
Destination Denver 
Topsport Nederland Lacrosse 

Participatiemogelijkheden 
 





 
Lacrosse werd oorspronkelijk gespeeld door 

de inheemse bewoners van Noord Amerika. 

Voor hen had deze teamsport een spirituele 

kern en werd het spel gespeeld om de 

schepper te plezieren en ter genezing van 

kwalen. 

 

De Franse missionarissen in Noord Amerika 

zagen de indianen het spel spelen en 

noemden het ‘het spel met de stick’ – Le jeu 

de la crosse -. 

 

Sinds deze dagen is de sport verder 

ontwikkeld tot wat het nu is.  

 

De heren- en damesvariant zijn verschillend 

bij lacrosse. Bij de heren kenmerkt het spel 

zich door snelheid en bij de dames door 

technische vaardigheid.  

Het spel wordt gespeeld met een stick en 

een kleine rubberen bal. Aan de stick is een 

plastic uiteinde bevestigd waarin een net is 

gespannen waarmee de bal wordt 

gevangen.  

 

Het doel van het spel is de bal in de goal 

van de tegenstander te schieten. De goals 

staan in het veld, zoals bij ijshockey.  

 

Lacrosse wordt vaak benoemd als het 

snelste spel op twee benen en kenmerkt 

zich door snelle transities en veel 

doelpunten.  

 

Lacrosse kan voor Nederlanders het best 

worden beschreven als hockey door de 

lucht, maar dan net iets sneller en met meer 

tactiek.  

Lacrosse  
La… wat? 



 
Wereldwijd zijn er meer dan 2 miljoen 

lacrosse spelers. 

  

Lacrosse is momenteel de snelst groeiende 

sport ter wereld. 

 

Grootmachten zijn de Verenigde Staten, 

Canada, Australië en Japan. 

  

De eerste lacrosse club in Nederland werd in 

2001 opgericht. Binnen 12 jaar tijd is dit 

explosief gegroeid naar 20 clubs.  

 

In Nederland is er voor de heren en dames 

een officiële competitie met beide 2 divisies. 

Met daarbinnen ruim 1000 spelers.  

 

Lacrosse ontwikkelt zich ook in de breedte 

met twee ontwikkelingsprogramma’s 

(mannen en vrouwen) als onderdeel van de 

Topsport tak.  

Vanuit deze programma’s wordt Nederland 

op internationale kampioenschappen 

vertegenwoordigd. 

 

In Europa zijn Engeland, Duitsland, Ierland 

en Nederland de sterkste landen op basis 

van de prestaties op internationale 

kampioenschappen. 

 

Amsterdam was gastheer voor de Europese 

Kampioenschappen in 2012. Daarmee is 

Nederland een van de weinige landen die 

zowel toernooien organiseert én in de top 

speelt. 

 

Het EK 2012 heeft geresulteerd in een nóg 

hardere groei van lacrosse in Nederland en 

al een aantal organisaties aan lacrosse 

verbonden. 

 

In 2014 is het Wereldkampioenschap voor 

de heren in Denver, Colorado, USA.  

Lacrosse  
Feiten 



 
De ruim 1000 actieve spelers in Nederland 

zijn voor het overgrote deel universitaire 

studenten vanuit het hele land.  

 

Van Groningen tot Maastricht en van 

Rotterdam tot Nijmegen, elke grote 

studentenstad heeft een lacrosse vereniging. 

Lacrosse wordt dan ook door heel Nederland 

gespeeld.  

 

Doordat de sport in Nederland nu ruim 12 

jaar bestaat is er een gestaag groeiende 

groep Young Professionals actief op de 

velden, werkende richting de top van het 

Nederlandse bedrijfsleven. 

 

Naast de competitie is, door de prestaties op 

het wereldtoneel, de groep spelers actief in 

de ontwikkelingsprogramma’s sterk 

groeiende.  

 

De ontwikkelingsprogramma’s zijn open 

voor iedereen, van jong tot oud en bieden 

zodoende ook ruimte voor de verdere 

ontwikkeling van jeugd lacrosse in 

Nederland. Dit gebeurt onder andere door 

clinics op basis- en middelbare scholen.  

 

De ontwikkelingsprogramma’s zijn de 

kweekvijver voor de Nationale Teams en 

verbinden zich actief met het NOC*NSF, 

zowel op speler- als coaches niveau. 

Vergelijkbaar met sporten als hockey.  

 

Internationale top coaches met een 

Nederlandse achtergrond of voorliefde 

verbinden zich aan Nederland Lacrosse en 

dragen bij aan de ontwikkeling van de sport 

in Nederland en verhogen de passie en 

prestaties binnen de sport. Samen bouwen 

wij het sportieve succes van Nederland 

Lacrosse!  

Lacrosse  
Kenmerken van lacrosse spelend Nederland 





Topsport Lacrosse  
Achtergrond, Visie, Missie en Ambities van Nederland Lacrosse 

Lacrosse werd voor het eerst op het Europese vasteland gespeeld in Amsterdam, als 
demonstratiesport bij de Olympische Spelen in 1928. Lacrosse was daarvóór een 

Olympische sport. Lacrosse is in het proces om opnieuw Olympisch te worden. Daarbij is 
2028, 100 jaar na de Olympische Spelen in Amsterdam, een streefjaar.  

Wanneer dat gebeurt zal Nederland Lacrosse (sinds 2012 lid van NOC*NSF) er klaar 
voor zijn! 

 

 

 

 

Onze visie: 
 

Om een lacrosseland van Wereldklasse te worden in 15 jaar 

Onze missie: 
Het faciliteren en laten groeien van Topsport Lacrosse in Nederland door 

Ontwikkelingsprogramma’s open te stellen voor eenieder en deel te nemen aan (inter)nationale 
toernooien en kampioenschappen 

Onze ambities: 
In 2018 behoort Nederland tot de top 3 van Europa 
In 2023 behoort Nederland tot de top 6 van de Wereld 
In 2028 behoort Nederland tot de top 3 van de Wereld 



Dames 

 

 

 

 

 

EK 2008 (Finland): 10de plaats (van 10) 

 

WK 2009 (Tsjechië): 13de plaats (van 16) 

 

EK 2012 (Nederland): 7de plaats (van 12) 

 

WK 2013 (Canada): 14de plaats (van 19) 

 

Heren 

 

EK 2004 (Tsjechië): 9de plaats (van 12) 

 

WK 2006 (Canada): 12de plaats (van 21) 

 

EK 2008 (Finland): 2de plaats (van 18) 

 

WK 2010 (Engeland): 8ste plaats (van 29) 

 

EK 2012 (Nederland): 4de plaats (van 17) 

 

WK 2014 (Verenigde Staten): …  

Topsport Lacrosse  
Prestaties 



• In 2014 vinden de Wereldkampioenschappen voor de heren plaats in Denver, 
Colorado in de Verenigde Staten van Amerika 

 

• Deelname aan dit toernooi is één van de doelstellingen van het 
ontwikkelingsprogramma voor de heren als onderdeel van onze lange termijn visie 

 

• Alhoewel Nederland Lacrosse onderdeel is van NOC*NSF worden deelnamegelden 
voor het overgrote deel door de geselecteerde spelers zélf betaald 

 

• Het budget voor deelname aan het toernooi in Denver is ruim € 130.000 wat 
neerkomt op ruim € 5.600 per speler (23 spelers in het team naast de coaching staff) 

 

• Om deze kosten beheersbaar te maken zijn er veel initiatieven gestart om onze 
zichtbaarheid te vergroten en daarmee mogelijke participatie te bereiken 
(bijvoorbeeld: https://www.facebook.com/#!/MDNTLax) 

 

• De kosten zullen nog steeds voor een deel door de spelers worden gedragen, zij het 
direct of middels ondersteunende activiteiten. Participeert u ook? 

  

 

 

 

 

Destination Denver 
Binnen het ontwikkelingsprogramma voor de heren hét initiatief van 2014 

https://www.facebook.com/#!/MDNTLax


• Het Wereldkampioenschap in Denver belooft het grootste lacrosse toernooi aller 
tijden te worden met ongeveer 40 deelnemende landen 

 

• Buiten het Kampioenschap om zal er ook een open zijtoernooi voor ‘niet-landen’ 
teams (bijvoorbeeld clubs) worden gespeeld in verschillende leeftijdscategoriën 

 

• De leeftijd van spelers loopt daarmee van 11 jaar tot en met 65 jaar 

 

• In de Verenigde Staten is lacrosse de laatste jaren de snelst groeiende sport en 
waanzinnig populair. In Canada is lacrosse zelfs de nationale zomersport 

 

• Er worden op het Amerikaanse sportkanaal ESPN meer dan 60 wedstrijden van het 
WK getoond 

 

• De hoofdwedstrijden vinden plaats in een stadion met 18.000 stoelen 

 

• De zichtbaarheid van Nederland en haar ondersteunende participanten is derhalve 
nooit groter geweest 

 

 

 

 

Denver 2014 
Achtergrondinformatie over het Wereldkampioenschap in Denver 



• Lacrosse is de snelst groeiende sport in de Verenigde Staten en neemt momenteel 
Europa in haar greep 

 

• U toont uw maatschappelijke betrokkenheid en u kunt er over enige tijd bovendien 
trots op zijn dat u mede aan de basis stond van Topsport Lacrosse in Nederland en 
ver daarbuiten 

 

• U helpt het niveau van lacrosse in Nederland naar een hoger plan te brengen 

 

• U wordt een belangrijk onderdeel van Nederland Lacrosse en maakt de spelers van 
de Nationale Teams tot ambassadeurs van uw producten en/of services 

 

• Uw steun heeft een impact op lange termijn en faciliteert Nederland Lacrosse om 
meer jeugdspelers zich te laten ontwikkelen met het oog op 2028 

 

• U genereert aandacht voor uw organisatie via onze social media, website en ook bij 
alle activiteiten van het ontwikkelingsprogramma voor topsport: internationale 
toernooien en kampioenschappen maar bijvoorbeeld ook jeugdclinics op basis- en 
middelbare scholen door heel Nederland 

 

 

 

 

 

Waarom participeren? 
 



• Officiële partner 
– Minimale donatie van € 6.000 aan het ontwikkelingsprogramma (geldigheid 1 jaar) 

– Aandacht voor/het onder belangstelling brengen van uw bedrijf op onze Facebookpagina en onze website, 
banner op het toernooi en spelers (wedstrijd) shirt 

– Wij staan open voor andere wensen zoals samen met het Nederlandse Mannenteam op de foto voor uw 
eigen PR doeleinden 

• Hoofdpartner 
– € 3.000 donatie aan het ontwikkelingsprogramma (geldigheid 1 jaar) 

– Aandacht voor/het onder belangstelling brengen van uw bedrijf op onze Facebookpagina en onze website, 
banner op het toernooi en spelers trui 

– Wij staan open voor andere wensen zoals samen met het Nederlandse Mannenteam op de foto voor uw 
eigen PR doeleinden 

• Partner 
– € 2.000 donatie aan het ontwikkelingsprogramma (geldigheid 1 jaar) 

– Aandacht voor/het onder belangstelling brengen van uw bedrijf op onze Facebookpagina en onze website, 
banner op het toernooi  

– Wij staan open voor andere wensen zoals samen met het Nederlandse Mannenteam op de foto voor uw 
eigen PR doeleinden 

• LAX 500 
– Jaarlijkse minimale donatie van € 100 aan het ontwikkelingsprogramma (minimaal 5 jaar) 

– Uw naam op onze LAX 500 lijst (facebook, website) en eeuwige dank van alle spelers 

– Een gesigneerde foto van het Nederlandse Mannenteam 

• Crowdfunding 
– Elke donatie meer dan welkom! 

– Tegenprestatie wordt bepaald door de hoogte van de donatie, zie de crowdfunding website voor meer 
details. 

 

 

 

 

 

Destination Denver 
Hoe kunt u participeren in het ontwikkelingsprogramma? 



• Participeren doet men in de ontwikkelingsprogramma’s en niet direct in het initiatief 
om naar Denver te gaan: men investeert in de lange termijn van Topsport Lacrosse in 
Nederland 

 

• Wanneer een initiatief financieel haalbaar is bent u automatisch óók, gelijkwaardig 
aan uw participatie in het ontwikkelingsprogramma, participant in het initiatief 

 

• Participatie buiten de LAX 500 gebeurt op jaarbasis 

 

• Alle correspondentie bij voorkeur digitaal naar: mdntlax@gmail.com 

 

• Het Ontwikkelingsprogramma wordt verzorgd door de Vereniging: 

 MDNT LAX Program  (Men’s Dutch National Team Lacrosse Program) 

 Postbus 175 

 5110 AD Baarle-Nassau 

 KvK: 58.86.81.19 

 Bank: NL65RABO 0117 4599 68 (BIC: RABONL2U) 

 

 

 

 

Participeren in ontwikkeling 
Achtergrondinformatie voor participanten in het ontwikkelingsprogramma 



“IT ALWAYS SEEMS 

IMPOSSIBLE 

UNTIL IT’S DONE” 

 

 
- Nelson Mandela 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dank u wel! 


