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1.  Algemeen 

 

1.1. COVS Nederland organiseert elk jaar spelregelwedstrijden op het gebied van spelregels.  

van het veldvoetbal voor juniorenteams van voetbalverenigingen, aangesloten bij de KNVB of één zijner 

districten. 

1.2.   In de districten worden eventueel voorronden en een districtsfinale gehouden om een vertegenwoordigend 

 team af te vaardigen naar de landelijke finale. 

1.3.    De voorronden en districtsfinales worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van 

 het desbetreffende district. 

1.4 De landelijke finale wordt georganiseerd door het COVS Nederland, die de uitvoering in handen heeft 

gesteld van de Landelijke Commissie Spelregels (LCS). 

1.5.   De kosten die een COVS- of voetbalvereniging maakt voor deelname aan de wedstrijden zijn voor rekening 

van de desbetreffende lidvereniging van de COVS of de desbetreffende voetbalvereniging. 

1.6.   De voetbalverenigingen, die een team aan de landelijke finale laten deelnemen, hoeven daarvoor geen 

 inschrijfgeld te betalen. 

1.7. COVS Nederland stelt voor deze wedstrijden een wisselbeker beschikbaar. De winnaar van de landelijke 

finale houdt deze beker één jaar in haar bezit. De wisselbeker mag worden behouden indien de 

desbetreffende voetbalvereniging de beker drie keer achtereen of vijf keer in totaal in haar bezit krijgt.  

 

2.    Toewijzing 
 

2.1. De landelijke finale wordt in een cyclus van zes jaar beurtelings door een lidvereniging van één van de zes 

districten, overeenkomstig een door de JAV van 1987 vastgesteld rooster, georganiseerd. 

2.2.  De Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland wijst de organisatie op voordracht van COVS 

Nederland en het desbetreffende District toe aan een lidvereniging of lidverenigingen en stelt, na een voorstel 

van COVS Nederland, in casu de LCS, de data vast waarop de finale en de districtsfinales gehouden worden. 

2.3.   De Jaarlijkse Algemene Districtsvergadering in het district wijst de lidverenigingen aan, die de voorronden 

en de districtsfinale organiseren en stellen de data vast waarop de eventuele voorronden gehouden worden. 

2.4.   In afwijking van de voorgaande artikelen kan COVS Nederland besluiten, dat de landelijke finale om de  

jeugdspelregelwedstrijd centraal in het land worden gehouden, waarbij de organisatie in handen ligt van 

COVS Nederland, in casu de LCS, waarbij het gestelde in artikel 2.1. al dan niet gehandhaafd kan blijven. 

 

3.    Deelname 

 

3.1.   Aan de voorronden en de districtsfinales mogen jeugdteams deelnemen van voetbalverenigingen welke zijn 

aangesloten bij de KNVB. De deelnemers moeten lid zijn van de KNVB. Niet-KNVB leden zijn van 

deelname uitgesloten. 

3.2. De jeugdteams moeten door een COVS-lidvereniging aangemeld worden bij de LCS. De deelnemers en de 

reserves mogen op  1 januari van het jaar waarin de finale wordt gehouden, de leeftijd van twintig (20) jaar 

nog niet hebben bereikt.  

3.3.   Een jeugdteam bestaat uit vier deelnemers, één reserve en een coach, die allemaal lid van dezelfde vereniging 

moeten zijn. 

3.4.   COVS Nederland kan in bijzondere gevallen afwijken van het gestelde in artikel 3.3. door het aantal 

deelnemers te vermeerderen, dan wel te verminderen. Hiervan wordt vroegtijdig kennis gegeven. 

3.5.   Aan de landelijke finale nemen de jeugdteams deel, die de finale in hun district gewonnen hebben. Als dat 

team niet wil of kan deelnemen, wordt het team dat de tweede plaats behaalde in de districtsfinale 

ingeschreven en zo vervolgens verder. Deelnemende teams moeten hebben deelgenomen aan de districts- 

 finales. 

3.6. De winnaar van het voorafgaande jaar mag eveneens aan de landelijke finale deelnemen. 

3.7. Als het jeugdteam dat in het voorgaande jaar winnaar was van de landelijke finale, winnaar van de 

districtsfinale is, kan er een vervangend team van een andere voetbalvereniging aan de landelijke finale 

deelnemen. 

3.8. Er kunnen derhalve in totaal maximaal zeven teams aan de landelijke finale deelnemen. 

 



3.9. Aanmelding voor de landelijke finale geschiedt door de secretaris van het districtsbestuur bij de secretaris 

 van de LCS, uiterlijk één week nadat de districtsfinales zijn gehouden. Daarbij moet de volgorde waarin de 

 deelnemers bij de finale zullen uitkomen worden opgegeven. 

3.10.  De volgorde van deelname van de jeugdteams aan de landelijke finale wordt door de LCS in samenwerking 

met de organisatie door loting vastgesteld. 

3.11.  De LCS ziet er op toe dat bij de landelijke finale aan deze regels wordt voldaan. 

 

4.    Juryleden 

 

4.1.   De jury bestaat uit een voorzitter en twee juryleden welke vóór de districtsfinales door het desbetreffende 

district worden aangewezen.  

4.2. Tijdens de landelijke finale treedt een lid van de LCS op als juryvoorzitter. De juryleden bij de landelijke 

finale worden door de LCS geleverd.  

4.3. De LCS draagt zorg voor de administratie van de landelijke finale. 

4.4. Het organiserende district c.q. de organiserende vereniging wijst een vragensteller en een tijdwaarnemer aan. 

 

5.    De vragenpakketten 

 

5.1.   De LCS verzorgt het vragenpakket voor de landelijke finale. 

5.2.  De LCS stelt voor de districtsfinale een vragenpakket ter beschikking gebaseerd op deelname van zes teams.     

Als er in een district meer dan  zes teams aan de districtsfinale deelnemen zorgt het bestuur van dat district 

zelf voor de eventueel benodigde extra vragen. 

5.3.   Districten mogen eventueel zelf het vragenpakket voor hun districtsfinale samenstellen. 

5.4.   Alle vragen worden samengesteld op basis van de laatste uitgave van SPELREGELS VELDVOETBAL, de 

laatste  HANDLEIDING VOOR SCHEIDSRECHTERS VELDVOETBAL, en de spelregelwijzigingen die 

later gepubliceerd zijn. Zie daartoe ook de internetsites van de KNVB en COVS-Nederland. 

5.5. Bij de landelijke finale krijgt elke deelnemer 10 schriftelijke vragen, 3 vragenronden met diverse soorten 

vragen en 5 quizvragen. 

5.6. Om een winnaar te verkrijgen indien meerdere deelnemers en/of teams met een gelijk aantal punten eindigen, 

worden barragevragen gesteld. 

5.7. De schriftelijke vragen zijn met een multiple-choise antwoord en/of multiple-choise invulantwoord en zijn 

voor alle deelnemers gelijk.  

         Voor het beantwoorden van deze vragen krijgen de deelnemers totaal 15 minuten. 

5.8. Een vragenronde met diverse soorten vragen. 

 Elke deelnemer krijgt vijf vragen per ronde. De vragen worden door alle deelnemers gelijktijdig beantwoord. 

De vragenronden kunnen bestaan uit: 

 (1) Digitaal geprojecteerde meerkeuzevragen.  

 De vraag wordt door alle deelnemers gelijktijdig van een scherm gelezen. Afhankelijk van de lengte 

van de vraag (het aantal woorden) wordt leestijd gegeven. Zodra de meelopende leestijd verstreken is, 

verschijnt het antwoord met vier keuzemogelijkheden. Ook hiervoor wordt, afhankelijk van de lengte 

van de antwoordmogelijkheden, leestijd gegeven. Zodra de leestijd verstreken is geven alle deelnemers 

gelijktijdig op een teken van de juryvoorzitter het antwoord d.m.v. het opsteken van een bordje met de 

corresponderende letter van het antwoord. Indien een antwoordbordje naar het oordeel van de jury niet 

tijdig omhoog gestoken wordt, wordt het betreffende antwoord als niet gegeven beschouwd. 

(2) Digitaal geprojecteerde meerkeuzevragen. Als onder (1), maar de vragen worden tevens 1x vanaf het 

scherm voorgelezen. De antwoorden worden niet voorgelezen 

(3) Luistervragen. De vraag en de antwoorden worden niet geprojecteerd. De vraag wordt 2x voorgelezen; 

de antwoorden worden 1x voorgelezen. Vervolgens geven alle deelnemers gelijktijdig op een teken van 

de juryvoorzitter het antwoord d.m.v. het opsteken van een bordje met de corresponderende letter van 

het antwoord. 

Tijdens de Landelijke finale Spelregels voor Junioren worden 2 ronden van elk 5 digitaal geprojecteerde 

meerkeuzevragen gespeeld. 

5.9 Beeldvragen.  

 (1) Een beeldvraag kan bestaan uit een DVD-, video-, of filmfragment, of uit een stilstaand beeld, of uit 

een tekening of cartoon. Het fragment of beeld wordt eerst getoond. Vervolgens wordt er een vraag 

gesteld welke betrekking heeft op het getoonde fragment of beeld. Vervolgens geven alle deelnemers 

gelijktijdig op een teken van de juryvoorzitter het antwoord d.m.v. het opsteken van een bordje met het 

corresponderende cijfer van het antwoord. 



(2) Beeldvragen. Als onder (4) met dien verstande dat eerst de vraag wordt gesteld en vervolgens het 

fragment of beeld wordt getoond. 

Tijdens de Landelijke finale Spelregels voor Junioren wordt 1 ronde van 5 beeldvragen gespeeld. 

Tijdens de Districtsfinale Spelregels voor Junioren wordt geen  beeldvragenronde gespeeld, maar wordt een 

extra ronde met 5 digitaal geprojecteerde meerkeuzevragen gespeeld. 

 

 

 5.10. Quizvragen. 

De quizvragen zijn multiple-choise vragen, waarbij een keuze gemaakt wordt uit tien antwoorden. Per ronde 

beantwoorden de deelnemers telkens dezelfde vraag. De vragen worden twee maal gesteld. Als antwoord 

moeten de deelnemers op een teken van de juryvoorzitter gelijktijdig een bordje met het nummer van het 

antwoord opsteken. 

5.11. Barragevragen. 

 Barragevragen zijn open vragen. Zie onder punt 8. 

5.12.  De volgorde van de schriftelijke ronde, vragenronden met diverse soorten vragen en quizronde wordt door de 

LCS in nauwe samenspraak met de organiserende vereniging vastgesteld. 

5.13. De antwoorden op de vragen zijn bindend, tenzij de jury voor of tijdens de wedstrijd anders beslist. 

  

6.    Waardering 

 

6.1.   De multiple-choise antwoorden bij schriftelijke vragen zijn goed of fout. Er zijn geen meerdere antwoorden 

mogelijk. Een goed antwoord wordt gewaardeerd met 3 punten.  

 De multiple-choise invulantwoorden antwoorden bij schriftelijke vragen zijn goed of (gedeeltelijk) fout. Er 

zijn geen meerdere (deel)antwoorden mogelijk. Een goed deelantwoord wordt gewaardeerd met 

respectievelijk 1, 2, 1 punt(en). 

6.2 Een antwoord op de vragen van diverse soort is goed of fout. Een goed antwoord wordt gewaardeerd met 4 

punten. Aangezien elke deelnemer 5 vragen per ronde krijgt, kan hij of zij maximaal 20 punten behalen. 

6.3 Een antwoord op de beeldvragen is goed of fout. Een goed antwoord wordt gewaardeerd met 4 punten. 

Aangezien elke deelnemer 5 vragen krijgt, kan hij of zij maximaal 20 punten behalen. 

6.4    Een antwoord bij de quizvragen is goed of fout. Een goed antwoord wordt gewaardeerd met 5 punten.  

         Aangezien elke deelnemer 5 quizvragen krijgt kan hij of zij maximaal 25 punten behalen. 

6.5.   De score van een team wordt verkregen door de totalen van de deelnemers bij elkaar op te tellen.   

 

7.    Formulieren 

 

7.1.   Alle CD-ROMS, (film)beelden en documenten die bij de landelijke finale gebruikt worden, worden, tenzij 

anders vermeld, door de LCS verzorgd. 

7.2.   Alle documenten en CD-ROMS met vragensets en (film)beelden blijven eigendom van de LCS en worden na 

afloop van de landelijke finale door leden van de LCS ingenomen. 

7.3.   De CD-ROMS en vragensets (film)beelden bij de districtsfinale worden in principe ingenomen, maar de LCS 

kan beslissen dat de districten ze mogen behouden. 

 

8.    Bepalen van de eindstand 

 

8.1. Het juniorenteam dat over de hele wedstrijd de meeste punten behaalt is winnaar. Dit team ontvangt bij de 

landelijke finale de wisselbeker van COVS Nederland. 

8.2. Als twee of meer teams met een gelijk aantal punten op de eerste plaats eindigen, wordt een barrage 

gehouden tussen één deelnemer van elk van die teams. Die deelnemer wordt door de coach aangewezen. 

Deelnemers aan de barrage krijgen dezelfde open vraag te beantwoorden. Er vindt gesloten jurering plaats. 

Het team, waarvan de deelnemer de hoogste score behaalt, is winnaar. Als er na een barrage geen winnaar is, 

krijgen twee andere deelnemers van de teams, die dan nog gelijk staan, een soortgelijke vraag. Dit gaat door 

tot er een winnaar is verkregen. 

8.3. De individuele deelnemer die over de hele wedstrijd de meeste punten behaalt is winnaar en mag zich 

spelregelkampioen van het desbetreffende district of van COVS Nederland noemen. 

8.4. Als twee of meer deelnemers samen op de eerste plaats eindigen wordt een barrage gehouden. 

         Zij krijgen elk dezelfde open vraag. Als er na de barrage geen winnaar is, krijgen dezelfde deelnemers weer 

een soortgelijke barragevraag. Dit gaat door tot er een winnaar is verkregen. Er vindt gesloten jurering plaats. 

 

 



9.   Protesten 

 

 Beslissingen en waarderingen van de jury zijn bindend; er kan niet tegen geprotesteerd worden. 

 

10. Geschillen 

  

 Over geschillen en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de LCS, onder wiens  

verantwoordelijkheid de wedstrijd namens COVS Nederland georganiseerd wordt. 

 

 

 

 


