
Reglement voor het landelijke veldvoetbalkampioenschap van COVS- 

Nederland 
 

 

1. De COVS organiseert jaarlijks voor haar leden een veldvoetbaltoernooi om het 

kampioenschap van Nederland. De organisatie berust bij één van de aangesloten vere-
nigingen, zulks in coördinatie met en onder verantwoordelijkheid van het Bestuur COVS 

Nederland (VCN). Dientengevolge heeft in de organisatie een door het VCN benoemde 

vertegenwoordiger zitting. 

 

2. De organiserende vereniging wordt door de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van 

de COVS aangewezen. Tevens stelt de JAV van de COVS, op voorstel van het VCN, de 
speeldatum vast. 

 

3. Deelname aan dit toernooi staat open voor teams geformeerd uit leden van een 

vereniging of uit leden van meerder verenigingen van de bij de COVS aangesloten 

verenigingen. Niet COVS-leden zijn van deelname uitgesloten.  
 

4. Voorafgaande aan het landelijk toernooi, hebben er districtsgewijs voorronden plaats. 

Wanneer er op het districtstoernooi een combinatie van verenigingen/ mixteams wil 

deelnemen, zal één van de betrokken verenigingen dit schriftelijk moeten aanvragen bij 

het bestuur van het district waaronder men ressorteert. 

 
5a. De vereniging of combinatie van verenigingen die in de voorronde van hun district in het 

voorafgaande jaar op de eerste en tweede plaats zijn geëindigd, zijn gerechtigd uit te 

komen in het toernooi om het landskampioenschap van Nederland. Bij verhindering van 

één van de op de eerste of tweede plaats geëindigde verenigingen, is de als nummer drie 

geëindigde vereniging of combinatie van verenigingen gerechtigd aan het toernooi deel te 
nemen, en zo vervolgens. Bij een tekort aan teams kunnen er wild cards uitgedeeld 

worden aan geïnteresseerde verenigingen of combinatie teams. 

 

 

 b. Voorts zijn gerechtigd aan het toernooi deel te nemen: 

a. de organiserende vereniging; 
b. de landskampioen van het voorafgaande jaar. 

 

 c. Is de organiserende vereniging dezelfde als de landskampioen van het voorafgaande jaar, 

dan is de als nummer twee geëindigde vereniging van het voorafgaande jaar gerechtigd 

aan het toernooi deel te nemen. Indien de als nummer twee geëindigde vereniging van 
het voorafgaande jaar reeds op andere gronden gerechtigd is aan het toernooi deel te 

nemen, dan is de als nummer drie geëindigde vereniging van het voorafgaande jaar 

gerechtigd aan het toernooi deel te nemen, en zo vervolgens. Bij een tekort aan 

deelnemers kunnen er wild cards uitgedeeld worden aan geïnteresseerde verenigingen of 

combinatie teams. 

 
d. Indien de organiserende vereniging in het voorafgaande jaar op de eerste of tweede 

plaats van het districtstoernooi is geëindigd, dan is de als nummer drie geëindigde 

vereniging van het districtstoernooi van het voorafgaande jaar gerechtigd aan het 

toernooi deel te nemen. 

Indien de als nummer drie geëindigde vereniging van het districtstoernooi van het 
voorafgaande jaar reeds op andere gronden gerechtigd is aan het toernooi deel te nemen, 

dan is de als nummer vier geëindigde vereniging van het districtstoernooi van het 

voorafgaande jaar gerechtigd aan het toernooi deel te nemen, en zo vervolgens. Bij een 

tekort aan deelnemers kunnen er wild cards uitgedeeld worden aan geïnteresseerde 



verenigingen of combinatie teams daarvan. 

 

 

 e. Indien de landskampioen van het voorafgaande jaar in het voorafgaande jaar op de 

eerste of tweede plaats van het districtstoernooi is geëindigd, dan is de als nummer drie 

geëindigde vereniging van het districtstoernooi gerechtigd aan het toernooi deel te 
nemen. 

Indien de als nummer drie geëindigde vereniging van het district reeds op andere 

gronden gerechtigd is aan het toernooi deel te nemen, dan is de als nummer vier 

geëindigde vereniging van het district gerechtigd aan het toernooi deel te nemen, en zo 

vervolgens. Bij een tekort aan deelnemers kunnen er wild cards uitgedeeld worden aan 
geïnteresseerde verenigingen of combinatie teams. 

 

 

 6. De deelnemende verenigingen worden verdeeld in twee poules van zeven teams, waarbij 

de volgende procedure in acht dient te worden genomen: 

 
De organiserende vereniging en de landskampioen van het voorafgaande jaar worden als 

poule-hoofd door loting geplaatst in één van de poules. Hierbij wordt dezelfde procedure 

gevolgd als hieronder is omschreven bij de loting door één van beide uit de beker C te 

halen en uit de andere beker het lot poule A of B te trekken. Vervolgens worden er zes 

briefjes (eventueel in kokers) gemaakt van de zes districten. Deze briefjes worden 
gedeponeerd in beker C. Degene die de loting verricht haalt de briefjes of kokers uit 

beker C en plaatst deze beurtelings in beker A en in beker B. Als de zes briefjes van de 

districten zijn geplaatst in de bekers A en B, dan is de plaatsing van de nummers 1 uit 

de districten geschied. De nummers 2 uit de districten zijn automatisch geplaatst in de 

andere poule. 

 
Toelichting: 
Nadat de poulehoofden A en B zijn getrokken, volgt plaatsing van de zes districten beurte-
lings in respectievelijk beker A en B. Nadat van elk district een briefje is  geplaatst in de 
bekers A en B, zijn de nummers 1 uit de districten geplaatst. In beker A zitten b.v. de 
nummers 1 uit de districten Noord, West I en Zuid II. De plaatsing van de nummers 2 uit 
de districten Noord, West I en Zuid II is automatisch in de andere poule B. Op deze wijze 
kunnen de nummers 1 en 2 van hetzelfde district nooit in dezelfde poule worden 
ingedeeld. 

 

 

  7. De loting voor het NK-veldvoetbal vindt plaats op een door de organisatie gekozen 
moment en dient te geschieden in het bijzijn van de door het VCN benoemde 

vertegenwoordiger. 

 

  8. In iedere poule wordt een halve competitie gespeeld. De nummers één en twee uit iedere 

poule spelen een kruisfinale om te bepalen wie om de eerste en tweede plaats en wie om 
de derde en vierde plaats spelen. 

 

 9. Indien in een poule twee of meer teams in puntentotaal gelijk eindigen, dan beslist het 

doelsaldo (doelpunten vóór minus doelpunten tegen). Is het doelsaldo gelijk, dan zijn de 

gescoorde doelpunten vóór bepalend voor de rangschikking c.q. de plaatsing van het 

team. Is het aantal vóór gescoorde doelpunten ook gelijk, dan geldt de uitslag van de 
onderling gespeelde wedstrijd als plaatsing. Wordt door deze regeling nog geen beslissing 

verkregen, dan wordt de eindrangschikking bepaald door het nemen van een 

strafschoppenserie, totdat er een beslissing is gevallen. 

 

10. Voor de plaatsbepaling met betrekking tot de eindrangschikking van het toernooi geldt 



de navolgende regeling: Op de vijfde plaats eindigt het team met het hoogste aantal 

behaalde wedstrijdpunten wat behaald is in de respectievelijke poule. Mocht dit gelijk 

zijn, dan geldt de regeling zoals aangegeven in artikel 9. En zo vervolgens voor de 

volgende plaatsen in de eindrangschikking. 

 

11. Eindigt een kruisfinale, de finale en/of de wedstrijd om de derde en vierde plaats 
onbeslist, zal de wedstrijd niet worden verlengd maar wordt de eindrangschikking 

bepaald door het nemen van een straf-schoppenserie, totdat een winnaar is verkregen.  

 

12. Het aanvangsuur van de wedstrijden wordt vastgesteld door de organiserende vereniging 

en mag niet aanvangen vóór 10.00 uur. De duur van de wedstrijden is bepaald op 
tweemaal tien minuten, zonder rust. 

 

13. Voor aanvang van het toernooi dienen alle namen, adressen en geboortedata, alsmede 

het lidmaatschapsnummer van de spelers, leider en/of coach van het team zoals 

vermeld op de ledenlijst van de COVS bij het wedstrijdsecretariaat te worden opgegeven. 

De teams zijn verplicht een leider te hebben. 
 

14. De wedstrijden worden geleid door KNVB-scheidsrechters uit de hoogste klasse van het 

voetbal. Hun beslissingen zijn bindend. Deze scheidsrechters dienen te worden 

aangevraagd bij het betreffende district van de KNVB, waar het toernooi plaatsvindt. 

 
15. De organiserende vereniging of  scheidsrechters zorgen zelf voor twee neutrale assistent-

scheidsrechters en vormen aldus een arbitraal trio. De scheidsrechters en assistent-

scheidsrechters dienen lid te zijn van een aangesloten vereniging van de COVS, hetgeen 

mede moet blijken uit het dragen van het COVS-mouwembleem. 

 

16. Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, gelden de spelregels en reglementen 
van de  KNVB amateurvoetbal.  

 

17. De verenigingen dienen minstens zes weken voor het toernooi aan de organiserende 

vereniging de kleuren op te geven waarin hun team zal uitkomen. Tevens dienen de 

verenigingen zorg te dragen voor reserve-tenue's. Indien de scheidsrechter van oordeel 
is, dat de kleding van de teams niet voldoende verschil vertoont, dan is de 

eerstgenoemde team verplicht om een ander tenue aan te trekken. 

 

18. Indien het team van een vereniging vijf minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip 

niet op het aangewezen speelveld aanwezig is, dan wordt het team van deze vereniging 

als verliezer van de wedstrijd uitgeroepen, het team dat wel aanwezig is, wint dan met 1-
0. De toernooileiding kan van deze bepaling afwijken, indien hiervoor (een) gegronde 

reden(en) bestaat(n). 

 

19. De scheidsrechters geven binnen vijf minuten na afloop van een gespeelde wedstrijd de 

uitslag alsmede eventuele verwijderingen c.q. gegeven waarschuwingen op een formulier 
door aan het wedstrijdsecretariaat. De op het formulier vermelde uitslag is bindend. 

 

20. Op het na afloop van de wedstrijd in te vullen formulier geven de scheidsrechters tevens 

hun oordeel - via een cijfer in een schaal van één tot en met tien - over het sportieve 

gedrag van de teams die onder hun leiding hebben gespeeld. Aan de hand hiervan wordt 

vastgesteld, welk teams de sportiviteitsprijs heeft gewonnen. 
Indien twee of meer teams gelijk zijn geëindigd in het klassement om de sportivi-

teitsprijs, dan beslist het lot. 

 

21. Het voeren van reclame op tenues van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters is 

verboden, tenzij daar vooraf afspraken over gemaakt zijn met KNVB/COVS Nederland. 



 

22. Protesten, in welke vorm dan ook, worden niet ontvankelijk verklaard. 

 

23. Noch de organiserende vereniging, noch de COVS of enige andere instantie of orgaan is 

aansprakelijk voor beschadigingen aan en/of zoekraken van kleding en/of andere 

voorwerpen of middelen. Voetballen op dit toernooi is voor eigen risico, organiserende 
vereniging, noch de COVS of enige andere instantie of orgaan is aansprakelijk voor 

persoonlijk letsel. 

 

24. De kampioen van het toernooi komt één jaar in het bezit van de COVS-wisselbeker. Na 

het driemaal achtereen of vijfmaal in totaal winnen van de wisselbeker door een 
vereniging, wordt deze eigendom van de betreffende vereniging. 

 

25. De organiserende vereniging draagt er zorg voor, dat de deelnemende verenigingen en 

aangestelde scheidsrechters tijdig in het bezit worden gesteld van het reglement. Door 

deelneming is men aan het reglement gebonden en wordt men geacht de inhoud 

daarvan te kennen. 
 

26. Het toernooi dient officieel te worden goedgekeurd door de KNVB in wiens district het 

toernooi wordt gespeeld. Als zodanig is de ongevallenverzekering, die de KNVB voor haar 

leden en voor de leden van het COVS is afgesloten, volledig van kracht. 

Er bestaat derhalve geen aanspraak op enigerlei vergoeding, noch van de organiserende 
vereniging, noch van COVS Nederland of één van de COVS-districten, noch van de 

KNVB, indien deze leden-natuurlijke personen een ongeval overkomt. Bij de aanvraag bij 

de KNVB in wiens district het toernooi wordt gespeeld dient een exemplaar van dit regle-

ment te worden bijgesloten. 

De organiserende vereniging stuurt tenminste veertien dagen vóór het toernooi een 

afschrift van de door de KNVB verleende toestemming tot het houden van het toernooi 
en het daarbij overlegde reglement voor het veldvoetbalkampioenschap van Nederland 

aan het VCN. 

 

27. Op het toernooi om het (districts-)veldvoetbalkampioenschap van COVS Nederland is het 

Tuchtreglement COVS Nederland van toepassing. 
 

28. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 

 

29. Kosten verbonden aan deelname aan de wedstrijden komen niet ten laste van COVS

 Nederland, of van haar districten. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Aldus laatstelijk vastgesteld door het Bestuur COVS Nederland 

in haar vergadering van …………….. en gewijzigd in haar vergadering van …………….. en gaat in 

per ……………... 
 

 

 

 



 

Overige tuchtregels voor het landelijke veldvoetbalkampioenschap van 
COVS- Nederland 
 
 

 

 

Door de organisatie wordt tijdens het toernooi een tuchtcommissie ingesteld. 

 
A De scheidsrechter die een deelnemer aan een wedstrijd het verder meespelen heeft 

ontzegt dient dit te rapporteren aan de permanente commissie van de COVS, deze heeft 

het recht om het door te leiden naar de KNVB. 

 

B Voor een deelnemer die in het betaald voetbal van de KNVB functioneert is dat de 

tuchtcommissie betaald voetbal. Voor een deelnemer die geen actief scheidsrechter meer 
is, is dat de Tuchtcommissie COVS Nederland. 

Tevens dient binnen 14 kalenderdagen na de wedstrijddag, aan de Tuchtcommissie 

COVS Nederland, een rapport te worden gezonden van/door: 

a. de betrokken speler(s) en zijn (hun) bestuur; 

b. assistent-scheidsrechters; 
c. de (eventueel) betrokken speler(s) van de tegenpartij en zijn (hun) bestuur. 

 

C. Een speler die tijdens een wedstrijd het verder medespelen door de scheidsrechter wordt 

ontzegd, is voor de gehele verdere duur van het toernooi van deelneming uitgesloten. In 

uitzonderlijke gevallen kan de toernooi leiding hier van afwijken.( Bijvoorbeeld bij het 

ontnemen van een doelrijpe kans of doorgebroken speler.) 
 

D. Een speler die in een wedstrijd twee waarschuwingen ontvangt wordt door de      

scheidsrechter het verder meespelen in de wedstrijd ontzegd. Een speler die in een 

wedstrijd een tweede waarschuwing ontvangt, is voor de eerstvolgende wedstrijd van zijn 

team van deelneming uitgesloten.  
De veldverwijdering wordt gerapporteerd aan de toernooi leiding. 

 

E. Een speler, die tijdens een wedstrijd het verder medespelen door de scheidsrechter wordt 

ontzegd door het tonen van de rode kaart, anderszins verkregen, zal op grond van het 

Tuchtreglement COVS Nederland, vastgesteld op 29 mei 1999, laatstelijk gewijzigd op 8 

september 1999, door de Tuchtcommissie van COVS Nederland worden bestraft. 
 

F. De betrokken speler(s)/leider(s) van de vereniging (en) dien(en) door de toernooi-leiding op 

de hoogte gesteld te worden van de uitsluiting. 

 

G. Een speler, die zich schuldig maakt aan het bedreigen en/of beledigen van de 

tegenstander, of aan andere geweldadig handelingen t.o.v. een tegenstander of meerdere 
tegenstanders, zal aan de hand van de voorliggende rapportage van de scheidsrechter, 

het wedstrijdsecretariaat, alsmede de betrokkene(n) op grond van het voornoemde 

tuchtreglement door de Tuchtcommissie COVS Nederland worden bestraft. 

 

H. Enige gewelddadige handeling van (een) speler(s) vóór, tijdens of na een wedstrijd jegens  
scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter heeft als consequentie, dat het team van de  

vereniging of van een combinatie van verenigingen van de betrokken speler(s) voor  

de verdere duur van het toernooi van deelneming wordt uitgesloten. De gespeelde  

wedstrijden van het team van de betrokken speler(s) worden uit de stand van de poule  

geschrapt. Gebeurt de gewelddadig handeling vóór, tijdens of na één van de finales, dan  

wordt het team van de vereniging als verliezer van die wedstrijd aangemerkt. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

I.     Het VCN heeft op grond van het Tuchtreglement COVS Nederland de bevoegdheid om een  

tuchtzaak aanhangig te maken bij de Tuchtcommissie COVS Nederland, indien naar het  

oordeel van het VCN aan de hand van getuigenverklaringen is komen vast te staan, dat  

deze vereniging c.q. het natuurlijk persoon door laakbare handelingen vóór, tijdens  

of na één van genoemde toernooien de belangen van de COVS en het voetbal 
scheidsrechterswezen in het algemeen heeft geschaad, dan wel in strijd heeft gehandeld  

met één van de doelstellingen van de COVS zoals omschreven in artikel vier van de  

Statuten van COVS Nederland. 

 

J. Straffen opgelegd door de Tuchtcommissie van de KNVB, worden niet meegenomen in de 
beslissing zoals bedoeld in dit artikel.  

 

K.    De betrokken speler(s) kunnen tegen de uitspraak van het Tuchtcommissie COVS  

Nederland in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van de COVS. Het beroep moet  

schriftelijk en met redenen omkleed binnen 14 dagen nadat de opgelegde straf per  

aangetekend schrijven aan de gestrafte ter kennis is gebracht, bij de secretaris van de  
Commissie van Beroep worden ingediend. 

 

L.    De betrokken speler(s) c.q.vereniging(en) stellen het VCN binnen één week na de  

wedstrijddag in kennis van de personalia van de deelnemers die door de scheidsrechter          

het verder medespelen zijn ontzegd c.q. één of twee waarschuwingen hebben ontvangen. 
Tevens dient de Portefeuillehouder Technische Zaken/Veld- en Zaalvoetbal van het VCN 

binnen één week na de wedstrijddag te worden geïnformeerd over andere 

onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden. 

 

 

 
 

 

 

 

Aldus laatstelijk vastgesteld door het Bestuur COVS Nederland 
in haar vergadering van …………….. en gewijzigd in haar vergadering van …………….. en gaat in 

per ……………... 

 

 

 


