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DISPENSATIEREGLEMENT JEUGD 
SEIZOEN 2016-2017 
 
 

1 Algemeen 
 

Het Dispensatiereglement Jeugd seizoen 2016-2017 is van toepassing met ingang van seizoen 2016-
2017 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 Rugby Nederland het Landelijk Jeugd Overleg (LJO) 
opgesteld zijn ten einde duidelijkheid te verschaffen over dispensaties bij de jeugd. Met het huidige 
Dispensatiereglement Jeugd voor seizoen 2016-2017 zijn alle voorgaande versies komen te 
vervallen. 

 
 
2 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. 

 
 
3 Definities 

 
De begrippen gebruikt in het Dispensatiereglement Jeugd hebben de volgende betekenis: 

 Bond: Rugby Nederland 

 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 en Junioren. De categorie van de Colts bestaat uit 3 leeftijdsjaren. 

 Eerstejaars: een speler die voor het eerste jaar in zijn/haar leeftijdscategorie speelt. 

 Tweedejaars: een speler die voor het tweede jaar in zijn/haar leeftijdscategorie speelt. 

 Derdejaars: een speler die voor het derde jaar in zijn/haar leeftijdscategorie speelt (alleen bij 
Colts van toepassing) 

 LJO: de commissie Landelijk Jeugd Overleg die het bestuur van Rugby Nederland adviseert over 
het jeugdbeleid. 

 DJO: District Jeugd Overleg. Binnen districten worden issues rondom jeugdorganisatie, 
competitie en beleid besproken en via LJO-vertegenwoordiger in het LJO aan de orde gesteld. 
Elk district heeft 1 stem in het LJO. 

 LJO-lid: de persoon die namens zijn/haar district zitting heeft in de commissie LJO. 
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 Competitieleider: degene die bij de bond verantwoordelijk is voor de organisatie van de 
(jeugd)competitie. 

 Dispensatie commissie LJO: Voor elke landelijke dispensatiedag zal een dispensatie commissie 
worden vastgesteld bestaande uit de op dat moment zittende LJO-leden en de 
competitieleider.  

 District Dispensatie Commissie: Voor de dispensatieaanvragen afgehandeld binnen het district, 
zal een district dispensatie commissie moeten worden aangesteld bestaande uit 2 leden van 
het DJO en de LJO-afgevaardigde van het district. De LJO-afgevaardigde heeft beslissende stem 
bij besluitvorming over aanvragen. 
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4 Dispensatiebeleid 
 
4.1 Algemeen beleid 

Ten aanzien van het dispensatiebeleid gelden een aantal algemene regels: 

 Aanvraag dispensaties dienen te worden ingediend door de wedstrijdsecretaris via e-Rugby 
naar de LJO-vertegenwoordiger van het district.  

 Spelers met dispensatie (om in een andere dan hun werkelijke leeftijdscategorie 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 en kunnen dan ook niet in meerdere categorieën uitkomen. 

 De aanvraag van dispensaties mag niet leiden tot het niet-vormen van (cluster)teams dan wel 
het opheffen van (cluster)teams. 

 Dispensaties omhoog worden afgehandeld via districten en dienen te worden beoordeeld in de 
District Dispensatie commissie. Hiervoor hoeven jongens/ meisjes niet op de bond te 
verschijnen. De club (trainer en jeugdvertegenwoordiger) en ouders dienen hiervoor 
toestemming te geven. 

 Een speler welke omhoog is gedispenseerd mag niet op de eerste rij staan in zijn nieuwe 
categorie. Indien dit wel de wens is van speler dan dient hier een aparte dispensatie te worden 
aangevraagd. Deze dispensatie, de zgn. aanvullende dispensatie wordt verleend door de 
competitieleider. Hiertoe dient een fysieke beoordeling door bondsarts plaats te vinden en 
dient de Bondscoach (mogelijk op advies van trainers NL-jeugdteams) akkoord te gaan. 

 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 september, lopen eind december af 

 dispensaties omhoog gelden voor het gehele seizoen 

 alle dispensaties lopen af na het einde van elk seizoen 
 

 
4.3 Bijzondere dispensatie 

De bijzondere dispensatie betreft de volgende situaties: 

 De bijzondere dispensatie kan toegekend worden aan een eerstejaars speler om een 
leeftijdscategorie 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 bondsarts,  

 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 
leeftijdscategorie 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  
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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: 

 Alle dispensaties staan geregistreerd in e-rugby. Controle vindt plaats via e-rugby en door de 
scheidsrechter. 

 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 leeftijdscategorie 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 team maximaal 2 spelers met dispensatie omlaag tegelijk in het veld 
staan. Indien bij gedispenseerde spelers een meisje zit mogen per wedstrijd per team maximaal 
3 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. 

 
 
4.5 Dispensatieafspraken per leeftijdscategorie: 
 

4.5.1 TBM en Cubs: 
 
Dispensaties TBM en Cubs worden behandeld binnen districten op advies clubs. Voor dispensaties 
naar beneden zullen spelers op een door het district vast te stellen dispensatiedag aanwezig 
moeten zijn. Voor de beoordeling van de dispensatie aanvragen zal de District Dispensatie 
Commissie mede gebruik makend van lengte- en gewichtstabellen waarbij ze kan toetsen of 
dispensatieaanvraag voldoet aan de vastgestelde richtlijnen. De dispensaties behandeld in het 
district worden administratief afgehandeld door het district en via LJO lid geregistreerd in e-rugby. 
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4.5.2  Junioren:  

 

 Dispensatie omhoog Junioren worden behandeld binnen districten door de District Dispensatie 
Commissie op advies van de verenigingen. Voor de beoordeling van de dispensatie aanvragen 
zal de District Dispensatie Commissie mede gebruik makend van lengte- en gewichtstabellen 
waarbij ze kan toetsen of dispensatieaanvraag voldoet aan de vastgestelde richtlijnen. De 
dispensaties behandeld in het district worden administratief afgehandeld door het district en 
via LJO lid geregistreerd in e-rugby. 

 Dispensatie omlaag Junioren worden landelijk afgehandeld. Rugby Nederland houdt landelijke 
dispensatiedagen Junioren/ Colts om de aanvragen te beoordelen waarna aanvragen 
gehonoreerd ofwel afgewezen worden. 

 

4.5.3 Colts: 

 

 Alleen derde jaars Colts kunnen omhoog gedispenseerd worden. Aanvragen worden behandeld 
binnen districten door de District Dispensatie Commissie op advies van de verenigingen. Voor 
de beoordeling van de dispensatie aanvragen zal de District Dispensatie Commissie mede 
gebruik makend van lengte- en gewichtstabellen waarbij ze kan toetsen of dispensatieaanvraag 
voldoet aan de vastgestelde richtlijnen. De dispensaties behandeld in het district worden 
administratief afgehandeld door het district en via LJO lid geregistreerd in e-rugby. 

 Een U17 speler bij de Colts mag niet in 1e rij staan zonder aanvullende dispensatie verleend 
door de competitieleider. Hiertoe dient een fysieke beoordeling door bondsarts plaats te 
vinden en dient de Bondscoach (mogelijk op advies van trainers NL-jeugdteams) akkoord te 
gaan. Deze dispensatieaanvragen lopen via LJO in samenspraak met competitieleider. 

 Alleen eerste jaars Colts kunnen omlaag gedispenseerd worden. Rugby Nederland houdt 
landelijke dispensatiedagen Junioren/ Colts om de aanvragen te beoordelen waarna aanvragen 
gehonoreerd ofwel afgewezen worden. 

 Voor 2e jaars Colts gelden in principe geen dispensatiemogelijkheden. Alleen de Bondscoach 
kan hier in overleg met competitieleider van afwijken voor specifieke momenten/ wedstrijden. 

 Senioren kunnen niet naar beneden naar Colts categorie gedispenseerd worden zo lang de 
Colts categorie uit driejarige leeftijdscategorie bestaat. 

 

4.5.4 Afspraken specifiek voor meisjes: 
 

 Voor meisjes TBM, Cubs en Junioren gelden zelfde dispensatieregels als voor jongens. 

 Er worden GEEN automatische dispensaties naar beneden meer verleend aan meisjes. 

 Eerste en tweede jaars Colts meisjes kunnen dispensatie omlaag naar Junioren of dispensatie 
omhoog naar Dames aanvragen. 

 Derde jaars Colts meisjes (16 jaar en ouder) kunnen dispensatie omhoog naar Dames 
aanvragen. 

 Omhoog gedispenseerde meisjes in eerste rij dienen apart dispensatie aan te vragen om te 
spelen in de eerste rij. Deze dispensatie, de zgn. aanvullende dispensatie wordt verleend door 
de competitieleider. Hiertoe dient een fysieke beoordeling door bondsarts plaats te vinden en 
dient de Bondscoach (mogelijk op advies van trainers NL-jeugdteams) akkoord te gaan. 
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5 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 e-rugby. De procedure en handleiding hierover 
worden voorafgaand start van het seizoen verstrekt.  

 De aanvraag voor dispensatie voor spelers uit clusterteams, worden door of namens de 
besturen van deelnemende verenigingen van het cluster gezamenlijk aangevraagd middels e-
rugby. De procedure en handleiding hierover worden voorafgaand start van het seizoen 
verstrekt. De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een motivatie onder verwijzing naar de 
van toepassing zijnde dispensatieregels (zie punt 2 “Uitgangspunten dispensatie”). 
Contactpersonen LJO-leden per district:  

 

LJO lid Distrikt Emailadres 

S. van Leeuwen Midden silviavanleeuwen@planet.nl 

R. Denkers Noord d.denkers@icloud.com 

M. Hennis Noordwest firecan@gmail.com 

E. Idsardi Oost erik7403@gmail.com 

A.Nederlof West a.nederlof@oosterhofmakelaars.nl 

T.Sonderkamp Zuid t.sonderkamp@kpnmail.nl   

 

 Dispensatieaanvragen worden op de volgende momenten in het seizoen behandeld:  
 

Moment  Uiterste datum 
inleveren aanvraag 

Behandeling van de aanvragen 

September 2016 Aanvragen omhoog: 
1 september 2016 
Aanvragen omlaag 
10 september 2016 

Behandeling via district 
 
24 september 2016; op NRCA 

November 2016 22 oktober 2016 5 november 2016; op NRCA 

Januari 2017  7 januari 2017 21 januari 2017; op NRCA 

 

 De competitieleider communiceert de deadline voor het indienen van de dispensatieaanvragen 
dispensatieaanvragen met een advies door naar de competitieleider.  

 De aanvragen voor dispensatie naar beneden voor jongens en meisjes in de categorie 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 of schoolkaart met foto etc. 

 De competitieleider 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. Het 
resultaat van de beoordeling aanvragen zullen via e-rugby kenbaar worden gemaakt. 

 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 Rugby 
Nederland kunnen ten alle tijden een verzoek indienen voor dispensatie indien het nieuwe lid 
minimaal 6 weken is ingeschreven bij Rugby Nederland. 
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6. Kosten 
Aan de aanvraag van dispensatie zijn kosten verbonden. Hierin worden de volgende situaties 
onderscheiden: 

 Aanvraag dispensatie zonder medische keuring kost € 25,- 

 Aanvraag dispensatie met medische keuring kost € 25,- plus kosten medische keuring 

 Deze kosten worden met de eindfactuur of eerder 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. 

 
 
 


