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Alle Divisies
Introductie Competitiereglement
Dit document omvat de regels voor de officiële
Nederlandse competitie.
De reglementencommissie draagt wijzigingen
aan voor het Competitiereglement en deze
regels kunnen alleen veranderd worden met
instemming van het bestuur van de
Nederlandse
Lacrosse
Bond
(NLB).
Veranderingen zullen alleen van toepassing zijn
op toekomstige wedstrijden.
Waar regels in dit document niet
overeenkomen met de regels van de
Federation of International Lacrosse (FIL), zal
dit document leidend zijn.

1 Deelnemers
1.1 Clubs
De clubs die deelnemen aan de NLB competitie
moeten lid zijn van de NLB. Clubs zijn te allen
tijde verantwoordelijk voor hun spelers.
Clubs kunnen alleen deelnemen aan de NLB
competitie wanneer zij geen openstaande
schulden hebben bij de NLB.

1.2 Teams
Om een team in te schrijven in de NLB
competitie moet het team bestaan uit
minimaal vijftien (15) spelers.
Teams die bestaan uit spelers van meerdere
clubs zullen deelnemen aan de competitie
onder de naam van één (1) club die lid is van de
NLB en alleen communiceren richting het
bestuurslid breedtesport middels één (1)
contactpersoon.

Om een team te kunnen inschrijven beschikt
het team tenminste drie (3) keer per jaar over
een veld om een hele wedstrijddag op zondag
te kunnen spelen.

1.3 Spelers
Alvorens spelers aan de NLB competitie
kunnen deelnemen, dienen zij bij de NLB
geregistreerd te staan en in het bezit te zijn van
een spelerspas of dispensatiebericht. De club is
verantwoordelijk voor de tijdige aanmelding
van
spelers
die
aan
officiële
competitiewedstrijden willen deelnemen. De
schriftelijke aanmelding moet zeven (7) dagen
voor de start van een wedstrijddag bij de NLB
ledenadministratie binnen zijn.
Een speler moet minimaal 16 jaar oud zijn
(vanaf de 16e verjaardag mag deze meespelen)
om mee te mogen doen aan de competitie.
Voor de leeftijd 16 tot en met 17 dient een
verklaring door de ouders te worden
ondertekend en ingeleverd te zijn bij de
ledenadministratie van de bond.
1.3.1 Spelersuniform
Spelersuniformen van tegen elkaar spelende
teams dienen duidelijk onderscheidbaar te zijn.
Wanneer teams met spelersuniformen van een
vergelijkbare hoofdkleur(en) tegen elkaar
spelen, is het vastgelegde uitteam verplicht
een teamuniform te dragen in een kleur
contrasterend met de hoofdkleur van de
tegenstander. Het thuisteam speelt altijd in het
originele spelersuniform. Wanneer er geen
thuisteam gedefinieerd kan worden, bepaalt
de hoofdscheidsrechter welk team in het
originele spelersuniform speelt. Teams dienen
hierom te allen tijde zowel het uit- als

thuistenue mee te nemen. Alle spelerskleding
moet aan de wedstrijduniform voorwaarden
van de Federation of International Lacrosse
(FIL) voldoen.
Daarnaast is zijn de kledingvoorschriften voor
dames en heren toegevoegd aan dit document.
Hier dienen alle teams zich aan te houden. In
dit document wordt rekening gehouden met
de hoofdklasse- en 2e divisie eisen.
Het niet naleven van de kledingvoorschriften
resulteert in de volgende boetes:
(opgelegd per team, niet per persoon)
Hoofdklasse:
- 1e keer niet naleven; een (1) punt
aftrek en tweehonderd (200) euro
boete
- 2e keer niet naleven; twee (2) punten
aftrek en tweehonderd (200) euro
boete
- 3e keer niet naleven; automatische
laatste plek en tweehonderd (200)
euro boete
Overige divisies:
- 1e keer niet naleven; waarschuwing
- 2e keer niet naleven; vijftig (50) euro
- 3e keer niet naleven; een (1) punt
aftrek en (100) euro boete

1.4 Roosters
1.4.1 Teamrooster
Het hele seizoen kunnen nieuwe spelers aan
het teamrooster worden toegevoegd. Een
nieuwe speler is geregistreerd wanneer de
volledige
naam,
speelnummer
en
bondsnummer is toegevoegd en alle gegevens
(naam, adres, emailadres, pasfoto, club) naar
de NLB ledenadministratie zijn gemaild zeven
(7) dagen voor het begin van de wedstrijd. Een
team verspeelt zijn speelrecht wanneer er niet
geregistreerde spelers meespelen. De
wedstrijd zal worden gezien als opgegeven
door het overtredende team, met een boete
voor afzeggen tot gevolg.

Het teamrooster dient zeven (7) dagen voor de
wedstrijd gemaild te worden naar de
coördinator breedtesport ter controle. Dit
hoeft alleen als er veranderingen op het
rooster zijn aangebracht. Als er geen
teamrooster bij de coördinator breedtesport is
of de veranderingen zijn niet tijdig
doorgegeven, dan vervalt het speelrecht van
het desbetreffende team voor de komende
wedstrijd.
1.4.2 Wedstrijdrooster
Een compleet wedstrijdrooster met de aan de
wedstrijd deelnemende spelers dient voor de
start van de wedstrijd samen met de
spelerspassen of dispensatiebericht ingediend
te worden bij de wedstrijdorganisatie. Een
wedstrijdrooster is compleet wanneer deze de
volledige
namen,
bondsnummers
en
rugnummers van alle spelers bevat. Het
wedstrijdrooster en de spelerspassen dienen
gecontroleerd
te
worden
door
de
hoofdscheidsrechter voor aanvang van de
wedstrijd.
Voor aanvang van de wedstrijd zullen spelers
op volgorde van rugnummer aantreden bij de
wedstrijdtafel, waar de spelerspassen
gecontroleerd
worden
door
de
scheidsrechters.
Indien er geen spelerspas en geen
dispensatiebericht aanwezig is, mag een speler
niet deelnemen aan de wedstrijd.
Als een team geen wedstrijdrooster heeft
meegenomen naar de wedstrijd, volgt er een
boete van twintig (20) euro.
1.4.3 Hoeveelheid spelers
Dames:
Bij een wedstrijd mogen drieëntwintig (23)
spelers in actie komen.
De minimum hoeveelheid spelers waarmee
een team aan een wedstrijd kan deelnemen, is

acht (8). Het is een team tijdens een wedstrijd
alleen toegestaan met minder dan acht (8)
spelers te spelen wanneer er vanwege
blessures of schorsingen geen spelers meer
zijn. Er zal echter geen uitzondering gemaakt
worden op de buitenspelregel.
Er mogen maximaal veertig (40) dames op het
teamrooster staan.
Voor divisie 2 en 3 geldt dat zij uiterlijk
maandag nog mogen aangeven, aan de
tegenstander en de Coördinator Breedtesport,
dat zijn liever 10 tegen 10 spelen. Hier kan de
tegenstander dan geen bezwaar tegen maken.
Echter zal het team dat 10 tegen 10 wil spelen
bij dertien (13) of meer aanwezige spelers altijd
12 tegen 12 moeten spelen. Bij twaalf (12)
spelers of minder kunnen zij kiezen voor 10
tegen 10.
Heren:
Bij een wedstrijd mogen drieëntwintig (23)
spelers in actie komen.
De minimum hoeveelheid spelers waarmee
een team aan een wedstrijd kan deelnemen is
acht (8). Het is een team tijdens een wedstrijd
alleen toegestaan met minder dan acht spelers
te spelen wanneer er vanwege blessures of
schorsingen geen spelers meer zijn. Er zal
echter geen uitzondering gemaakt worden op
de buitenspelregel.
Er mogen maximaal veertig (40) heren op het
teamrooster staan.
1.4.4 Vastzetten spelers
Spelers mogen wisselen tussen teams binnen
een club. Dit mag twee (2) keer zonder
consequenties. Wanneer een speler drie (3)
keer of meer speelt voor een team waar het
niet oorspronkelijk ingeschreven staat, zal de
speler voor de rest van het seizoen in dat team
moeten blijven. Dit geldt ook voor de
nacompetitie en het finaleweekend.

1.4.5 Speelgerechtigheid finaleweekend en
nacompetitie
Spelers dienen minimaal vier (4) NLB
competitiewedstrijden gespeeld te hebben
met een team alvorens zij kunnen deelnemen
aan het finaleweekend en de nacompetitie met
dat team.
Spelers met blessures dienen om aan de regel
te voldoen aanwezig te zijn op de wedstrijddag
en zich met spelerspas te laten aftekenen op
het teamrooster. De speler zal echter wel
worden geteld voor het maximale aantal
spelers dat in actie mag komen bij een
wedstrijd, zie 1.4.2.
1.4.6 Wedstrijden per speler
Een speler kan slechts één competitiewedstrijd
per wedstrijddag spelen, tenzij de NLB voor
zijn/haar team meerdere wedstrijden op
dezelfde dag heeft gepland. Als een wedstrijd
verplaatst is, telt de originele speeldatum. In
het competitierooster zijn deze vaste dagen
opgenomen. Dit geldt voornamelijk voor
spelers die voor zowel het eerste als het
tweede team uitkomen. Zij zullen elk weekend
een keuze moeten maken, voor welk team ze
uitkomen met in acht neming van regel 1.4.4.

1.5 Wisselen van club
Spelers die tijdens het reguliere seizoen voor
een team van een andere club willen gaan
spelen, dienen hiervoor een schriftelijk verzoek
met motivatie bij de NLB in te dienen. Na
ontvangst van dit verzoek zal het bestuur van
de NLB de speler en de betrokken clubs binnen
veertien (14) dagen op de hoogte stellen van
haar besluit.
Spelers die gewisseld zijn van club tijdens het
seizoen mogen deelnemen aan de
nacompetitie en finaleweekend als ze vier (4)
wedstrijden hebben gespeeld binnen de NLB
competitie.

Wisselen van team na het reguliere seizoen en
vόόr het finaleweekend is niet toegestaan.

2 Competitieformat
2.1 Punten systeem
Het winnende team krijgt één (1) punt.
Gelijkspel is niet toegestaan. Het verliezende
team krijgt geen (0) punten.

2.2 Notering
Het klassement is gebaseerd op de volgende
criteria (genoteerd naar belang):

2.4 Nacompetitie
Naast het finaleweekend worden er promotieen degradatiewedstrijden gespeeld:
 De laatst geplaatste in de hoofdklasse
speelt tegen de nummer één van de
tweede divisie.
 De een na laatste geplaatste van de
hoofdklasse speelt tegen de nummer
twee van de tweede divisie.
 De winnaars van beide wedstrijden
zullen het volgende jaar uitkomen in de
hoofdklasse.
Dezelfde structuur zal gelden voor alle
onderliggende divisies, wellicht worden de
wedstrijden voor de overige divisies niet
gespeeld tijdens het finaleweekend, maar
wordt er een ander weekend gekozen.

3 Wedstrijden
3.1 Regels

1. punten
2. onderling resultaat
3. onderling verschil tussen doelpunten
voor en doelpunten tegen
4. het verschil tussen doelpunten voor en
doelpunten tegen gedurende de het
hele seizoen
5. gemaakte doelpunten gedurende het
hele seizoen.
In het geval van een gelijke stand gebaseerd op
alle bovenstaande criteria, zal er een
beslissende wedstrijd gespeeld worden op
neutrale grond.

2.3 Het finaleweekend
De vier (4) hoogst genoteerde ploegen in de
hoofdklasse van de competitie spelen in het
finaleweekend. Nummer één zal uitkomen
tegen nummer vier en nummer twee zal
uitkomen tegen nummer drie. De winnaars van
bovengenoemde wedstrijden, spelen in de
finale om het nationaal kampioenschap in de
hoofdklasse. De verliezende ploegen spelen
voor de derde plek in de hoofdklasse.

De NLB hanteert de regels van de FIL. De NLB
hanteert de navolgende uitzonderingen op de
FIL regels:






Wanneer een team een wedstrijd niet
kan spelen of inhalen, zal de score 120 in het voordeel van het andere team
zijn.
De autoriteit van scheidsrechters zal
gelden totdat beide teams en / of de
scheidsrechters het veld hebben
verlaten.
Kunstmatige verlichting: wedstrijden
mogen alleen onder kunstlicht
gespeeld worden na goedkeuring van
het bestuur van de NLB. De
kunstverlichting moet voldoen aan de
eisen van NOC*NSF.

3.2 Punctualiteit
Alle competitiewedstrijden dienen op het
door de organiserende club in de
uitnodiging
aangegeven
tijdstip
te
beginnen.

Wanneer een team een verlate wedstrijd
veroorzaakt zullen zij de eerste keer een
officiële waarschuwing krijgen.
Wanneer een team voor een tweede keer
of voor meerdere keren in het seizoen een
verlate wedstrijd veroorzaakt, ontvangt het
team een boete van vijftig (50) euro.
In alle gevallen krijgt het team dat op tijd
is balbezit aan het begin van de wedstrijd.
De hoofdscheidsrechter noteert op het
scoreformulier wanneer een wedstrijd te
laat is begonnen en welk team de verlate
start heeft veroorzaakt.

3.3 Voorbereidingen
Het organiserende team is verantwoordelijk
voor de velden en de belijningen, deze moeten
uiterlijk dertig (30) minuten voor de start van
de eerste wedstrijd voltooid zijn. Elk team
moet de mogelijkheid hebben om tenminste
vijftien (15) minuten voor de start van de
wedstrijd toegang tot het veld te hebben.








Pionnen en andere zaken benodigd om
het wisselgebied en de strafbank af te
bakenen, dienen voorzien te worden
door het organiserende team.
Het
organiserende
team
is
verantwoordelijk voor het leveren van
drie stopwatches voor de tijd- en
scorebijhouders.
Het
organiserende
team
is
verantwoordelijk
voor
pennen,
voldoende wedstrijdformulieren, een
geprinte versie van de taken van de
tijd- en scorebijhouders en een
regelboek, of samenvatting daarvan,
met de FIL regels.
Het
organiserende
team
is
verantwoordelijk voor het leveren van
een scorebord waarop de stand kan
worden bijgehouden op een dusdanige
manier dat de score vanaf het veld kan
worden waargenomen.



Het
organiserende
team
is
verantwoordelijkheid voor het leveren
van ballen voor de te spelen
wedstrijden.

De richtlijnen voor het organiseren van een
wedstrijddag zijn terug te vinden in het NLB
document: Wedstrijddag organiseren. Het voor
een eerste keer niet naleven van deze regels en
richtlijnen resulteert in een officiële
waarschuwing. Een tweede en meerdere
overtredingen resulteren in een boete van
honderd (100) euro.

3.4 Na de wedstrijden
Aan het einde van een wedstrijddag is het
organiserende team verantwoordelijk voor het
opruimen op en om de velden.
Het organiserende team is verantwoordelijk
voor het doorgeven van de uitslagen binnen
zes (6) uur na afloop van de laatste wedstrijd.
Het organiserende team is verantwoordelijk
voor het digitaal indienen van de officiële en
ondertekende wedstrijdformulieren bij het
NLB bestuur binnen drie (3) dagen na de afloop
van de laatste wedstrijd. Daarnaast moeten zij
de papieren versies verstrekken aan de
coördinator breedtesport (binnen één (1) week
na afloop van de laatste wedstrijd).
Het voor een eerste keer niet naleven van deze
regels en richtlijnen resulteert in een officiële
waarschuwing. Een tweede en meerdere
overtredingen resulteren in een boete van
honderd (100) euro.

3.5 Scheidsrechters
Elk team moet het aantal de door de NLB
gevraagde scheidsrechters, in bezit van een
scheidsrechters licentie, en tafelpersoneel
leveren voor andere wedstrijden op dezelfde
wedstrijddag en locatie. Het bestuur van de
NLB verzorgt het wedstrijdschema welke

gelijktijdig met het competitieschema wordt
uitgebracht.
Voor elke wedstrijd zijn 4 scheidsrechters nodig
en 2 tafelaars.
De teammanager dient uiterlijk maandag voor
de wedstrijddag de scheidsrechters voor het
komende weekend door te geven aan de
scheidsrechterscommissie.
Het niet op tijd informeren van de commissie
leidt de eerste keer tot een waarschuwing en
bij de tweede en meerdere overtredingen tot
een boete van vijftig (50) euro.
Het niet leveren van scheidsrechters resulteert
in een boete van honderd (100) euro. Het
leveren van scheidsrechters zonder licentie zal
gezien worden als het niet leveren van
scheidsrechters en dus ook resulteren in een
boete van honderd (100) euro. Teams die
scheidsrechters leveren die niet op tijd op
locatie zijn, ontvangen een boete van vijftig
(50) euro.
Een wedstrijd zal niet starten als het vereiste
aantal scheidsrechters niet aanwezig is.

3.6 Afzeggen van een wedstrijd
3.6.1 Afzegging
Het afzeggen van een wedstrijd is niet
toegestaan. Alle wedstrijden moeten gespeeld
worden voor het einde van het seizoen.
Wanneer een team niet in staat is om te spelen
op de aangewezen speeldag, is het de taak van
dat team om de wedstrijd opnieuw te plannen
en alle zaken daaromtrent (zoals velden,
scheidsrechters) te regelen. Alle kosten voor
het opnieuw plannen van een wedstrijd zijn
voor het afzeggende team. De boetes zijn als
volgt:


Hoofdklasse: eerste overtreding; een
(1) punt aftrek en driehonderd (300)
euro boete, te verdelen onder de



bond (150 euro), de organiserende
club (100 euro) en tegenstander (50
euro).
Tweede overtreding; automatische
degradatie, directe schorsing uit de
competitie en driehonderd (300) euro
boete, te verdelen onder de bond
(150 euro), de organiserende club
(100 euro) en tegenstander (50 euro).
Alle andere divisies: honderd (100)
euro boete en een (1) punt aftrek per
overtreding.
Bij twee (2) overtredingen wordt een
team uitgesloten van nacompetitie.
Bij meer dan drie (3) overtredingen
wordt het team direct geschorst uit de
competitie.

Wanneer het niet mogelijk is om een wedstrijd
in te halen, dan zal deze voor het afzeggende
team als niet gespeeld beschouwd worden en
voor het benadeelde team als gespeeld met
alle spelers op het teamrooster (regel 1.4.5).
3.6.2 Scheidsrechters leveren bij afzegging
Het team dat afzegt, moet alle scheidsrechters
en tijdswaarnemers regelen voor de wedstrijd
waarop
hun
scheidsrechters
stonden
ingepland. De tegenstander van het
afzeggende team hoeft geen scheidsrechters te
leveren. Overtreding van deze regel resulteert
in een boete van honderd (100) euro.

3.7 Verplaatsen van een wedstrijd
3.7.1 Verzetting binnen een (1) maand
Verzettingen van een wedstrijd binnen een
maand tot de speeldatum zijn alleen mogelijk
in gevallen van nood en overmacht, te denken
valt aan algehele OV-staking, overlijden van
een clubgenoot (hiervoor geldt geen boete).
Tevens dient het NLB bestuur akkoord te gaan.
Wel dient het team nog steeds, indien nodig, te
voldoen aan de verplichting tot het regelen van
scheidsrechters op de originele speeldatum.
Wordt de wedstrijd binnen een (1) maand

afgezegd dan dient de wedstrijd alsnog
ingehaald te worden en volgt er automatisch
een boete voor het afzeggende team.

5 Misdragingen

3.7.2 Verzetting buiten een (1) maand

Het NLB bestuur kan een schorsing, een
geldboete of een combinatie van beide
opleggen voor misdragingen. De club waartoe
beboete spelers, coaches of toeschouwers
behoren, is te allen tijden verantwoordelijk
voor het betalen van een geldboete. Onder
misdraging wordt het volgende verstaan:

Mocht er niet gespeeld kunnen worden door
een team op een aangewezen wedstrijddag,
dan dienen zij hiervoor uiterlijk een (1) volle
maand van tevoren contact op te nemen met
de tegenstander, de organisator en het NLB
bestuur. Zij zullen dan besluiten of wedstrijd
verplaatst kan worden. Hiervoor geldt geen
boete als de wedstrijd uiteindelijk gespeeld is.

5.1 Spelers en betrokkenen




3.7.3 In te halen wedstrijden
Wedstrijden kunnen alleen worden ingehaald
wanneer deze door de NLB zijn geannuleerd,
dan wel met toestemming van tegenstander en
het NLB bestuur zijn verzet. Redenen voor
annulering zijn onder andere extreme
weersomstandigheden.
Door
de
NLB
geannuleerde wedstrijden zijn de enige
wedstrijden die op de eerstvolgende officieel
ingeroosterde inhaaldag kunnen worden
ingehaald. De door teams verzette wedstrijden
worden ingehaald op een onderling
overeengekomen tijd en locatie.
Als er ingehaald moet worden zullen beide
teams hun best moeten doen om een nieuwe
datum te vinden. Als dit niet lukt zullen beide
teams een boete van vijftig (50) euro
ontvangen, tenzij de schuld duidelijk bij een (1)
van de twee teams ligt. Dit ter beoordeling van
de Coördinator Breedtesport.

4 Trofee
De winnaar van een divisie is verantwoordelijk
voor de trofee totdat er een nieuwe winnaar is
uitgeroepen. Graveren van de trofee staat de
winnaar vrij. Doet de winnaar dit niet zelf dan
zal de winnaar een (1) maand voor het
finaleweekend de trofee moeten inleveren bij
de coördinator breedtesport.







Vechten tijdens een NLB activiteit
Onder invloed van drank en / of drugs
deelnemen aan een wedstrijd binnen
de NLB competitie
Excessief onsportief gedrag (zoals
kwetsende uitspraken of acties die
bedoeld zijn om iemand kwaad te
doen, te verwonden of te blesseren)
Laster
Overtredingen van de gedragscode van
de NLB
Alle andere zaken die als misdragingen
beschouwd worden door het bestuur
van de NLB

5.2 Schorsing
De hoofdscheidsrechter dient spelers die
tijdens een wedstrijd zijn geschorst bij de NLB
te melden. Het NLB bestuur zal binnen zeven
(7) dagen besluiten of direct geschorste spelers
al dan niet aan de eerst volgende
competitiewedstrijden mogen deelnemen.
5.2.1 Directe rode kaart (dames)
Een directe rode kaart zal te allen tijde in een
directe schorsing voor de eerstvolgende
wedstrijd leiden. Extra straffen behorende bij
de schorsing zullen indien nodig uitgedeeld
worden door het bestuur van de NLB. Tegen de
extra straffen staat beroep open bij de
tuchtcommissie.

5.2.2 Strafpunten gele en rode kaart (dames)

6 NLB verantwoordelijkheid

Elke kaart die een speler krijgt wordt
geregistreerd op het wedstrijdformulier. Een
gele kaart is twee (2) punten, een geel/rood is
vier (4), een rode kaart is zes (6) punten. Als
een speler acht (8) punten behaalt, is zij voor
de volgende wedstrijd geschorst.

De verantwoordelijkheid van het bestuur van
de NLB start dertig (30) minuten voor de start
van de eerste wedstrijd van de dag en eindigt
dertig (30) minuten na de laatste wedstrijd van
de dag.

5.2.2 Expulsion (heren)
Een expulsion zal te allen tijde in een directe
schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd
leiden. Extra straffen behorende bij de
schorsing zullen indien nodig uitgedeeld
worden door het bestuur van de NLB. Tegen de
extra straffen staat beroep open bij de
tuchtcommissie.
5.2.3 Vijf persoonlijke fouten (heren)
Een speler die tijdens een wedstrijd vijf (5)
persoonlijke fouten begaat zal de eerste keer
een officiële waarschuwing krijgen. Bij de
tweede keer en daaropvolgende keren in
hetzelfde seizoen zal dit leiden tot schorsing
voor de eerstvolgende wedstrijd. Extra straffen
behorende bij de schorsing zullen indien nodig
uitgedeeld worden door het bestuur van de
NLB. Tegen de extra straffen staat beroep open
bij de tuchtcommissie.

5.3 Melding
Spelers, clubs, scheidsrechters en andere
betrokkenen kunnen bij het NLB bestuur
melding doen van misdragingen voor, tijdens
en na NLB activiteiten. De klacht moet uiterlijk
zeven (7) dagen na het voorval door het
bestuur van de NLB ontvangen zijn.

Kledingvoorschriften Dames
Tenue
Verplicht:
- Shirt *
- Rokje of broek *
- Sokken *
- Schoenen
- Bitje
Optioneel:
- Goggles
(goedgekeurd door de FIL)
- Panty, legging, lange broek voor in de winter *
- Longsleeve *
- Handschoenen

Toegestaan

Niet Toegestaan *

*Verplicht in gelijke kleuren voor iedereen in het team

Verduidelijking kleding eisen
Tenue:
- Er mogen maximaal 4 team-/clubkleuren worden uitgezocht per team.
- Het uit-tenue moet minimaal een andere kleurcombinatie hebben voor het shirt (sokken en
broek of rokje mogen hetzelfde blijven als het thuis-tenue, mits de beide tenues goed van
elkaar te onderscheiden zijn).
- Hesjes zijn toegestaan als uittenue voor alle divisies behalve de hoofdklasse
Shirts:
- Het shirt moet aan beide kanten een identiek nummer hebben.
- Het nummer aan de voorkant moet minstens 15cm hoog zijn, aan de achterkant minstens
20cm hoog. Daarnaast moet het een goed leesbaar lettertype zijn.
- Het shirt moet mouwen hebben (kort of lang), zolang de schouders maar bedekt zijn.*
- Het shirt moet de buik en navel bedekken.
- Voor FIL toernooien en evenementen zijn alleen nummers 1 tot 40 toegestaan. (Vanuit de
NLB mogen nummers 1 t/m 99)
- Overige regels die van toepassing zijn staan beschreven in het FIL rulebook (meest recente
versie).
Onderkleding:
- Teams die in de winter onderkleding willen dragen, mogen dit, mits iedereen in het team
dezelfde kleur draagt. Dit geldt niet voor medische kleding: braces, tape etc.
Goalie:
- Voor de goalie gelden alle regels zoals beschreven in het FIL rulebook (meest recente versie)
- Het shirt moet hetzelfde zijn als die van de rest van het team en over de padding worden
aangetrokken. De broek moet dezelfde dominante kleur hebben als de rest van het team.

* Alleen geldig voor de hoofdklasse

Kledingvoorschriften Heren
Tenue
Verplicht:
- Shirt *
- Broek *
- Sokken *
- Schoenen
- Handschoenen
- Helm*
- Bitje (verplicht vanaf 1-1-2016)
Optioneel:
-

Toegestaan

Niet toegestaan*

Legging, lange broek voor in de winter *
Longsleeve *
Toque
Borstkas bescherming
Rib bescherming
Elleboog bescherming

*Verplicht in gelijke kleuren voor iedereen in het team
Verduidelijking kleding eisen
Tenue:
- Er mogen maximaal 4 team-/clubkleuren worden uitgezocht per team.
- Het uit-tenue moet minimaal een andere kleurcombinatie hebben voor het shirt (sokken en
broek of rokje mogen hetzelfde blijven als het thuis-tenue, mits de beide tenues goed van
elkaar te onderscheiden zijn).
- Hesjes zijn toegestaan als uittenue voor alle divisies behalve de hoofdklasse
Shirts:
- Het shirt moet aan beide kanten een identiek nummer hebben.
- Het nummer aan de voorkant moet minstens 20cm hoog zijn, aan de achterkant minstens
25cm hoog. Daarnaast moet het een goed leesbaar lettertype zijn.
- Het shirt moet mouwen hebben (kort of lang), zolang de schouders maar bedekt zijn.*
- Het shirt moet de buik en navel bedekken.
- Nummers 1 t/m 99 zijn toegestaan
- Overige regels die van toepassing zijn staan beschreven in het FIL rulebook (meest recente
versie).
Helm:
- De helmen van elk team dienen van gelijke kleur te zijn. De hoofdkleur (shellkleur) en een
extra kleur (chin- en/of visorkleur) dienen voor het gehele team dezelfde te zijn. Alternatief
kan een geheel team dezelfde geheel dekkende bestickering of wrap van de helm nemen,
zolang de bestickering of wrap ook hetzelfde is. In het competitieseizoen 2016-2017 zal bij
een eerste overtreding een waarschuwing gegeven worden aan de betreffende speler (en
geregistreerd worden). Na de eerste overtreding zal de betreffende speler niet meer mogen
spelen in de competitiewedstrijden zolang hij niet over een uniforme helm.

Onderkleding:
- Teams die in de winter onderkleding willen dragen, mogen dit, mits iedereen in het team
dezelfde kleur draagt. Dit geldt niet voor medische kleding: braces, tape etc.
Goalie:
- Voor de goalie gelden alle regels zoals beschreven in het FIL rulebook (meest recente versie)
- Het shirt moet hetzelfde zijn als die van de rest van het team en over de padding worden
aangetrokken. De broek moet dezelfde dominante kleur hebben als de rest van het team.

Rode tekst*: Alleen geldig voor de hoofdklasse

