Document veldafmetingen
In dit document staan de minimale afmetingen beschreven van een rugbyveld. In het spelregelboek
van World Rugby worden alleen de maximale maten beschreven (spelregel 1).
De minimale afmetingen hebben alleen betrekking op het doelgebied, de breedte en de lengte van
het veld. Alle andere afmetingen moeten aan de spelregel 1 van World Rugby voldoen.
Afmetingen internationaal
Internationaal mag de breedte en de lengte van het veld maximaal 3% afwijken. Dit komt neer op:




Lengte speelveld: 97 meter minimaal – 100 meter maximaal
Breedte speelveld: 67,9 meter breedte minimaal – 70 meter maximaal
Doelgebied zijn geen minimale afwijkingen bepaald, vanuit Rugby Nederland is bepaald dat
alleen op velden met minimaal 7 meter doelgebied internationale wedstrijden worden
gespeeld. Maximaal is het doelgebied 20 meter.

Afmetingen nationaal velden
Veel rugbyclubs hebben te maken met de afmetingen van voetbalvelden. Een voetbalveld kan
variëren van 100-120 meter lengte en 64-75 meter voor de breedte. Om deze reden heeft Rugby
Nederland de volgende afmetingen bepaald





Lengte speelveld: minimaal 95 meter – 100 meter maximaal
Breedte speelveld: 65 meter minimaal – 70 meter maximaal
(Houd hier rekening met 2x5 meter uitloop!) De beschikbare ruimte moet dus minimaal 75
meter zijn.
Doelgebied: 5 meter minimaal – 20 meter maximaal

Bepalingen bestaande velden
Rugby Nederland draagt als Bondsorganisatie geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de
afmetingen van de velden. Wel is er een procedure om bij de competitieleider bezwaar aan te
tekenen indien een vereniging meent dat aan de eisen ten aanzien van de afmetingen of de kwaliteit
van een rugbyveld niet wordt voldaan.
Bij de kwaliteit van een veld richten we ons onder meer op de veiligheid van de spelers. Als we het
hebben over de kwaliteit van een speelveld, dan heeft dat onder meer betrekking op:




Bodemgesteldheid, wat voor grond is er verwerkt op het speelveld
Vlak, is het veld egaal of loopt het plotseling af of zitten er kuilen in het speelveld
Gevaarlijke objecten zoals palen te dicht bij de zijlijn of putten in het veld

Procedure
1. Een verenging kan bij de competitieleider aangeven dat een veld niet voldoet aan de
afmetingen of aan de kwaliteitseisen.
2. De competitieleider schakelt een onafhankelijke instantie in die op basis van veiligheid en
afmetingen het veld keurt
3. De kosten van deze keuring zijn voor rekening van de vereniging die de procedure start
indien is gebleken dat het veld veilig is en aan de vereiste afmetingen voldoet.
Indien het veld van de thuisspelende vereniging niet aan de gestelde eisen voldoet, zijn de
kosten voor rekening van de thuisspelende vereniging.

