wedstrijdsecretariaat wordt geacht op de hoogte te zijn van 
de NeFUB spelregels, de instructie voor het invullen van gegevens op de spelerslijsten en de 
wedstrijdbriefjes en alle taken en verantwoordelijkheden van het wedstrijdsecretariaat. Dit 
geldt tevens voor de aangewezen wedstrijdleider. 

6.3.1.4. Verzuim of nalatigheid 
Indien de club het wedstrijdsecretariaat niet bemant terwijl het hiervoor wel door de NeFUB is 
ingeroosterd, is de club hiervoor sanctioneerbaar. Ook is de club sanctioneerbaar indien het 
wedstrijdsecretariaat niet tijdig aanwezig is, of indien zij haar taak niet correct uitvoert (zie ook 
het actuele sanctieoverzicht). 

6.3.2. Grootveld (A/B-jeugd) 

6.3.2.1. Functie wedstrijdsecretariaat 
Er is een wedstrijdsecretariaat per wedstrijd. Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk 
voor het correct invullen van de wedstrijdformulieren. Het team dat een wedstrijd fluit dient 
het wedstrijdsecretariaat te bemannen.  

6.3.2.2. Bemanning wedstrijdsecretariaat 
Per wedstrijddag dienen tenminste twee personen de wedstrijdtafel te bemannen. Dit mogen 
jeugdspelers zijn, maar zij moeten onder leiding staan van minimaal 1 volwassene. 

6.3.2.3. Kennis van regels en invulinstructie 
Het bij een wedstrijd aanwezige wedstrijdsecretariaat wordt geacht op de hoogte te zijn van 
de NeFUB spelregels, de instructie voor het invullen van gegevens op het wedstrijdformulier 
en alle taken en verantwoordelijkheden van het wedstrijdsecretariaat. Dit geldt tevens voor de 
aangewezen wedstrijdleider. 

6.3.2.4. Verzuim of nalatigheid 
Indien de club het wedstrijdsecretariaat niet bemant terwijl het hiervoor wel door de NeFUB is 
ingeroosterd, is de club hiervoor sanctioneerbaar. Ook is de club sanctioneerbaar indien het 
wedstrijdsecretariaat niet tijdig aanwezig is, of indien zij haar taak niet correct uitvoert (zie ook 
het actuele sanctieoverzicht). 
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7. Competitie 

7.1. Opzet 
De competitie kent twee rondes van elk vijf wedstrijddagen. Waar nodig zal in elke categorie 
op basis van het aantal inschrijvingen in meerdere divisies worden gespeeld. De competitie is 
opgedeeld in twee helften. In beide helften wordt er gespeeld in divisies per categorie. In elke 
divisie wordt een halve, dan wel hele, competitie gespeeld over 5 wedstrijddagen.  

7.1.1. Speelstijl per niveau 
Teams uitkomend in de leeftijdscategorie A/B spelen de variant grootveld.  
Teams in de leeftijdscategorie C Zwitserse variant, oftewel kleinveld met keeper. Er wordt 
gespeeld met reguliere grote goals. 
Teams in de leeftijdscategorie D spelen Zwitserse variant, oftewel kleinveld met keeper, met 
een middenmaat goals. Deze goals hebben een afmeting van 90x120 cm. Een reguliere grote 
goal mag afgezet worden met een houten plank van 25 cm in de bovenkant van de goal. 
Voorwaarde is dat deze houten plank veilig is. Deze moet stevig aan de goal bevestigd zijn 
en mag geen splinters of scherpe randen hebben.  
Teams in de leeftijdscategorie E spelen kleinveld zonder keeper.   
In alle regio’s worden dezelfde speelstijlen per niveau gehanteerd.   

7.1.2. Leeftijdsgrenzen 
Peildatum voor de leeftijdsbepaling van de junioren is 1 januari in het seizoen. 
De leeftijdscategorieën van de jeugd zijn: 

• A/B-jeugd (O18):  14 - 17 jaar 
• C-jeugd (O14):   12 - 13 jaar 
• D-jeugd (O12):   10 - 11 jaar 
• E-jeugd (O10):   9 jaar en jonger 

7.2. Speeltijd 
Een standaard wedstrijd A/B Jeugd duurt 3 periodes van 15 minuten, met 5 minuten rust 
tussen de periodes. 
Een standaard wedstrijd kleinveld jeugd (met en zonder keeper) duurt 3 periodes van 10 
minuten met 2 minuten rust tussen de periodes. 

7.2.1. Uitzondering reglement speeltijd 
Als uitzondering op de NeFUB en IFF spelregels wordt de spelregel van effectieve speeltijd 
niet gehanteerd. Speeltijd is naar beoordeling van de scheidsrechter. Toegekende strafballen 
worden altijd genomen. 

7.2.2. Time-outs 

7.2.2.1. C, D, E jeugd 
Het is niet mogelijk om een time-out te houden. 

7.2.2.2. A/B Jeugd 
De A/B-jeugd mag gebruik maken van een time-out conform de spelregels. 

7.3. Wedstrijdpunten, competitie-indelingen en bepaling (eind)stand 

7.3.1. Per wedstrijd toe te kennen wedstrijdpunten 
Na elke wedstrijd krijgt het winnende team drie wedstrijdpunten en het verliezende team nul 
wedstrijdpunten. Indien een wedstrijd in een gelijkspel eindigt, wordt aan beide teams één 
wedstrijdpunt toegekend. 
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7.3.2. Bepaling competitie-indeling 
Bij inschrijving van de teams wordt aangegeven welk niveau een team heeft. Op basis van de 
classificatie wordt de indeling gemaakt per niveau. De competitieleiding behoudt het recht 
teams lager te plaatsen dan aangeven als dit nodig is om een goede competitie te maken.  

7.4. Bepaling (eind)stand divisie of poule 
Voor het bepalen van de (eind)stand in een divisie of poule gelden de volgende criteria in de 
gegeven volgorde (waar poule staat geldt dit ook voor een divisie):  

1. Aantal behaalde wedstrijdpunten in alle gespeelde wedstrijden; 
2. Aantal behaalde wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijden; 
3. Behaalde doelsaldo in de onderlinge wedstrijden;  
4. Aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden;  
5. Behaalde doelsaldo in alle voor de poule-uitslag geldende wedstrijden;  
6. Aantal gescoorde doelpunten in alle voor de poule-uitslag geldende wedstrijden; 
7. Loting of, indien de NeFUB (in overleg met de betreffende teams) hiertoe besluit, 

de uitkomst van (een) extra beslissingswedstrijd volgens het knock-out principe 

7.5. Gedragsregels 

7.5.1. Bepalingen opgelegd door de speellocaties 
Iedere deelnemer aan de competitie dient zich te houden aan de regels die gelden voor de 
verschillende locaties. Dit betreft zowel eventuele gedragsregels als bepalingen omtrent 
kleding en schoeisel. Elke speler of  elk team dient zichzelf van deze bepalingen op de 
hoogte te stellen. De NeFUB kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een deelnemer niet 
kan deelnemen aan een wedstrijddag, omdat deze de toegang tot de accommodatie wordt 
geweigerd. 

7.5.2. Bepalingen opgelegd in NeFUB reglementen 
Iedere deelnemer dient zich te houden aan alle bepalingen die zijn vastgelegd in de statuten 
en alle door de NeFUB vastgestelde reglementen.  

7.5.3. Spelregels 
Gedurende alle wedstrijden wordt er gespeeld volgens de spelregels die zijn vastgesteld door 
de NeFUB en IFF, met inachtneming van de bijzondere bepalingen voor elke competitie als 
vastgelegd in dit reglement of elders.  

7.5.4. Wedstrijdformulier 
Voorafgaand aan de wedstrijddag dienen C-, D- en E-teams een spelerslijst in te leveren bij 
het wedstrijdsecretariaat. Hierop staan de namen van de spelers die op de betreffende dag 
wedstrijden voor het team spelen, evenals contactgegevens van de teambegeleider(s).   
De C-, D- en E-jeugd maken gebruik van wedstrijdbriefjes. Op deze wedstrijdbriefjes worden 
de periode-uitslag en de einduitslag vastgelegd. Tevens staan hierop de namen van de 
teambegeleider en scheidsrechter. 
De A/B-jeugd maakt gebruik van wedstrijdformulieren. De statistieken van deze wedstrijden 
dienen na afloop te worden ingevoerd in het clubportaal.  
De spelerslijsten, wedstrijdbriefjes en wedstrijdformulieren dienen te worden gescand of 
gefotografeerd en gemaild naar de NeFUB.   
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7.5.5. Aanwezigheid teams 
Teams moeten zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd melden bij de  
organisatie van de wedstrijddag. Indien een team later aanwezig is, is dit sanctioneerbaar (zie 
ook het actuele sanctieoverzicht).  

7.5.5.1. Criterium voor afwezigheid 
Een team wordt verondersteld niet aanwezig te zijn als er onvoldoende spelers aanwezig zijn 
om een wedstrijd mee aan te vangen. 

7.6. Uitrusting teams 

7.6.1. Thuis- en uitshirts 
Elk team beschikt minimaal over een thuisshirt. Een team hoeft niet te beschikken over 
uitshirts. Als de scheidsrechter het nodig acht dient het uitspelende team gekleurde hesjes 
aan te trekken die voldoende afsteken van de tegenpartij. De wedstrijddagorganisatie is 
verplicht om hesjes beschikbaar te hebben. Deze hesjes dienen bij de A/B-jeugd genummerd 
te zijn. 

7.6.2. Spelersuitrusting 
Spelers zijn niet verplicht om uniforme broeken te dragen. Shirts zijn verplicht om genummerd 
te zijn. Het dragen van opgetrokken kousen tot de knieën is niet verplicht 

7.6.3. Keeperuitrusting 
De uitrusting van de keepers in de A/B/C/D-jeugd dient te voldoen aan het gestelde in het 
Floorball Spelregels Document van de NeFUB. Hiermee is de verplichting voor keepers 
gesteld op een sportshirt en een lange broek en een gezichtsmasker, welke in 
overeenstemming is met de IFF Material Regulations en als dusdanig gemarkeerd is.  

7.6.4. Sportbrillen 
Het dragen van een door de IFF goedgekeurde sportbril is verplicht voor alle spelers onder 
17 jaar. Het dragen van een sportbril wordt sterk geadviseerd aan alle spelers onder 19 jaar. 
De daadwerkelijke leeftijd van de speler op de wedstrijddag wordt gehanteerd (niet de 
peildatum). Wanneer een speler een bril op sterkte draagt is het toegestaan deze te dragen in 
plaats van de sportbril. Voorwaarde is wel dat deze bril op sterkte kunststof glazen heeft. Een 
speler moet aan de scheidsrechter aan kunnen tonen dat hij 17 jaar of ouder is. Wanneer een 
speler dat niet aan kan tonen mag de scheidsrechter bij twijfel de speler verplichten om met 
bril te spelen of van het veld sturen. 
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8. Nederlands Kampioenschap Jeugd 
Aan het eind van elk seizoen vindt er een toernooi plaats tussen de regio Midden en Noord. 
De competitieleiders midden en noord bepalen de competitieopzet van elk niveau.  
 
Teams uitkomend in de leeftijdscategorieën A/B spelen grootveld, C teams spelen kleinveld 
met keeper en teams uitkomend in de leeftijdscategorieën D en E spelen kleinveld zonder 
keeper. 

8.1. Inschrijving 
Een separate inschrijving voor het NK Jeugd is noodzakelijk. Teams kunnen dus deelnemen 
aan de competitie zonder deel te nemen aan het NK Jeugd en andersom. 
Een teaminschrijving is slechts geldig indien het NeFUB-bureau, voor de door haar gestelde 
deadline van inschrijving, een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier heeft 
ontvangen en de ontvangst van dit inschrijfformulier bevestigd heeft.  

8.1.1. Kosten NK Jeugd 
Verenigingen die in het huidige seizoen teams hebben afgevaardigd in een van beide 
jeugdcompetities hoeven geen deelnamegeld te betalen voor het NK. Deze kosten zijn 
verwerkt in de teambijdragen. Dit geldt ook wanneer zij meer teams inschrijven voor het NK 
Jeugd dan er deelnemen aan de competitie. 
Verenigingen die in het huidige seizoen géén teams hebben afgevaardigd in een van beide 
jeugdcompetities en scholenteams betalen voor deelname aan het NK een door de NeFUB 
vastgestelde bijdrage per team.  

8.1.2. Reglement NK Jeugd 
Gedurende het NK Jeugd is het NeFUB Wedstrijdreglement Jeugd van kracht, met 
uitzondering van enkele regels. Deze afwijkingen op het reglement worden voorafgaand aan 
het NK Jeugd door de NeFUB gecommuniceerd. De NeFUB behoudt zich het recht voor om 
in situaties waarin het reglement niet voorziet of onduidelijkheid is ontstaan een beslissing te 
nemen. 
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9. Prijzen en gebruik titels 

9.1. Competitie 

9.1.1. Prijzen 
Per divisie (binnen elk niveau) wordt op basis van de eindstand een prijs uitgereikt voor de 1e, 
2e en 3e plaats. Naast deze medailles krijgen alle de spelers van alle teams een vaantje als 
aandenken aan het seizoen. 

9.1.2. Titels 
Het team dat in de eindstand van een divisie op de eerste plaats is geëindigd heeft het recht 
zich kampioen van die divisie te noemen.  

9.2. NK Jeugd 

9.2.1. Prijzen 
Per divisie (binnen elk niveau) wordt op basis van de eindstand een beker uitgereikt voor de 
1e, 2e en 3e plaats.  

9.2.2. Titels 
De winnaar van het NK per niveau mag zich officieel kampioen van Nederland noemen. 

9.3. Termijn voor het voeren van de titels 
Een team dat een titel heeft behaald mag deze titel voeren vanaf het eind van het seizoen of 
vanaf de  datum waarop de beker behorend bij de eerste plaats door de NeFUB is uitgereikt. 
Het recht op het voeren van de titel eindigt bij de afloop van het seizoen volgend op het 
seizoen waarin de titel werd behaald, of op het moment dat de beker behorend bij de eerste 
plaats in dezelfde divisie in het seizoen volgend op het seizoen waarin de titel werd behaald 
door de NeFUB wordt uitgereikt. De termijn waarin het team recht heeft op het voeren van de 
titel eindigt altijd uiterlijk 1 september van het jaar volgend op dat waarin de titel werd 
behaald, ongeacht of het volgende seizoen afgelopen is of niet. Na deze termijn mag het 
team de titel nog slechts voeren met aanduiding van het seizoen waarin de titel werd 
behaald. 
 
 


