
Update voortzetting floorball competities 

Beste floorball(st)er, 

Wat een goed nieuws, we mogen weer wedstrijden spelen! Inmiddels hebben de teams van Jeugd Midden de competitie hervat en binnenkort kunnen ook de andere teams weer 
beginnen. Hieronder tref je alvast een overzicht van de planning van iedere competitie. De speeldagen in het blauw zijn nieuw ten opzichte van de originele wedstrijdkalender. 
Een toelichting vind je op de volgende pagina. Zet alle speeldagen alvast in je agenda, zodat je geen wedstrijd mist!  
Let op: voor het inhalen van de afgelaste wedstrijden zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van de sporthallen! We zijn op dit moment bezig de sporthallen te regelen. 

Seniorencompetitie & bekertoernooi 
Datum Speeldag Opmerkingen Locaties 

12 februari 2022 Seniorencompetitie 9  Utrecht/Den Haag 

5 maart 2022 Seniorencompetitie 6 Inhaal 18 december 2021 Utrecht/n.t.b. 

5 maart 2022 Bekertoernooi 2 Kwartfinales heren & tussenronde dames Utrecht/n.t.b 

12 maart 2022 Seniorencompetitie 10  Utrecht/Nijmegen/Delft 

19 maart 2022 Bekertoernooi 3 Halve finales Utrecht 

26 maart 2022 Seniorencompetitie 7 Inhaal 15 januari 2022 Utrecht/Groningen/Loon op Zand 

2 april 2022 Seniorencompetitie 8 Inhaal 29 januari 2022 Utrecht/Delft/Loon op Zand 

9 april 2022 Seniorencompetitie 11  Utrecht/Nijmegen/Groningen 

30 april 2022 Seniorencompetitie 12  Utrecht/n.t.b. 

7 mei 2022 Seniorencompetitie 13  Utrecht/Loon op Zand/n.t.b. 

14 mei 2022 Seniorencompetitie 14  Utrecht/Enschede/Nijmegen/Amsterdam 

21 mei 2022 Competitiefinales + promotie/degradatiewedstrijden  Utrecht 

4 juni 2022 Bekerfinales  n.t.b. 

Mixed Toernooi 
Datum Speeldag Locatie 

13 februari 2022 2-1 Utrecht 

20 maart 2022 2-2 Utrecht 

10 april 2022 2-3 Utrecht 

Jeugd Midden 
Datum Speeldag Locatie Opmerkingen 

13 februari 2022 Jeugd Midden 7 Nijmegen 
 

13 maart 2022 Jeugd Midden 8 Lelystad OF Utrecht (n.t.b.)  

27 maart 2022 Jeugd Midden 9 Utrecht  

10 april 2022 Jeugd Midden 10 Amsterdam OF Houten (n.t.b.)  

15 mei 2022 Landelijk grootveld Utrecht Voor A/B en C-spelers 

28 mei 2022 NK Jeugd Amsterdam  

Jeugd Noord 
Datum Speeldag Locatie Opmerkingen 

12 februari 2022 Jeugd Noord 5 Haren  

5 maart 2022 Jeugd Noord 8 Groningen  

19 maart 2022 Jeugd Noord 9 Groningen  

2 april 2022 Jeugd Noord 10 Haren  

n.t.b. Jeugd Noord 6 n.t.b.  

n.t.b. Jeugd Noord 7 n.t.b.  

15 mei 2022 Landelijk grootveld Utrecht Voor A/B en C-spelers 

28 mei 2022 NK Jeugd Amsterdam  

https://nefub.nl/wp-content/uploads/Kalender-2021-2022.pdf
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Wijzigingen senioren 

• Op 5 maart 2022 is het de bedoeling dat de kwartfinales van de heren en de tussenronde van de dames van 
het bekertoernooi worden ingehaald. De wedstrijden die gespeeld zullen worden, vind je hier. Daarnaast zullen 
ook de teams waarvan hun wedstrijd op 18 december werd afgelast op 5 maart in actie komen. Dat zijn de 
herenteams Blue Falcons 1, Blue Falcons 2, UFC Groningen 2 en UFC Utrecht 2 en de damesteams Sonics 
2 en UFC Utrecht 3. 

• 30 april en 7 mei 2022 zijn twee extra speeldagen van de seniorencompetitie. 

• Het WFCQ voor de heren is verplaatst naar 25 t/m 28 mei 2022, waardoor de competitiefinales op 28 mei 2022 
niet door kunnen gaan. De competitiefinales en de promotie/degradatie wedstrijden zullen daarom op 21 mei 
2022 georganiseerd worden. De bekerfinales vinden op 4 juni 2022 plaats. 

• De laatste speeldag van het Mixed Toernooi (19 december 2021) kon helaas niet doorgaan. Het is nog 
onduidelijk of deze ingehaald wordt.  

 
Wijzigingen jeugd 

• Op 15 mei 2022 wordt er weer een landelijke grootveld speeldag georganiseerd. Zowel A/B- als C-spelers 
kunnen hieraan meedoen. Spelers dienen via de vereniging ingeschreven te worden. De inschrijvingen staan 
open tot 27 februari 2022. 

• Bij Jeugd Noord zijn er twee speeldagen afgelast, namelijk die van 4 december 2021 en die van 22 januari 
2022. We zijn aan het onderzoeken of we deze speeldagen in kunnen halen. Helaas zijn we afhankelijk van 
de beschikbaarheid van slechts enkele sporthallen. Het kan zijn dat we uit moeten wijken naar een zondag of 
naar een andere locatie in het midden van het land om de speeldagen in te halen. Hierover zal de NeFUB nog 
met de betreffende verenigingen overleggen. 

 
Scheidsrechters senioren 
Via onze social media en aan verenigingen hebben we al bekendgemaakt dat er geen scheidsrechterscommissie 
meer is. Dit heeft gevolgen voor de seniorenwedstrijden. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je als team ingedeeld 
wordt om een eredivisiewedstrijd te fluiten en dat er dus geen bondsscheidsrechter is voor een eredivisiewedstrijd. 
Dit komt doordat er op dit moment niemand is die de taak op zich neemt om de beschikbaarheid van 
bondsscheidsrechters in kaart te brengen en de bondsscheidsrechters bij wedstrijden in te delen. We verzoeken 
dan ook nóg nadrukkelijker om bij wedstrijden rekening met elkaar te houden en floorball voor iedereen 
leuk te houden! Als je als team ingedeeld bent om te fluiten, ben je natuurlijk vrij om iemand anders te vragen die 
dat wil doen. Maar de verantwoordelijkheid voor het regelen van de scheidsrechters, ligt bij het team (en de 
vereniging) dat ingedeeld is om te fluiten.  
 
Coronamaatregelen 
Als bond volgen wij in principe het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. We verwachten dat alle spelers, 
publiek, coaches en andere vrijwilligers dit ook doen. Blijf thuis bij klachten en laat je testen, toon je 
coronatoegangsbewijs (CTB) en houd 1,5 meter afstand van elkaar en draag een mondkapje wanneer je niet aan 
het sporten bent. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen van de betreffende 
sporthal en van de organiserende vereniging houdt. 
 
Reizen naar Groningen – houd rekening met extra reistijd!! 
Afsluitend is er nog een mededeling voor degenen die naar Groningen toe moeten reizen om een wedstrijd te 
spelen. Vanaf 11 februari is de stad Groningen slechter bereikbaar door de verbouwing van het Julianaplein. Vooral 
de snelweg A28 zal veel hinder hiervan gaan ondervinden. Houd serieus rekening met vertragingen. Het zou 
jammer zijn als teams door de werkzaamheden te laat komen bij de wedstrijden. Meer informatie vind je op deze 
website. 
 
We hopen jullie met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gesteld en wensen jullie heel veel plezier met 
de wedstrijden! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Angelina Gomez 
Bureaumedewerker NeFUB  
 

https://nefub.nl/nederlandse-loterij-cup-dit-zijn-de-wedstrijden-op-22-januari-2022/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/01/verkeersmaatregelen-zuidelijke-wijken-tijdens/?fbclid=IwAR1s10d3smo5SWRORmRiGfTKNv6Do3V3DYGqoeE6HMWy7Ha0DHzW97N2mY8

