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Modernisering COVS-website 
Zoals vorige maand ook al aangegeven dient onze website nog vernieuwd te worden. Er 
wordt hierbij gedacht aan een moderne uitstraling, maar ook aan het toevoegen van enkele 
functionaliteiten. Graag zouden we hiervoor de tijdelijke of permanente hulp van onze leden 
inroepen, die dit samen met onze huidige webmaster goedkoper (en door de kennis van 
scheidsrechterszaken ook beter en effectiever) kunnen doen dan een externe partij. Mocht 
er binnen jullie vereniging iemand zijn met affiniteit met het bouwen en onderhouden van 
een website en de COVS hiermee willen helpen, laat dit dan weten aan Pieter-Jan Janssen 
(secretaris@covs.nl).  
 
Samenstelling Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN) 
Vorige maand hebben we jullie op de hoogte gebracht van de nieuwe samenstelling van het 
VCN. Inmiddels zijn ook de portefeuilles opnieuw verdeeld: 

- KNVB:  Pol Hinke  
- Media: Arthur Smits  
- Opleidingen, technische zaken en toernooien: Johan Suurd  
- Spelregels: Piet Tiggelaar  
- Werving en behoud: René Kiebert   
- Juridische zaken: Frank Sanders  
- Sponsoring: Tomy Klein Zieverink  

 
Vacature vertegenwoordiger West 1 
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering, op 8 september 2018, is Piet Tiggelaar als 
vertegenwoordiger van West 1 aftredend en niet herkiesbaar. De zoektocht naar een 
vervanger loopt al langer, maar heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Heb je 
belangstelling voor deze functie in het bestuur, neem dan contact op met Piet via  
vcn-west1@covs.nl. 
 
Scheidsrechterscongres 
Inmiddels is ook de beslissing genomen dat het scheidsrechterscongres in januari 2019 door 
het district Oost georganiseerd zal worden. Zodra er vanuit de organisatie hierover meer te 
melden is, laten we dit jullie weten.  
Op de algemene vergadering van 8 september 2018 zal het schema voor de volgende jaren 
worden vastgesteld. 
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Overleg met KNVB afdeling scheidsrechterzaken 
Op 13 juni 2018 heeft er overleg plaatsgevonden met de afdeling scheidsrechterszaken van 
de KNVB (Sebastiaan Kleijburg en Werner ter Avest). Namens de COVS waren hierbij Pol 
Hinke, Pieter-Jan Janssen en René Kiebert aanwezig. Onderstaande punten zijn hierbij aan 
bod geweest. 
 
Week van de Scheidsrechter 
Net als vorig jaar zullen er weer enkele clinics gegeven worden in de Week van de 
Scheidsrechter. Deze clinics zullen vooral door samenwerkende scheidsrechtersverenigingen 
georganiseerd worden, waarbij wij als COVS samen met de KNVB zullen faciliteren in het 
regelen van de scheidsrechters betaald voetbal als sprekers. 
 
Minder contact tussen scheidsrechters en bestuurders door MDWF 
Het is de KNVB ook niet ontgaan dat er door de invoering van het mobiele digitale 
wedstrijdformulier (MDWF) minder contact is tussen scheidsrechters en bestuurders. 
Hoewel het jammer is dat dit contact er minder is, geeft dit wel de mogelijkheid voor 
scheidsrechters om meer contacten te maken met spelers en trainers waarmee samen de 
wedstrijd gespeeld gaat worden. Het contact kan zich op deze manier verplaatsen van de 
bestuurskamer naar de kleedkamers. Om scheidsrechters hier meer handvaten voor te 
geven zal dit onderwerp door de KNVB meegenomen worden in de technische instructie. 
 
Regionale opleidingscentra arbitrage 
Omdat de KNVB de arbitrage-opleidingen organiseert en hiervoor voor zover mogelijk op 
zoek is naar vaste en geschikte locaties, wordt hierbij nadrukkelijk gekeken naar locaties 
waar ook de COVS aanwezig is. We zijn momenteel met de KNVB in overleg om te kijken of 
we met een of enkele locaties als pilot kunnen starten. 
 
Promotie/degradatie-regeling (aanwijsplekken in groepen scheidsrechterspiramide) 
De KNVB heeft een voorstel aan de COVS voorgelegd waarin het voornemen van de KNVB 
om zogenaamde aanwijsplekken in de groepen van de scheidsrechterspriamide te creëren 
staat omschreven. Dit houdt in dat er in elke groep één, twee of drie aanwijsplekken komen, 
die alleen ingezet worden als daar goede redenen voor zijn. De plekken kunnen dus ook leeg 
blijven. De aanwijsplekken gaan niet ten koste van reguliere promotie en degradatie. Met 
goede redenen bedoelt de KNVB dat een scheidsrechter aantoonbaar een hoger niveau aan 
zou kunnen, of juist aantoonbaar niet meer functioneert in de huidige groep en dus een 
niveau lager zou moeten uitkomen, maar dat dit uit de ranglijsten op basis van de 
rapportage niet blijkt (om wat voor reden dan ook).  
De COVS is een voorstander van meer maatwerk, maar kon in eerste instantie nog niet 
instemmen met het voorstel dat er lag. Het was te vaag en vooral te weinig transparant.  
Inmiddels heeft de KNVB het voorstel nader uitgewerkt en zijn er duidelijkere criteria gesteld 
om voor deze aanwijsplekken in aanmerking te komen. Tevens is ook het proces nader 
uitgewerkt. Onder de voorwaarden dat alle scheidsrechters hier goed over geïnformeerd 
worden door de KNVB, er een goede evaluatie zal plaatsvinden en dat de procedure wordt 
gevolgd en gecontroleerd (liefst door de COVS), hebben wij inmiddels ingestemd met dit 
aangepaste voorstel. 
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Themabijeenkomsten 
Komend seizoen wil de KNVB afstappen van de huidige vorm van de themabijeenkomsten. 
Reden hiervoor is onder andere dat blijkt dat veel scheidsrechters de bijeenkomsten enkel 
bezoeken voor de punten die ze hiervoor krijgen en niet om hiervan iets te willen leren. In 
het nieuwe voorstel zal er in het najaar een avond gehouden worden met een technische 
instructie, spelregeltoets en handvaten voor het contacten leggen in de kleedkamer. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn ook de punten te verdienen (40 punten voor aanwezigheid en 20 maal 
3 punten voor de spelregeltoets). Daarnaast wil de KNVB in de periode november tot en met 
maart themabijeenkomsten aanbieden met meer variaties aan thema’s. Tijdens deze 
bijeenkomsten zijn geen punten te verdienen, maar is alleen de kennis te vergroten. 
 
Verder is er gesproken over: 

- Voortgang vernieuwing rapportage en beoordeling; 
- Opheffen 4e klasse in West 2 en mogelijke consequenties voor de 

scheidsrechters; 
- Planning wedstrijden in Paasweekend in Zuid 2; 
- Afstemming KNVB-kalender en COVS-kalender met name voor activiteiten in de 

zomer- en winterstop; 
- Dalend aantal scheidsrechters in Zeeland; 
- Neutrale assistenten bij beslissingswedstrijden en finale nacompetitie bij reserve-

elftallen; en 
- Scheidsrechterscongres 2019. 

 
Gesprek Tweede Kamerlid Lisa Westerveld 
Op woensdag 20 juni 2018 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Tweede Kamerlid 
Lisa Westerveld (GroenLinks), onze voorzitter Pol Hinke en penningmeester Jos Straver. Er is 
in het kader van het Veilig Sport Klimaat van gedachten gewisseld over sportiviteit op de 
voetbalvelden en geweld tegen scheidsrechters.  
 
Overleg met KNVB directie amateurvoetbal 
Op 21 juni 2018 been Pol Hinke en Pieter-Jan Janssen een overleg gehad met Jan Dirk van 
der Zee, Mark van Berkum en Hans Schelling (directie amateurvoetbal KNVB). Hier is 
besproken met welke zaken wij als COVS bezig zijn en op welke manier we samen met de 
KNVB de belangen van de scheidsrechters willen behartigen. De belangrijkste onderwerpen 
hier waren het zorgen dat de agressie op de velden wordt verminderd en het intensiever 
betrekken van de COVS op beleidsonderwerpen. De KNVB heeft ook aangegeven graag te 
willen meedenken over hoe wij als organisatie ons beter kunnen profileren en ook 
gemakkelijker jongere scheidsrechters voor ons te kunnen winnen.  
Dat dit gesprek en het zorgen dat de agressie tegen scheidsrechters wordt verminder ook 
binnen de KNVB verder is opgepakt blijkt ook wel uit de wekelijkse column van Jan Dirk van 
der Zee: https://www.knvb.nl/info/48791/column-jan-dirk-vd-zee-van-scheidsrechters-blijf-
je-af  
 
 
  



COVS Ledeninformatie – juli 2018 
Publicatiedatum op www.covs.nl: 10 juli 2018. 
E-mail aan alle secretarissen: 10 juli 2018. 

 

 

 4

NK Spelregels 
In het clubhuis van de COVS Eindhoven is op zaterdag 9 juni 2018 het NK Spelregels 
gehouden. Na een spannende strijd wist Rotterdam de titel te prolongeren. De eindstand 
was als volgt: 

1. Rotterdam 380 punten 
2. Venlo 368 punten 
3. ’s-Hertogenbosch  341 punten 
4. Schagen-Den Helder 339 punten 
5. Drachten 322 punten 
6. Deventer 321 punten 
7. Eindhoven 282 punten 
8. Gouda 217 punten 

Voor de persoonlijke titel was het ongelofelijk spannend. Franklin Berg (Rotterdam), Colin 
Prooi (Rotterdam) en Jan Willems (’s-Hertogenbosch) scoorden met 127 punten namelijk 
één punt meer dan Abdel Afalah (Rotterdam) en Steve Janssen (Venlo). Na een barrage 
tussen de eerste drie ging Franklin Berg met de persoonlijke titel aan de haal. 
 
NK Veldvoetbal 
Op zaterdag 16 juni 2018 heeft de jubilerende vereniging Eindhoven op de velden van 
VV Acht het NK Veldvoetbal georganiseerd. Helaas waren er voorafgaand aan het toernooi 
nog diverse afmeldingen. Voor de aanwezige teams was het toch een leuke en sportieve 
dag. De uiteindelijke uitslag was als volgt: 

1. Venlo/Helmond 
2. Deventer 
3. Amsterdam 
4. Nijmegen 
5. Eindhoven/Valkenswaard 
6. Alkmaar 
7. Den Haag 
8. Boxmeer/Cuijk 
9. Rotterdam 
10. Breda 

De groep Rotterdam wist beslag te leggen op de sportiviteitsprijs. 


