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Notitie
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Lidmaatschapsaanvraag Nederland Lacrosse

datum,

12 april 2012
Inleiding
Tijdens de Algemene Vergadering van mei 2012 ligt de lidmaatschapsaanvraag
van Nederland Lacrosse (Lacrosse) ter goedkeuring voor aan de leden. Deze
bond heeft verzocht toegelaten te worden als gewoon lid van NOC*NSF.
De specialisten van NOC*NSF hebben de aanvragen getoetst en gecontroleerd.
De achtergronden van deze beoordeling worden beschreven in deze notitie.
Advies
NOC*NSF geeft een positief advies voor toelating van Lacrosse per 1 juni 2012.
In het onderstaande advies staat dit verwoord.
Lacrosse is een verrijking voor de diversiteit voor het ledenbestand van
NOC*NSF. Lacrosse brengt een eigen traditie en sportcultuur mee die
bovendien breed over de wereld is verspreid. Met de toelating van dit nieuwe
lid bevestigt de Algemene Vergadering van NOC*NSF dat zij de Nederlandse
Sportbranche in de volle breedte vertegenwoordigd.
Toelatingscriteria
Onderstaand zijn de toelatingscriteria op hoofdlijnen. De specialisten hebben
de aanvraag aan deze criteria getoetst.
A. Statuscriteria:
1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of stichtingen die de
beoefening van een bepaalde sport of van meer dan één sport bevorderen en
organiseren.
2. Nationaal representatief en erkend door Internationale Federatie, welke lid
is van SportAccord (voorheen: GAISF) of IOC.
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3. De leden c.q. aangeslotenen van de sportbond zijn verenigingen en/of
stichtingen en/of individuele beoefenaren.
4. Sportbond en haar leden c.q. aangeslotenen rechtspersonen worden
bestuurd door daartoe, op grond van in de wet en statuten en/of in het
huishoudelijk reglement gestelde regels, verkozen natuurlijke personen.
5. De sportbond heeft een leden- c.q. aangeslotenen-administratie en
financiële administratie op basis van regels, die zijn vastgelegd in de wet
en/of in zijn statuten en/of huishoudelijk reglement;
B. Toelatingscriteria:
a) De sport heeft zich in eerste instantie ontwikkeld uit bewegingsvormen in
een sfeer van spel en tegenspel met een doel in zichzelf.
b) In betreffende tak van sport is geen andere sportbond lid van NOC*NSF.
c) De tak van sport, die het aspirant-lid behartigt, moet zich naar het oordeel
van NOC*NSF voldoende onderscheiden van andere sport of
sportmodulaties, om als specifieke tak van sport te worden onderkend.
d) Sportbond dient tenminste drie jaren te zijn ingeschreven in Kamer van
Koophandel en de notariële akte houdende de statuten van de sportbond
dient te zijn neergelegd bij de Kamer van Koophandel.
e) De sportbond moet naar het oordeel van NOC*NSF voldoen aan adequate
eisen van getalssterkte.
f) De statuten en het huishoudelijk reglement van de sportbond worden door
NOC*NSF getoetst aan de wet, alsmede aan de bedoeling van de criteria voor
statusbepaling en toelating.
De specialisten van NOC*NSF hebben vastgesteld dat Lacrosse voldoet aan
de status- en toelatingscriteria voor toetreding met uitzondering van
statuscriterium 2 (Nationaal representatief en erkend door Internationale
Federatie, welke lid is van SportAccord (voorheen: GAISF) of IOC).
Op 25 mei 2012 wordt de Federation of International Lacrosse voorgedragen
als lid bij SportAccord. Indien de Federation of International Lacrosse wordt
toegelaten bij SportAccord voldoet Lacrosse aan alle status- en
toelatingscriteria voor toetreding.
Nederland Lacrosse
Achtergrond
Lacrosse is een snelle, tactische en technische teamsport. Het wordt gespeeld
met tien spelers per team (herenlacrosse), twaalf spelers (dameslacrosse) of
zes spelers (boxlacrosse). Het spel wordt gespeeld met een stick, de ‘crosse’,
met aan het uiteinde een netje waarmee een bal wordt overgegooid. Deze bal
is van hard rubber en heeft het formaat van een honkbal. Het doel van het
spel is bij alle varianten hetzelfde: de bal met behulp van de stick in het doel
van de tegenstander krijgen. Ieder doelpunt levert één punt op. Tijdens
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lacrosse is fysiek contact toegestaan, behalve bij dameslacrosse waar de
nadruk meer lig op tactiek en snelheid.
Historie
Lacrosse is de oudst teamsport ter wereld, de oorsprong ligt bij NoordAmerikaanse indianen. Met dit spel trainden zij jonge mannen van de stam,
bereidden hen voor op oorlog, en vochten zij conflicten tussen stammen uit.
Het veld was groot (500 meter tot enkele kilometers lang) en het spel duurde
soms erg lang (twee of drie dagen). In 1640 kreeg de sport haar naam toen
Franse verkenners de indianen het spel zagen spelen. In 1856 richtte Dr.
William George Beers het eerste lacrosseteam ‘Montreal Lacrosse Club’ op. In
1867 stelde hij vervolgens de regels op voor een minder gewelddadige en
dodelijke variant van lacrosse zoals wij deze hedendaags nog spelen.
Lacrosse in Nederland
In 1928 was lacrosse voor het eerst in Nederland als demonstratiesport
tijdens de Olympische Zomerspelen in Amsterdam. Het duurde tot het jaar
2000 voordat lacrosse in Nederland werd gestart , door studenten in
Maastricht. De eerste lacrossewedstrijd werd in 2003 gespeeld tussen
Maastricht en Amsterdam. Drie jaar later werd de eerste competitie gestart
met vijf teams. In 2008 kwam een tweede divisie en in 2009 een derde divisie.
Naast de enorme groei bij herenlacrosse kreeg ook dameslacrosse voet aan
de grond. In de herfst van 2006 werd de eerste Damescompetitie gestart en
sinds afgelopen jaar zijn er twee damesdivisies. Nederland Lacrosse telt op dit
moment ruim 700 leden en verwacht de komende drie jaar door te groeien
naar 2500 leden. Met de start van een jeugddivisie is er bovendien een grote
verandering in aankomst.
Met het binnenhalen van het Europees Kampioenschap in 2012 in Amsterdam
heeft Nederland ook een status in Europa gekregen. Al jaren is de Nederland
Lacrosse de snelst groeiende lacrossebond in Europa en presteren de clubs
ook goed in de verschillende Europese toernooien.

