
 

  
 

Uitnodiging NK Jeugd 2023       
 

Graag nodigen wij je uit voor het NK Jeugd 2023! Dit jaar zal het NK Jeugd voor alle 
leeftijdscategorieën (A/B, C, D en E) in Nieuw Galgenwaard, Utrecht plaatsvinden. Wil jouw 
team zich meten met andere floorballteams uit Nederland? Zet zaterdag 13 mei 2023 dan 
alvast in je agenda, want dit wil je niet missen! 
 
Het NK Jeugd is een laagdrempelig floorballtoernooi voor alle floorballende jeugd in Nederland. 
Dit toernooi wordt georganiseerd om spelers uit de verschillende jeugdcompetities de kans te 
geven zich met elkaar te meten en om potentiële nieuwe floorballteams de mogelijkheid te 
bieden floorballwedstrijden te spelen. Sportiviteit en respect staan tijdens het NK hoog in het 
vaandel. 
 
Opzet 
Tijdens het NK Jeugd wordt dezelfde spelvariant gespeeld als in de competitie. De A/B-, C-, en 
D-jeugd spelen de Zwitserse variant, ofwel kleinveld met een keeper. De E-jeugd speelt 
kleinveld zonder keeper. 
Alle teams worden ingedeeld in poules, waarna er een knock-outfase en/of finales worden 
gespeeld. Alle deelnemende teams spelen in totaal minstens 3 wedstrijden. 
 
Reglement 
Tijdens het NK Jeugd is het NeFUB Wedstrijdreglement Jeugd van kracht. Er zijn echter een 
aantal uitzonderingen op deze regels. Deze zijn beschreven in de bijlage bij deze uitnodiging. 
 
Inschrijven 
Teams kunnen ingeschreven worden via het meegestuurde inschrijfformulier. Dit formulier 
moet, volledig en correct ingevuld en ondertekend, uiterlijk 31 maart 2023 verstuurd zijn naar 
info@nefub.nl.  
 
We willen natuurlijk dat zoveel mogelijk teams mee kunnen doen, daarom worden teams die 
zich na de deadline aanmelden op een wachtlijst geplaatst. Als er een plek vrijkomt in het 
schema omdat een ander team afzegt, kan dit team alsnog deelnemen aan het NK Jeugd.  
Teams die zich afmelden na de deadline van 31 maart 2023 betalen daarvoor €25,- per team. 
Deze regel is bedoeld om late afmeldingen te voorkomen en daarmee de organisatie voor 
iedereen duidelijk en overzichtelijk te houden. 
 
Kosten 
Verenigingen die in seizoen 2022-2023 teams hebben afgevaardigd in een van de 
jeugdcompetities, hoeven geen deelnamegeld te betalen voor het NK. Deze kosten zijn 
verwerkt in de contributie. Dit geldt ook wanneer zij meer teams inschrijven voor het NK Jeugd 
dan er deelnemen aan de competitie. Indien er transportkosten worden gemaakt voor de 
boarding die vervoerd moet worden, omdat hiervoor geen vrijwilliger wordt gevonden, zullen 
deze over de deelnemende verenigingen verdeeld worden. 
 
Verenigingen die in seizoen 2022-2023 géén teams hebben afgevaardigd in een 
jeugdcompetitie en scholenteams betalen voor deelname aan het NK een bijdrage van €25,- 
per team. De factuur voor deze bijdrage wordt verzonden aan de persoon die als algemeen 
contactpersoon op het inschrijfformulier staat. 
 
Scheidsrechters 
Elke wedstrijd heeft natuurlijk 1 of 2 scheidsrechters nodig, en die zijn er nooit genoeg. We 
nodigen alle verenigingen uit om niet alleen uit te gaan van teambegeleiders als scheidsrechter, 
maar om ouders en spelers van seniorenteams die het leuk vinden om een aantal wedstrijden 
te fluiten mee te nemen.  
Het NK Jeugd is de ideale gelegenheid om scheidsrechters meer ervaring op te laten doen, je 
kan tenslotte meerdere wedstrijden op een dag fluiten. Teambegeleiders kunnen zich dan 
focussen op het begeleiden van een team en scheidsrechters op het fluiten van wedstrijden. 
Dit komt de kwaliteit van het fluiten van wedstrijden alleen maar ten goede. 
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Scheidsrechters kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@nefub.nl 
waarin naam, beschikbaarheid (tijden) en eventuele voorkeur voor leeftijdscategorie 
vermeld worden. 
 
Vrijwilligers 
Van ieder team dat deelneemt aan het NK Jeugd, verwachten wij minstens één vrijwilliger die 
ons helpt bij de organisatie van het NK Jeugd (bijvoorbeeld: wedstrijdtafel, opbouw/afbouw 
boarding, EHBO’er, speaker of fotograaf). Meerdere vrijwilligers per team zijn meer dan 
welkom! 
 
 
Heb je verder nog ideeën, vragen of opmerkingen? Laat het ons vooral weten! 
Na de sluiting van de inschrijvingen ontvangen de verenigingen die teams ingeschreven 
hebben meer informatie over het toernooi, zoals de tijden en het wedstrijdschema. 
 
Namens de organisatie van het NK Jeugd, 
 
Martijn Pals 
Bureaumedewerker NeFUB 
info@nefub.nl  
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Bijlage 1 Reglement NK Jeugd 2023    
  
 
Gedurende het NK Jeugd is het NeFUB Wedstrijdreglement Jeugd 2019 van kracht, met 
uitzondering van onderstaande regels. De NeFUB behoudt zich het recht voor om in situaties 
waarin het reglement niet voorziet of onduidelijkheid is ontstaan, een beslissing te nemen. 
 
1.  Spelerslijst C-, D- en E-jeugd 

Voor het NK voor C-, D- en E-jeugd dient per ingeschreven team een door de verantwoordelijke 
teambegeleider ondertekende spelerslijst ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat. 
Deze spelerslijst mag uiterlijk tot aanvang van de eerste wedstrijd gewijzigd worden. 
 
2. Spelerslijst A/B-jeugd 

Voor het NK voor A/B-jeugd dient per ingeschreven team een door de verantwoordelijke 
teambegeleider ondertekende spelerslijst ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat. 
Deze spelerslijst mag uiterlijk tot aanvang van de eerste wedstrijd gewijzigd worden. Tijdens 
de wedstrijd wordt gewerkt met een wedstrijdformulier, maar hierop hoeven niet elke wedstrijd 
opnieuw alle spelersnamen ingevuld worden. 
 
3. Deelname NK Jeugd 

De teams die deelnemen aan het NK Jeugd hoeven niet gelijk te zijn aan de teams die 
deelnemen aan de jeugdcompetitie.  

3.1 Lidmaatschap NeFUB 

Teams die deelnemen aan het NK Jeugd hoeven niet afgevaardigd te worden door een bij de 
NeFUB aangesloten vereniging. 
Bijv.: schoolteams zijn toegestaan. 

3.2 Deelname jeugdcompetitie 

Teams die deelnemen aan het NK Jeugd mogen afgevaardigd worden door een vereniging die 
in het huidige seizoen niet deelneemt aan de jeugdcompetitie. 

3.3 Spelers van verschillende verenigingen in één team  

Een speler mag alleen met een andere vereniging deelnemen aan het NK Jeugd wanneer de 
eigen vereniging geen team aan het NK Jeugd afvaardigt in de eigen leeftijdscategorie. 
Wanneer de eigen vereniging wel een team in de eigen leeftijdscategorie inschrijft, moet de 
speler in het team van zijn eigen vereniging deelnemen aan het NK Jeugd. 
 
4. Dispensaties 

De dispensaties die zijn verleend in de jeugdcompetitie in het huidige seizoen zijn tevens geldig 
voor het NK Jeugd. 

4.1 Uitkomen in twee teams op het NK Jeugd 

Het is niet toegestaan om in twee teams op één toernooidag te spelen.  
 
5. Wedstrijdduur 

De wedstrijdduur per leeftijdscategorie wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven 
teams en de beschikbare tijd en wijkt af van de wedstrijdduur in de jeugdcompetitie. De 
wedstrijdduur wordt samen met het wedstrijdschema minimaal 2 weken voorafgaand aan het 
NK bekendgemaakt. 

5.1 Time-outs 

Vanwege de aangepaste wedstrijdduur is het niet mogelijk om een time-out aan te vragen. 
 
6. Spelvarianten 

A/B-jeugd:  Zwitserse variant 
C-jeugd: Zwitserse variant 
D-jeugd: Zwitserse variant 
E-jeugd: kleinveld 
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7. Winst, verlies en gelijkspel 

In de poulefase mogen wedstrijden eindigen in winst/verlies of gelijkspel. Na de poulefase 
volgt een knock-out systeem waarbij elke wedstrijd een winnaar en verliezer moét kennen. 

7.1 Strafballen 

Bij gelijkspel in de reguliere tijd wordt niet verlengd, maar worden direct strafballen genomen. 
Vijf veldspelers van elk team nemen elk een strafbal. Als hierna de stand nog steeds gelijk is, 
nemen dezelfde spelers om en om ieder een strafbal tot een beslissing gevallen is. 
 
8. Hesjes 

Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van voldoende hesjes indien er tegen een 
team met het shirt van een gelijkwaardige kleur wordt gespeeld. De scheidsrechter bepaalt te 
allen tijde of hesjes nodig zijn. 
 


