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Algemeen
Het Dispensatiereglement Jeugd seizoen 2015-2016 is van toepassing met ingang van seizoen 20152016 tot en met de vaststelling van een nieuw Dispensatiereglement Jeugd. De doelstelling van het
reglement is om spelers die fysiek of mentaal niet in hun leeftijdscategorie passen toch veilig aan
het spel deel te kunnen laten nemen.
Het huidige reglement vindt haar oorsprong in de dispensatieregels voor de jeugd die in 11
september 2000 door de commissie van de NRB het Landelijk Jeugd Overleg (LJO) opgesteld zijn ten
einde duidelijkheid te verschaffen over dispensaties bij de jeugd. Met het huidige
Dispensatiereglement Jeugd voor seizoen 2015-2016 zijn alle voorgaande versies komen te
vervallen.
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Uitgangspunten dispensatie
De uitgangspunten voor het verlenen van dispensatie bij de jeugd zijn de volgende:
 Dispensatie is gericht op de veiligheid van spelers, zowel de speler met dispensatie als zijn/haar
tegenstanders.
 Dispensatie is gericht op het sportieve verloop van wedstrijden.
 De dispensatieregels zijn van toepassing op alle leeftijdscategorieën Guppen, Turven,
Benjamins, Mini’s, Cubs, Junioren en Colts en gelden voor jongens en meisjes.
 Verleende dispensatie ontslaat de verenigingen/coaches nooit van de eigen
verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid ten aanzien van:
1 De veiligheid van de eigen spelers met dispensatie en hun tegenstanders.
2 De verantwoordelijkheid voor een sportief verloop van wedstrijden.
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Definities
De begrippen gebruikt in het Dispensatiereglement Jeugd hebben de volgende betekenis:
 Bond: De Nederlandse Rugby
 Dispensatie: toestemming van de bond om een leeftijdscategorie hoger of lager te spelen,
blijkend uit de leeftijdscategorie waar de speler naartoe is gedispenseerd.
 Leeftijdscategorie: de categorieën van 2 leeftijdsjaren te weten genaamd Guppen, Turven,
Benjamins, Mini’s, Cubs, Junioren en Colts.
 Eerstejaars: een speler die voor het eerste jaar in zijn/haar leeftijdcategorie speelt.
 Tweedejaars: een speler die voor het tweede jaar in zijn/haar leeftijdcategorie speelt.
 LJO: de commissie Landelijk Jeugd Overleg die het bestuur van de NRB adviseert over het
jeugdbeleid.
 LJO-lid: de persoon die namens zijn/haar district zitting heeft in de commissie LJO.
 Competitieleider: degene die bij de bond verantwoordelijk is voor de organisatie van de
(jeugd)competitie.

DISPENSATIEREGLEMENT JEUGD
NEDERLANDSE RUGBY BOND

MEI 2015
2

4

Dispensatiebeleid

4.1

Algemeen beleid
Ten aanzien van het dispensatiebeleid gelden een aantal algemene regels:
 Spelers met dispensatie (om in een andere dan hun werkelijke leeftijdcategorie te spelen),
mogen voor de periode waarvoor de dispensatie verleend is niet meer in de eigen
leeftijdscategorie uitkomen. Deze spelers mogen alleen nog maar in de categorie waarvoor
dispensatie is toegekend spelen.
 Uitzondering op de bovenstaande regel vormen de spelers/speelsters met dispensatie voor de
Senioren. Deze spelers mogen zowel in de eigen leeftijdscategorie als in de Senioren uitkomen.
 Per leeftijdscategorie krijgen maximaal 2 spelers per team dispensatie om een
leeftijdscategorie lager te spelen. De competitieleider heeft het recht af te wijken van deze
regels.
 Per leeftijdscategorie krijgen maximaal 4 spelers per team dispensatie om een
leeftijdscategorie hoger te spelen. Uitzondering vormen spelers/speelsters met dispensatie
omhoog voor Senioren. Voor deze groep bestaat geen maximum. De competitieleider heeft het
recht af te wijken van deze regels.
 De aanvraag van dispensaties mag niet leiden tot het niet-vormen van (cluster)teams dan wel
het opheffen van (cluster)teams.
 De competitieleider kan te allen tijde de dispensatie intrekken indien de veiligheid dan wel het
sportieve verloop van wedstrijden daartoe aanleiding geeft.

4.2

Standaard dispensatie, termijn van dispensaties
Dispensaties omlaag worden in beginsel voor de duur van een half seizoen verleend. Aanvragen
waarin op voorhand vast lijkt te staan dat na een half seizoen een ongewijzigde situatie zal bestaan,
kunnen door de competitieleider voor het gehele seizoen worden verleend
 dispensaties omlaag verleend in juni, lopen eind december af
 dispensaties omhoog gelden voor het gehele seizoen
 alle dispensaties lopen af na het einde van elk seizoen
Jongens en Meisjes:
 Tweede jaars Colts jongens kunnen in beginsel in december dispensatie aanvragen om een
leeftijdscategorie hoger te spelen. Na aanvraag wordt de dispensatie aan een tweedejaars
jongen verleend om een leeftijdcategorie hoger te spelen indien de speler daartoe fysiek en
mentaal in staat wordt geacht, deze spelers mogen voor beide categorieën uitkomen
 Tweede jaars Colts jongens die in juni een bijzondere dispensatie ontvangen om een
leeftijdscategorie hoger te spelen mogen in het seizoen niet meer uitkomen in hun eigen
leeftijdscategorie.
 Na aanvraag wordt de dispensatie verleend aan een eerstejaars jongen of meisje om een
leeftijdcategorie lager te spelen indien de speler fysiek en/of mentaal nog niet in staat is in de
eigen leeftijdcategorie te spelen, deze moeten dan wel verschijnen voor de commissie.
 Na aanvraag wordt de dispensatie verleend aan tweedejaars meisje om een leeftijdcategorie
hoger te spelen indien de speelster daartoe fysiek en mentaal in staat wordt geacht, waarbij
vanaf de tweedejaars Junioren dispensatie voor de Senioren (Dames) aangevraagd kan worden.
 Er worden GEEN automatische dispensaties naar beneden meer verleend aan meisjes.
 indien een eerstejaars meisje naar een hogere categorie gedispenseerd wil worden, moet dat
apart aangevraagd worden waarbij de aanvraag is voorzien van een medische keuring en een
goedkeuring van ouders en clubcoach.
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4.3

Bijzondere dispensatie
De bijzondere dispensatie betreft de volgende situaties:
 De bijzondere dispensatie kan toegekend worden aan een eerstejaars speler om een
leeftijdcategorie hoger te spelen als de speler daartoe fysiek en mentaal in staat geacht wordt.
Deze dispensatie wordt alleen verkregen in de volgende geval:
 als speler deel uit maakt van een Nationale Selectie en na toestemming van het
LJO-lid van het district,
 en na toestemming van de bondscoach van de selectie waar de speler deel van
uitmaakt,
 en na toestemming van de arts,
 en na toestemming van de vereniging,
 en na toestemming van de ouders van de desbetreffende speler.
 De bijzondere dispensatie kan toegekend worden aan een tweedejaars speler om een
leeftijdcategorie hoger te spelen en uit te komen op de 1e rij als de speler daartoe fysiek en
mentaal in staat geacht wordt. Deze dispensatie wordt alleen verkregen na toestemming van:
 als speler deel uit maakt van een Nationale Selectie en na toestemming van het
LJO-lid van het district,
 en na toestemming van de bondscoach van de selectie waar de speler deel van
uitmaakt,
 en na toestemming van de arts,
 en na toestemming van de vereniging,
 en na toestemming van de ouders van de desbetreffende speler.

4.4

Wedstrijden: mogelijkheden en beperkingen
Voor de inzet van gedispenseerde spelers tijdens wedstrijden gelden de volgende zaken:
 Voor aanvang van de wedstrijd worden de spelers met dispensatie door de coaches gemeld bij
de scheidsrechter.
 Spelers met dispensatie worden automatisch aangemerkt op het digitale wedstrijdformulier
met een “H”voor dispensatie omhoog en met een “L” voor dispensatie omlaag.
 Spelers met dispensatie om een leeftijdcategorie hoger te spelen mogen niet worden ingezet in
de eerste rij van de scrum, uitgezonderd als voor de 1e rij bijzondere dispensatie is verleend.
 Per wedstrijd mogen per clusterteam maximaal 3 spelers met dispensatie omlaag tegelijk in
het veld staan. Per wedstrijd mogen per clubteam maximaal 2 spelers met dispensatie omlaag
tegelijk in het veld staan.
 Als een speler met dispensatie tijdens een wedstrijd in de reguliere competitie aanleiding geeft
tot onveilig dan wel niet-sportief verloop van de wedstrijd, dan wordt dit op het
wedstrijdformulier door de referee en/of coaches gemeld en schriftelijk gemeld aan de LJO-lid
van het district. Deze informeert de competitieleider.
 Als een speler met dispensatie tijdens een wedstrijd anders dan de reguliere competitie
aanleiding geeft tot onveilig dan wel niet-sportief verloop van de wedstrijd, dan wordt dit
schriftelijk gemeld bij de LJO-lid van het district. Deze informeert de competitieleider.
 Bij toernooien kan van de dispensatieregels worden afgeweken na schriftelijke toestemming
van de competitieleider. Deze afwijking wordt bij inschrijving aan de deelnemende
verenigingen kenbaar gemaakt.
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Procedure aanvraag dispensatie
Voor het aanvragen van dispensatie van een speler geldt de volgende procedure:
 De aanvraag voor een dispensatie van een speler wordt door of namens het bestuur van de
desbetreffende vereniging aangevraagd middels het formulier dat daartoe door de NRB
worden verstrekt via de download dispensatieformulier op de website (downloads)
 De aanvraag voor dispensatie voor spelers uit clusterteams, worden door of namens de
besturen van deelnemende verenigingen van het cluster gezamenlijk aangevraagd middels het
formulier dat daartoe door de NRB worden verstrekt via de download dispensatieformulier op
de website (downloads )
 De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een motivatie onder verwijzing naar de van
toepassing zijnde dispensatieregels (zie punt 2 “Uitgangspunten dispensatie”).
 De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een digitale foto waarop de speler geheel te zien
is.
 De volledig ingevulde aanvraag wordt compleet per mail in 1 Excelbestand naar de LJO-lid van
het district gestuurd. (voor de adressen zie hieronder).
Dispensatieaanvragen worden op drie momenten in het seizoen behandeld.
Moment
Juni 2015
November 2015
December 2015




Uiterste datum
inleveren aanvraag
14 juni 2015
23 oktober
27 november

Behandeling van de aanvragen
Resp. op 21, 27 en 28 juni (zie hieronder)
8 november; op NRCA
12 december; op NRCA

een dispensatiemoment voor de start van de competitie (juni), een dispensatiemoment in
november voor nieuwe leden die minimaal 6 weken ingeschreven staan bij de NRB en een
dispensatiemoment in december voor herkeuringen van juni, colts omhoog en late aanvragen
voor nieuwe leden die minimaal 6 weken ingeschreven staan bij de NRB.
Aanvragen in juni 2015 zullen op drie locaties worden uitgevoerd;
Locatie
Den Bosch;
Zwolle;
Amsterdam;

club
The Dukes
RC Zwolle
NRCA

Datum
28 juni
21 juni
27 juni

open
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

start
10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

District
Midden en Zuid
Noord en Oost
West en Noordwest

Bijlage adressen LJO leden
LJO lid
S. van Leeuwen
R. Denkers
M. Hennis
Vacant (W. Van beek)
A.Nederlof
C. Jansen




Distrikt
Midden
Noord
Noordwest
Oost
West
Zuid

Emailadres
silviavanleeuwen@planet.nl
d.denkers@icloud.com
firecan@gmail.com
w.v.beek.rugbyacademy@gmail.com
a.nederlof@oosterhofmakelaars.nl
jeugd@oysters.nl

De competitieleider communiceert de deadline voor het indienen van de dispensatieaanvragen
per dispensatiemoment.
Na het verstrijken van de deadline, stuurt het LJO-lid alle dispensatieaanvragen met een advies
door naar de competitieleider.
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De aanvragen voor dispensatie naar beneden voor jongens en meisjes in de categorie Cubs,
Junioren en Colts worden voor alle leeftijdscategorieën op de desbetreffende locatie (zie
hierboven) door het LJO behandeld, waarbij de desbetreffende speler aanwezig dient te zijn en
zich kan identificeren via een geldig legitimatiebewijs, spelerskaart of schoolkaart met foto etc.
De bond zal de data voor beoordeling van deze aanvragen bekend maken. De afhandeling van
de aanvraag zal binnen 1 week door LJO en Bondsbureau plaats vinden.
De aanvragen van dispensaties naar boven en beneden van Guppen,Turven, Benjamins en
Mini’s (GTBM) worden in het district door de LJO-vertegenwoordiger van het district medio
september behandeld.
De aanvragen voor een dispensatie naar boven, worden voor alle leeftijdscategorieën
schriftelijk binnen 1 week afgehandeld door het Bondsbureau. In geval van twijfel zullen
individueel aanvullende afspraken gemaakt worden om de aanvraag te beoordelen
De competitieleider publiceert een lijst met alle afgewezen en goedgekeurde aanvragen.
Aanvragen voor dispensatie worden alleen in behandeling genomen indien de aanvraag
volledig is ingediend.
Enkel nieuwe leden die zich na de vastgestelde dispensatie dagen aanmelden als lid van de NRB
kunnen ten alle tijden een verzoek indienen voor dispensatie indien het nieuwe lid minimaal 6
weken is ingeschreven bij de NRB.

6.

Kosten
Aan de aanvraag van dispensatie zijn kosten verbonden. Hierin worden de volgende situaties
onderscheiden:
 Aanvraag dispensatie zonder medische keuring kost € 5,-.
 Aanvraag dispensatie met medische keuring kost € 7,50.
 Deze kosten worden met de eindfactuur bij de vereniging in rekening gebracht.

7.

Beroep
Tegen een besluit van de competitieleider inzake een dispensatieaanvraag is conform het
Reglement Rechtspleging van de Nederlandse Rugbybond beroep mogelijk.

8.

Slotbepalingen
Bij onvoorziene omstandigheden of indien een goed verloop van (de organisatie van) enige
competitie, op grond van dit reglement dat met zich meebrengt, heeft de competitieleider het
recht dit reglement aan te passen, aan te vullen of daarvan (tijdelijk) af te wijken of een passende
sanctie op te leggen.
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