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              Zonder scheidsrechters geen voetbal ! COVS Sittard-Geleen e.o. sinds 1932 
 
              Algemene telefoonnummers voor deze dag 06-81056436 Henk Krekels en of  
              06-51056105 Henk Lebens. 
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         Hartelijk welkom aan de volgende teams:  
 

Poule A 

COVS-groep District Kleuren Kleedlokaal 

Sittard-Geleen Zuid II Zwart -  Wit     -  Zwart             01  
Drachten Noord Groen –Wit –Groen 02 
Nijverdal Oost L. Blauw-D. Blauw-D. Blauw 03 
Oss-Uden Zuid II Paars – Paars – Paars           04 

 
Poule B 

COVS-groep District Kleuren Kleedlokaal 

Boxmeer-Cuijk Zuid II Blauw - Geel – Blauw              05 
Groningen Noord Groen-Groen-Groen                06 
SVA Amsterdam West I          Rood-Zwart –Rood                  07 
Tilburg Zuid I           Zwart/Wit-Zwart –Zwart   08 
 
( Boxmeer –Cuijk verdedigt de titel uit 2015, Oss-Uden district zuid 2 kampioen 2015 en  
Sittard-Geleen als organisator. ) 

                 
                                   De scheidsrechters op dit toernooi. 

 

                           Vergoossen 
                           Heuts  
                          Beckers  
                           Geurts  
 Enige wedstrijdinformatie: 

 

 Elke wedstrijd duurt 1x 20 minuten. 

 Het eerst genoemde team neemt de beginschop. 

 De wisseltijd tussen de wedstrijden bedraagt “slechts” 3 minuten. Teams 
worden verzocht snel klaar te staan voor hun wedstrijd. 

 Na de poulewedstrijden is een pauze gepland. 

 Om 13.00 uur wordt het toernooi hervat met de halve finales. 

 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de KNVB-spelregels van de B-
categorie van het zaalvoetbal. 

 
Iedereen veel succes maar vooral sportief plezier. 
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Beste sportvrienden, 
 
Ook  in  2016  nemen  de  scheidsrechters  van  verschillende  COVS‐groepen  het  weer 
tegen  elkaar  op  en  strijden  zij  om het  Nederlands  kampioenschap  zaalvoetbal  voor 
COVS‐teams.  Een meestal  spannende  strijd  waarin  er  zeker  in  de  finalewedstrijden 
echt om de winst gespeeld wordt. Ik wens alle deelnemers ontzettend veel succes bij 
deze strijd. 
 
Maar  natuurlijk  zijn  ook  andere  zaken  deze  dag  van  belang.  Vanuit  het  hele  land 
komen scheidsrechters en andere COVS’ ers elkaar weer tegen en praten met elkaar 
over de mooie kanten van onze hobby. Een goed moment om te voelen dat we er als 
scheidsrechters  niet  alleen  voor  staan,  maar  dat  er  een  vereniging  is  die  achter  je 
staat waar je ervaringen kunt delen en advies kan krijgen. 
 
Ook wordt er weer gestreden om de fair‐Play‐prijs. Op elk toernooi een mooie prijs, op 
een  toernooi  van  scheidsrechters  misschien  wel  de  belangrijkste.  Ik  heb  inmiddels 
twee keer de eer gehad om de fair‐Play‐prijs te mogen uitreiken (één keer in de zaal 
en één keer op het veld). Beide keren ging de prijs mee naar Groningen. Een erg mooie 
prestatie voor Ref United! Zal het ze vandaag lukken om, na een hele lange reis, voor 
de  derde  achtereenvolgende  keer met  deze  beker  naar  het  hoge  Noorden  terug  te 
keren?  Het  zou  sensationeel  zijn,  maar  het  allerleukste  is  dat  de  andere  teams 
Groningen  alleen maar  kunnen  beletten  om  de  prijs  weer mee  te  nemen  door  nog 
sportiever dan de Groningers te spelen.  Ik ga ervan uit dat alle verenigingen er alles 
aan zullen doen om de fair‐Play‐cup af te nemen van de Groningse ploeg en dat het 
dus een bijzonder sportief toernooi zal worden. Precies zoals het hoort! 
 
Rest mij  tenslotte  om de gastheren en  ‐  dames  van de organiserende  vereniging  te 
bedanken. Ditmaal  is er door scheidsrechtersvereniging Sittard‐Geleen hard gewerkt 
om het  toernooi  te  organiseren.  Chapeau  daarvoor! De  Zuid‐Limburgse  gastvrijheid 
zal er ongetwijfeld voor zorgen dat het vandaag aan niets ontbreekt.  
 
Ik wens iedereen een mooi, sportief en gezellig toernooi toe. 
 
Met sportieve groet, 

                                                                                            
Pol Hinke 
voorzitter COVS Nederland 
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NK zaalvoetbal 2016 in Sittard‐Geleen e.o. 
 
 
Beste collega COVS‐leden, 
 
 
Beste collega scheidsrechters, 
 
Allereerst wens ik u namens het bestuur van District Zuid 2 en de 
organiserende groep Sittard‐Geleen een fijn, sportief, maar vooral gezond 2016 
toe. Nadat wij het afgelopen jaar ook gastheer mochten zijn van het NK 
zaalvoetbal, is wegens omstandigheden, door de VCN ons gevraagd of Zuid 2 
weer gastheer kon zijn van het NK zaalvoetbal. Gelukkig waren er 2 groepen 
bereid de organisatie voor haar rekening te nemen. Het is natuurlijk wel een 
teken aan de wand, dat er onvoldoende belangstelling is een dergelijke 
activiteit te organiseren.  
Vanuit het district Zuid 2 zijn en blijven wij positief kritisch naar het VCN. In ons 
district hebben wij de aangesloten groepen gevraagd of het organiseren van 
een district zaal‐ en veldvoetbaltoernooi nog wel bij de moderne 
scheidsrechter hoort. Het antwoord daarop kunt u natuurlijk wel raden, niet. 
Het district Zuid 2 heeft afgelopen zondag 10‐01‐2016 daarom voor de laatste 
keer in haar eigen district een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd.  
Het district Zuid 2 daagt het VCN daarom uit met alternatieven te komen, 
waarbij niet een selecte groep deelneemt aan een activiteit, maar waar veel 
meer actieve leden bij betrokken kunnen worden. De KNVB heeft verschillende 
keren in Zuid 2 een themabijeenkomst voor de scheidsrechter georganiseerd. 
Hier waren dan zo’n 500 collega’s bij aanwezig. Misschien is dat een richting 
waar we naar moeten zoeken. 
Maar vandaag kruisen we nog een keer de sportieve degens. Een NK 
organiseren is een aparte gebeurtenis. Hier ontmoeten we elkaar, sporten 
tegen elkaar en vergeten daarbij het sociale aspect ook niet. Onder het genot 
van een hapje en drankje met elkaar van gedachten wisselen is erg belangrijk. 
Ik begroet alle deelnemers en supporters, die vanuit alle windstreken naar het 
diepe zuiden zijn gekomen. Geniet van de zuidelijke gastvrijheid en ik wens alle 
deelnemers een uitermate spannend, maar vooral sportief toernooi toe. 
 
Tei Ickenroth 
Voorzitter COVS District Zuid 2 
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NK zaalvoetbal georganiseerd door COVS Sittard‐Geleen e.o. 

 
 
                                                                                                                                    

 
 
Als voorzitter van de organiserende vereniging wil   
ik  iedereen  van  harte  welkom  heten  in  Sittard‐            
Geleen,  een  mooie  fusie  stad,  in  het  Zuiden  van 
Limburg.      
Na het afvallen van het district Oost, werd het verzoek gedaan aan Zuid 2 of zij 
een afdeling hadden om het te organiseren 
Wij van Sittard‐Geleen hebben ons toen bereid verklaart om dit te doen. 
Gelukkig kregen wij groen licht van de overige groepen uit het District Zuid 2 en 
konden wij verder gaan met de voorbereidingen. 
 
Nu  is  het  dan  zover  en  zal  op  zaterdag  16  januari  om 10.00  uur  de  bal  gaan 
rollen  in  sporthallen van  Laco Glanerbrouk  in Geleen. Ongetwijfeld  zal er een 
spannende  strijd  ontstaan  met  de  Nederlandse  titel  als  inzet.  Dat  het  beste 
team moge winnen. 
 
Ik  hoop  dat  de  spelers  elkaar  en  de  scheidsrechters  die  de  leiding  over  de 
wedstrijden  hebben,  met  hetzelfde  respect  en  sportiviteit  behandelen  zoals 
zijzelf  graag  behandeld willen worden  bij  competitiewedstrijden waar  ze  zelf 
(op welke wijze dan ook) bij betrokken zijn. 
 

Alle teams heel veel succes, maar vooral veel plezier in Sittard‐Geleen, 
 

Henk Lebens, 
Voorzitter  
Scheidsrechtersvereniging Sittard‐Geleen e.o.   
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                                                  Programma Poulewedstrijden 

Tijd  Locatie  Team 1 
 

Team 2  Locatie 

10.00 
Sporthal B  Sittard‐Geleen  ‐  Drachten    

   Nijverdal  ‐  Oss‐Uden  Sporthal A 

10.22 
Sporthal B  Boxmeer‐Cuijk  ‐  Groningen    

   SVA Amsterdam  ‐  Tilburg  Sporthal A 

10.44 
Sporthal B  Nijverdal  ‐  Sittard‐Geleen    

   Oss‐Uden  ‐  Drachten  Sporthal A 

11.06 
Sporthal B  SVA Amsterdam  ‐  Boxmeer‐Cuijk    

   Tilburg  ‐  Groningen  Sporthal A 

11.28 
Sporthal B  Sittard‐Geleen  ‐  Oss‐Uden    

   Drachten  ‐  Nijverdal  Sporthal A 

11.50 
Sporthal B  Boxmeer‐Cuijk  ‐  Tilburg    

   Groningen  ‐  SVA Amsterdam  Sporthal A 

Programma Finalewedstrijden 

Tijd  Locatie  Team 1 
 

Team 2  Locatie 

13.00 
Sporthal B  Nr. 1 Poule A  ‐  Nr. 2 Poule B    

   Nr. 1 Poule B  ‐  Nr. 2 Poule A  Sporthal A 

13.20 
Sporthal B  Nr. 3 Poule A  ‐  Nr. 3 Poule B    

   Nr. 4 Poule B  ‐  Nr. 4 Poule A  Sporthal A 

13.45  Sporthal B  Troostfinale 
  

  

14.15  Sporthal B  FINALE 
  

  

                   Na afloop van de finale volgt om 15.00 uur de prijsuitreiking in Sporthal A 
                                         Trekking van de Tombola met prachtige prijzen. 
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                Drachten          -                Nijverdal                                          - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen en stand 

Poule A  Uitslag 

Sittard‐Geleen  ‐  Drachten  ‐ 

Nijverdal  ‐  Oss‐Uden  ‐ 

Nijverdal  ‐  Sittard‐Geleen  ‐ 

Oss‐Uden  ‐  Drachten  ‐ 

Sittard‐Geleen   ‐  Oss‐Uden  ‐ 

Eindstand Poule A 

Team  Punten  DPV  DPT  Saldo  Plaats 

Sittard‐Geleen                

Drachten                

Nijverdal                

Oss ‐ Uden                
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Uitslagen en stand 

Poule B  Uitslag 

Boxmeer ‐ Cuijk  ‐  Groningen  ‐ 

SVA Amsterdam  ‐  Tilburg  ‐ 

SVA Amsterdam  ‐  Boxmeer ‐ Cuijk  ‐ 

Tilburg  ‐  Groningen  ‐ 

Boxmeer ‐ Cuijk  ‐  Tilburg  ‐ 

Groningen  ‐  SVA Amsterdam  ‐ 

Eindstand Poule B 

Team  Punten  DPV  DPT  Saldo  Plaats 

Boxmeer ‐ Cuijk                

Groningen                

SVA Amsterdam                

Tilburg                
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Uitslagen finalewedstrijden 

Wedstrijd  Uitslag 

Nr. 1 Poule A  ‐  Nr. 2 Poule B  X  ‐ 

Nr. 1 Poule B  ‐  Nr. 2 Poule A  Z  ‐ 

Nr. 4 Poule B  ‐  Nr. 4 Poule A  7e ‐ 8e  ‐ 

Nr. 3 Poule A  ‐  Nr. 3 Poule B  5e ‐ 6e  ‐ 

3e ‐ 4e plaats (verliezer X ‐ Z)  ‐ 

1e ‐ 2e plaats (winnaar X ‐ Z)  ‐ 

Eindklassering 

1e plaats:  _________________________________________ 

2e plaats:  _________________________________________ 

3e plaats:  _________________________________________ 

4e plaats:  _________________________________________ 

5e plaats:  _________________________________________ 

6e plaats:  _________________________________________ 

7e plaats:  _________________________________________ 

8e plaats:  _________________________________________ 

Sportiviteitsprijs  _________________________________________ 

Wij danken iedereen voor hun sportieve bijdrage aan dit toernooi, 
als deelnemer, toeschouwer of als medewerker. Wij hopen dat 

het een COVS‐waardig toernooi is geweest 
en wensen u allen een veilige thuisreis. 

 
Scheidsrechtersvereniging Sittard‐Geleen e.o. 
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        Toernooi reglement.  
1. Voor aanvang van het toernooi dient iedere teamleider een spelerslijst, met daarop ook de 

COVS lidnummers van alle betrokkenen, te hebben ingevuld en afgegeven bij het wedstrijd 
secretariaat.  

2. Spelers en begeleiders dienen lid van de COVS te zijn, niet leden zijn van deelname uitgesloten.  
3. Het als eerste genoemde team neemt de aftrap.  
4. Indien het team zich bij het geven van het beginsignaal niet speelklaar op de wedstrijdvloer 

bevindt, dan wordt dit team in deze wedstrijd als verliezer uitgeroepen en verliest met 1‐0.  
5. De toernooileiding kan van deze bepaling afwijken, indien hiervoor (een) gegronde reden(en) 

bestaat(n). Indien de scheidsrechter van oordeel is, dat de kleding van de teams niet voldoende 
verschil vertoont, dan is het eerstgenoemde team verplicht om een ander tenue aan te trekken.  

6. Een speler, die vanwege wangedrag of ernstig gemeen spel een rode kaart wordt getoond, 
wordt voor de gehele verdere duur van het toernooi van deelneming uitgesloten.  

7. Een speler, die vanwege het ontnemen van een doelrijpe kans, dan wel een doorgebroken 
speler het scoren opzettelijk belet, wordt bestraft met een rode kaart en uitgesloten voor de 
eerstvolgende wedstrijd.  

8. De scheidsrechter die een deelnemer aan een wedstrijd het verder medespelen definitief heeft 
ontzegd, dient dit te rapporteren aan de toernooi tuchtcommissie van de COVS ( deze 
commissie is op het toernooi aanwezig), deze heeft het recht om het door te leiden naar de 
KNVB.  

9. Wanneer een speler een rode kaart ontvangt bepaalt de toernooileiding de straf, afhankelijk van 
de rapportage van de scheidsrechter.  

10. Op het na afloop van de wedstrijd in te vullen formulier geven de scheidsrechters tevens hun 
oordeel ‐via een cijfer in een schaal van nul tot en met tien ‐over het sportieve gedrag van de 
teams die onder hun leiding hebben gespeeld. Aan de hand hiervan wordt vastgesteld, welk 
team de sportiviteitprijs heeft gewonnen. Indien twee of teams gelijk zijn geëindigd in het 
klassement om de sportiviteitprijs, dan beslist het lot.  

11. Indien in een poule twee of meer teams in puntentotaal gelijk eindigen, dan beslist het 
doelsaldo ( doelpunten voor minus doelpunten tegen). Is het doelsaldo gelijk, dan zijn de 
gescoorde doelpunten voor bepalend voor de rangschikking c.q. de plaatsing van het team.  

12. Is het aantal voor gescoorde doelpunten ook gelijk, dan geldt de uitslag van de onderling 
gespeelde wedstrijd als plaatsing.  

13. 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.  

14. Tijdens de finale wedstrijden wordt bij gelijke stand geen verlenging toegepast maar volgen 
direct na afloop van de wedstrijd strafschoppen.  

15. Eindigt de finale en/of de wedstrijd om de derde en vierde plaats en/of de wedstrijd om de 
vijfde en zesde plaats en/of de wedstrijd om de zevende en achtste plaats onbeslist, dan wordt 
de eindrangschikking bepaald door het nemen van een strafschoppenserie.  

16. Indien het tijdschema het nemen van een strafschoppenserie niet toelaat, dan is de 
toernooileiding bevoegd om de eindrangschikking te bepalen door middel van het lot in 
aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de desbetreffende teams.  

17. De scheidsrechter bepaalt op welk doel de strafschoppen zullen worden genomen.  
18. De scheidsrechter zal tossen met een muntstuk en de aanvoerder van het team dat de toss wint, 

beslist of zijn team de eerste of de tweede strafschop zal nemen.  
19. De strafschoppenserie wordt volgens de KNVB regels genomen.  
20. Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, gelden de spelregels en reglementen van de 

KNVB zaalvoetbal (district, b categorie).  
21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.  
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                       Wij hopen dat de 

 

 
 

 vandaag de grote winnaar is! 
                   Veel succes allemaal. 
                                 
                                  Mede mogelijk gemaakt door, 

                

                 
                                                         
                                      en Lebens voor de prijzen. 

              
 
         NKS bedankt voor de Fair- Play prijs.          
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De locatie: 

 
We zijn te gast in: 

 

Sportaccommodatie 
Glanerbrouk in Geleen 
Kummenaedestraat 45 

6165 BT Geleen tel:0464746988 
mailto:glanerbrook@laco.eu 

 
Info nummer organisatie: 

              06-81056436 – 06-51056105 
 
 

                   Toegang tot de hallen! 
 

In Sporthal A (de grootste) is een warmloop zone uitgezet waarvan door 
iedereen gebruik gemaakt kan worden voor de warming-up, ook al is er 
een wedstrijd aan de gang. Intrappen met een bal is daar ten 
strengste verboden! 
 
Toegang tot de hallen tijdens de wedstrijden is alleen toegestaan voor de 
spelers en hun coaches die aan de wedstrijd deelnemen, de 
wedstrijdleiding en aan personen van de organisatie. Overige personen 
wordt vriendelijk verzocht gebruik te maken van de tribuneplaatsen. 
 
En als het toernooi afgelopen is wensen wij u allen een sportief vervolg van het 
seizoen en TOT ZIENS! 

 
 


