PROTOCOL VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN EN TOERNOOIEN COVS/KNVB
Toelichting
Het protocol komt voort uit de problemen die er de afgelopen seizoenen zijn geweest bij het aanstellen van
vriendschappelijke wedstrijden en toernooien. Het zou duidelijkheid dienen te verschaffen in de regelgeving
en de bevoegdheden van COVS en KNVB ten aanzien van besluitvorming en regie. Het bijgaande protocol
is geschreven door Piet Hanen (in opdracht van het districtsbestuur van de COVS Zuid II) en Ludy
Schoenmakers (medewerker coördinatie scheidsrechterszaken KNVB Zuid II). Onderstaande tekst dient
gezien te worden als definitieve tekst.
Vervolgtraject
Na vaststelling van de tekst van de zijde van de KNVB Zuid II zal het protocol jaarlijks worden neergelegd bij
het districtsbestuur van de COVS Zuid II. Vervolgens zal dit stuk worden besproken in een bijeenkomst met
alle COVS-aanstellers vriendschappelijke wedstrijden en toernooien. Vanaf dat moment is dit protocol
bindend en zal er gewerkt worden via deze afspraken. De relevante afspraken voor scheidsrechters en
verenigingen zullen worden gepubliceerd via de website cq. bewaarnummer.
Informatie en afsprakenboek
In het landelijk informatie- en afsprakenboek is onderstaande regeling opgenomen in het kader van
vriendschappelijke wedstrijden. Belangrijk is om goed nota te nemen van deze regeling in het kader van het
nieuwe protocol.
REGELING VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN
AMATEURVOETBAL - AMATEURVOETBAL
Verenigingen zorgen gedurende het gehele seizoen (dus inclusief de zomerperiode en winterstop) bij
vriendschappelijke wedstrijden zelf voor de aanstelling van een scheidsrechter (binnen Zuid II wordt dit
verzorgd door de COVS). De clubs zijn verplicht scheidsrechters aan te trekken die tijdens de competitie op
hetzelfde niveau actief zijn. Een scheidsrechter mag geen wedstrijd aanvaarden die boven zijn niveau ligt.
AMATEURVOETBAL - BETAALD VOETBAL
Met betrekking tot de scheidsrechtersaanstellingen en vergoedingen bij oefenwedstrijden geldt vanaf heden
de onderstaande procedure. Alle oefenwedstrijden van BVO's dienen door de betreffende BVO te worden
aangevraagd bij de KNVB Zeist. Naar aanleiding van de ontvangen aanvragen stelt de afdeling
e
scheidsrechterszaken betaald voetbal scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en 4 officials aan. Dit
gebeurt echter alleen voor wedstrijden in categorie A, B en C1. Voor wedstrijden in categorie C2 (zie
onderstaande tabel) worden vanuit de afdeling scheidsrechterszaken betaald voetbal geen scheidsrechters
aangesteld. Voor de wedstrijden in deze categorie geldt dat de verenigingen scheidsrechters aanvragen bij
het districtskantoor. Er wordt een beroep gedaan op een actieve scheidsrechter uit groep AV-1 van het
zondagvoetbal, behorende tot het district waaronder de thuisspelende vereniging valt (in ons geval dus het
district Zuid II).
Categorie
A
B

C1
C2

Niveau clubs
Eredivisie - Eredivisie
Eredivisie - Buitenlandse BVO 1
Eredivisie - Jupiler League
Eredivisie - Buitenlandse BVO 2
Jupiler League - Buitenlandse BVO
Buitenlandse BVO - Buitenlandse BVO
Jupiler League - Eredivisie
Jupiler League - Jupiler League
Eredivisie – AV, Jupiler League - AV
AV – Eredivisie, AV - Jupiler League
AV - Buitenlandse BVO, AV - AV

Niveau arbitrage
Betaald Voetbal
Betaald Voetbal

Betaald Voetbal
Amateurvoetbal
(via districtskantoor Zuid II)
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Protocol scheidsrechters bij vriendschappelijke wedstrijden en toernooien.
Verantwoordelijkheid
• De KNVB District Zuid II heeft de uitvoering van het aanstellen van scheidsrechters bij deze
wedstrijden gedelegeerd aan de COVS District Zuid II.
• De KNVB blijft eindverantwoordelijk voor al deze aanstellingen. Alle aanstellingen door de COVS
worden gedaan namens de KNVB.
• Aanspreekpunt voor de KNVB ten aanzien van aanstellingen is het districtsbestuur van de COVS.
De groepsbesturen dienen voor hun werkgebied verantwoording af te leggen aan het districtsbestuur
van de COVS. De groepsbesturen zijn verantwoordelijk voor het werk van de aanstellers in hun
werkgebied.
• De aan te stellen scheidsrechters zijn scheidsrechters van de KNVB, wel of geen lid van de COVS.
• In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist het districtsbestuur van de KNVB Zuid II. De
beslissing zal worden meegedeeld aan het districtsbestuur van de COVS Zuid II.
Aanstellers
• De COVS-groepsbesturen wijzen uit hun midden een aansteller aan (eventueel twee personen, één
voor het veldvoetbal en één voor het zaalvoetbal).
• Hoe de groepsbesturen communiceren met hun aanstellers, is hun eigen verantwoordelijkheid.
• De aangewezen aanstellers worden niet benoemd door de KNVB en worden wel opgenomen in het
adresboek van de KNVB.
• De aansteller wordt, in uitvoerende zin, aangestuurd door het bestuur van de betreffende COVSgroep met in achtneming van dit protocol. De KNVB behoudt zich het recht voor om een aanstelling
te overrulen als deze niet voldoet aan de afspraken binnen dit protocol of in zaken waarin dit
protocol niet voorziet.
• De aansteller informeert de vereniging welke scheidsrechter is aangesteld bij de aangevraagde
wedstrijd.
• Wanneer een voetbalclub geen scheidsrechter toegewezen krijgt voor een wedstrijd of toernooi, dan
krijgt zij hiervan bericht van de aansteller, uiteraard met argumenten omschreven.
• Aansteller houdt rekening met:
o Verzoek/wens voetbalclub (voor zover mogelijk)
o Beschikbare scheidsrechters van het gewenste niveau binnen het eigen werkgebied
o Contact met aanstellers(s) van zusterverenigingen
o Eventuele reiskosten, waarmee een voetbalclub te maken krijgt bij grote afstanden
o een zo goed mogelijke verdeling van de beschikbare wedstrijden over alle scheidsrechters
(per groep) die hebben aangegeven vriendschappelijke wedstrijden en toernooien te willen
fluiten
• Er dient door het districtsbestuur van de COVS aan het districtskantoor van de KNVB minimaal twee
keer per seizoen (winterstop en einde seizoen) een overzicht van de aangestelde
wedstrijden/toernooien, inclusief de namen van de aangestelde scheidsrechters (per COVS-groep),
te worden aangeleverd.
• De aansteller is verplicht, om twee keer per seizoen (winterstop en einde seizoen) een overzicht van
alle aanstellingen (en van de tevergeefs benaderde scheidsrechters) via het bestuur van de COVSgroep te doen toekomen aan het districtsbestuur van de COVS.
Voetbalclubs
• Alle voetbalclubs zijn verplicht, voor vriendschappelijke wedstrijden en toernooien scheidsrechters
aan te vragen bij de COVS- aansteller in het werkgebeid waaronder zij vallen.
• Clubs kunnen scheidsrechters aanvragen voor vriendschappelijke wedstrijden tot het niveau van
e
reserve 2 klasse.
• Het is voetbalclubs niet toegestaan, om zelf scheidsrechters voor deze wedstrijden te benaderen.
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Procedure:
o De aanvraag dient (liefst schriftelijk of per e-mail) te geschieden bij de betreffende aansteller.
o De aanvraag dient uiterlijk vier dagen vóór de speeldatum van de wedstrijd binnen te zijn
(indien mogelijk eerder). Hierin zal de aansteller wel flexibel dienen te zijn en oog te hebben
voor specifieke situaties die deze termijn kunnen beinvloeden.
o Voor de oefenperiode voorafgaande aan de competitiestart dient het wedstrijdschema (voor
zover mogelijk) tijdig te worden ingezonden, zodat de aansteller een juiste verdeling voor
deze drukke periode kan maken.
o De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
= de wedstrijd
= de plaats van het speelveld c.q. sporthal
= datum en aanvangsuur
= naam en telefoonnummer van de (wedstrijd)secretaris /ander contactpersoon.
o Wanneer een voetbalclub geen scheidsrechter toegewezen krijgt voor een wedstrijd of
toernooi, dan krijgt zij hiervan bericht van de aansteller, uiteraard met argumenten
omschreven.
o Deze afspraken zullen jaarlijks worden opgenomen in het bewaarnummer van de KNVB.
Aanstellingen voor scheidsrechters voor competitie- en bekerwedstrijden hebben te allen tijde
voorrang op het leiden van vriendschappelijke wedstrijden.

Scheidsrechters
• Jaarlijks doet elke COVS-groep alle scheidsrechters in haar werkgebied een brief toekomen met de
afspraken, en met een inschrijfformulier, waarin de scheidsrechter aangeeft of hij deze wedstrijden
wil leiden, wanneer hij wel of niet beschikbaar is (vakanties, e.d.).
• Het formulier dient te worden ingeleverd bij de betreffende aansteller.
• Scheidsrechters die dit formulier niet ingevuld terugzenden, komen niet in aanmerking voor het
leiden van deze wedstrijden.
• Scheidsrechters geven eventuele afmeldingen per omgaande door aan de aansteller, en indien dit
niet meer mogelijk zou zijn bij de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging.
• Scheidsrechters mogen bij vriendschappelijke wedstrijden alleen ingezet worden op het niveau van
onderstaande niveautabel.
• De aansteller informeert de vereniging welke scheidsrechter is aangesteld bij de aangevraagde
wedstrijd. Daarnaast worden de aangestelde scheidsrechters ten zeerste aangeraden om de
aanstelling telefonisch door te geven bij de wedstrijdsecretaris van de thuisclub, zodat zij niet verrast
worden door plotselinge wijzigingen of afgelastingen.
• Voor alle vriendschappelijke wedstrijden en wedstrijden in een of andere toernooivorm geldt, dat zij
gespeeld worden onder de reglementen van de KNVB. Ongeacht wat men onderling afspreekt, zijn
afwijkingen in de spelregels niet toegestaan. Eenmaal gegeven gele en rode kaarten zullen zonder
uitzondering doorgegeven dienen te worden aan de KNVB.
• De scheidsrechter heeft recht op de geldende basisvergoeding en de geldende reiskostenvergoeding zoals die ook geldt voor beker- en competitiewedstrijden. Bij toernooien die langer duren
dan vier uren heeft de scheidsrechter recht op een dubbele basisvergoeding. Hogere vergoedingen
mogen door de scheidsrechter (of aansteller/COVS-groep) niet gevraagd worden.
• Competitie- en bekerwedstrijden hebben te allen tijde voorrang op het leiden van vriendschappelijke
wedstrijden.
Talenten uit het talententraject Betaald Voetbal (BV) en Amateurvoetbal (AV) en Schaduwgroep
• De technische staf van het district Zuid II heeft elk seizoen een klein aantal toernooien waar ze
talenten als groep inzetten. Zij bepalen (in overleg met de talenten) de inzet op toernooien. De inzet
is dan gericht op het ontwikkelingsperspectief voor de talenten. De regie bij de aanstellingen zowel
in de voorbereiding als in de uitvoering op een dergelijk toernooi ligt bij de, door de technische
commissie van de KNVB, aangestelde coördinator. Ook hier geldt dat de aanstellingen voor
(na)competitie en evenementen van de KNVB voorrang hebben op de aanstellingen van de
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toernooien. De KNVB zal zo snel mogelijk na adoptie van een toernooi de COVS op de hoogte
stellen zodat de COVS weet dat men geen actie behoeft te ondernemen en kan bij eventuele vragen
dan ook naar de juiste persoon binnen de KNVB doorverwijzen). Dit zal in alle gevallen de
coördinator scheidsrechterszaken district Zuid II zijn.
Als een COVS-aansteller talenten uit het talententraject BV en/of AV op toernooien wil inzetten, zal
hij dit dienen te overleggen met de deelgebiedhouder scheidsrechterstechnische zaken. De
deelgebiedhouder doet hierin een bindende uitspraak.
Voor vriendschappelijke wedstrijden kan de COVS-aansteller gebruik maken van talenten. Uiteraard
worden zij dan ingezet conform hun groepsindeling en de niveautabel (zie blz.3). De KNVB (in casu
de deelgebiedhouder scheidsrechterstechnische zaken / districtskantoor) kan te allen tijde een
aanstelling van een talent bij een vriendschappelijke wedstrijd intrekken als het gaat om de
belasting/belastbaarheid van het talent. Dit zal altijd in overleg gaan met het talent en de betrokken
COVS-aansteller. Ook zal dit op een zodanig tijdstip dienen te gebeuren dat de COVS-aansteller wel
nog een vervanger kan aanstellen.
Als een coach, in het kader van de ontwikkeling van een talent, inschat dat een talent een hogere
wedstrijd aankan, kan hij de COVS-aansteller hiervan op de hoogte brengen, zodat deze rekening
kan houden met de aanstellingen van betreffend talent. Het initiatief hierin ligt bij de coach.
De talenten die deel uitmaken van de schaduwgroep kunnen gewoon ingezet worden. In het kader
van hun ontwikkeling dient wel de coach van deze groep te worden geïnformeerd. Waar mogelijk
kan dan ook hier een begeleider worden ingezet en op deze manier heeft de vriendschappelijke
wedstrijd voor een dergelijk talent een meerwaarde (bijgevoegd i.v.m. toevoeging schaduwgroep
aan Talententrajecten)

Niveau
• De COVS-aanstellers dienen voor wat betreft het aanstellen van scheidsrechters voor vriendschappelijke wedstrijden zich te houden aan de scheidsrechtersniveaus zoals deze in onderstaande
tabel zijn aangegeven. De aansteller wordt in dat verband verantwoordelijk gehouden voor een juiste
toepassing. Het bestuur van de COVS-groep ziet hierop toe en stuurt de aansteller waar nodig bij.
Scheidsrechters veldvoetbal mogen uitsluitend aangesteld worden bij vriendschappelijke wedstrijden indien
dit conform onderstaande niveautabel is.
e

e

e

e

e

e

Standaardteams

Topklasse Hoofdklasse

1 klasse

2 klasse

3 klasse

4 klasse

5 klasse

6 klasse

Topklasse
Hoofdklasse
e
1 klasse
e
2 klasse
e
3 klasse

groep LL
min. gr 1
min. gr 1
min. gr 2
min. gr 2

min. gr.1
min. gr 1
min. gr 2
min. gr 2
min. gr 3

min. gr 1
min. gr 2
min. gr 2
min. gr 2
min. gr 3

min. gr 2
min. gr 2
min. gr 2
min. gr 3
min. gr 3

min. gr 2
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 4

min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 4

min. gr 3
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4

min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4

e

min. gr 3 min. gr 3

min. gr 3

min. gr 3

min. gr 4

min. gr 4

min. gr 4

e

min. gr 3 min. gr 4

min. gr 4

min. gr 4

min. gr 4

min. gr 4

min. gr 4

e

min. gr 4 min. gr 4

min. gr 4

min. gr 4

min. gr 4

gr 5 of
hoger

gr 5 of
hoger

gr 5 of
hoger
gr 5 of
hoger
gr 5 of
hoger

4 klasse
5 klasse
6 klasse

Reserveteams

Reserve hoofdklasse

Reserve hoofdklasse min. gr 3
e
Reserve 1 klasse
min. gr 4
e
Reserve 2 klasse
min. gr 4

e

e

Reserve 1 klasse

Reserve 2 klasse

min. gr 4
min. gr 5
min. gr 5

min. gr 4
min. gr 5
min. gr 5

Voorbeeld
e
e
1 klasser tegen 3 klasser scheidsrechter moet minimaal uit groep 3 komen.
Protocol vriendschappelijke wedstrijden en toernooien
Auteurs: Piet Hanen, Ludy Schoenmakers

1-7-2013, versie 1.5

4

e

e

3 klasser tegen 4 klasser scheidsrechter moet minimaal uit groep 4 komen.
e
Reserve hoofdklasser tegen reserve 1 klasse moet minimaal uit groep 4 komen.
•

Indien een aansteller in zijn eigen werkgebied niet kan aanstellen volgens het vereiste niveau, dient
hij voor het bereiken van dat niveau contact te zoeken met de aansteller(s) van een naastgelegen
zustervereniging. De woonplaats is hierin leidend en niet het lidmaatschap van de COVS. Bij hoge
uitzondering als er geen mensen uit het gewenste niveau beschikbaar zijn, mag een scheidsrechter
uit de lager gelegen groep aangesteld worden. Dit dient wel (liefst, voor zover mogelijk) vooraf
rechtstreeks schriftelijk (per mail) gemeld te worden aan het districtskantoor van de KNVB Zuid II,
uiteraard onder vermelding van de gevolgde werkwijze.

Voorbeeld:
e
Een wedstrijd tussen een hoofdklasser en 1 klasser moet worden geleid door minimaal een groep 2
scheidsrechter. Indien er geen groep 2 scheidsrechter beschikbaar is, dient eerst gekeken te worden naar
een scheidsrechter uit groep 1 en indien daar ook geen beschikbare scheidsrechter is dan mag de
aanstelling aan een groep 3 scheidsrechter toegewezen worden.
Scheidsrechters zaalvoetbal mogen uitsluitend aangesteld worden bij vriendschappelijke wedstrijden indien
dit conform onderstaande niveautabel is.
e

e

e

e

e

Zaalvoetbal

Eredivisie 1 divisie

Topklasse Hoofdklasse

1 klasse

2 klasse

3 klasse

4 klasse

Eredivisie
e
1 divisie
Topklasse
Hoofdklasse
e
1 klasse
e
2 klasse
e
3 klasse
e
4 klasse

Groep LL
min. gr 1
min. gr 1
min. gr 2
min. gr 2
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3

min. gr 1
min. gr 1
min. gr 2
min. gr 2
min. gr 2
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3

min. gr 2
min. gr 2
min. gr 2
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 4
min. gr 4

min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4

min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4

min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4
min. gr 4

min. gr 1
min. gr 1
min. gr 1
min. gr 2
min. gr 2
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3

min. gr 2
min. gr 2
min. gr 2
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 3
min. gr 4
min. gr 4

Voorbeeld
e
Hoofdklasser tegen 1 klasser scheidsrechter moet minimaal uit groep 3 komen.
Bij het zaalvoetbal zal, gezien de geringere capaciteit aan scheidsrechters, sneller een situatie kunnen
ontstaan dat er grotere reisafstanden moeten worden afgelegd. Als de COVS-aansteller inschat dat de
reisafstand voor een scheidsrechter niet meer redelijk is (en daarmee ook de kosten voor de clubs te hoog
worden) kan er gekozen worden voor een alternatief in de vorm van een scheidsrechter die dichterbij de
wedstrijdlocatie woont en in de lagergelegen (lees de groep onder de groep die volgens schema deze
wedstrijd zou leiden) groep functioneert.
Voorbeeld:
e
Een wedstrijd tussen een Eredivisionist en een 1 divisionist moet worden geleid door minimaal een groep 1
scheidsrechter. Indien er geen groep 1 scheidsrechter beschikbaar is, dient eerst gekeken te worden naar
een scheidsrechter uit groep LL die kortbij de wedstrijdlocatie woont en indien daar ook geen beschikbare
scheidsrechter is dan mag de aanstelling aan een groep 2 scheidsrechter toegewezen worden. Uiteraard
geldt ook daar het criterium van de afstand.
Voor het niveau van de betreffende scheidsrechters wordt verwezen naar de in het Bewaarnummer
opgenomen groepsindeling voor scheidsrechters.
Wedstrijden met BV-teams
Algemeen
Het staat buiten kijf dat alle beker- en competitiewedstrijden waar normaal scheidsrechters worden
e
aangesteld, dit nu ook zal blijven gebeuren. Als 2 BVO-teams (1 elftallen) vriendschappelijk tegen elkaar
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spelen, blijft ook van kracht dat de scheidsrechter in Zeist (scheidsrechterszaken BV) dient te worden
aangevraagd.
Vriendschappelijke wedstrijden tussen Eerste elftallen AV en BV
• Deze wedstrijden dienen geleid te worden door een neutraal arbitraal trio, waarbij de scheidsrechter komt uit groep LL of groep 1 (of talententraject BV na overleg met de deelgebiedhouder
scheidsrechterstechnische zaken) en de assistenten uit de groepen LL of 1. Bij hoge uitzondering
als er geen mensen uit Zo01/talententraject BV/vaste assistenten beschikbaar zijn, mag er een
scheidsrechter uit groep 2 of een assistent uit een scheidsrechtersgroep aangesteld worden.
• Wedstrijden tussen AV en BV of BV en AV worden aangesteld via het districtskantoor of een door
het kantoor aangestelde KNVB-vervanger (lid werkcommissie scheidsrechterszaken veldvoetbal of
een KNVB-wachtdienstfunctionaris). Verenigingen die tegen BVO’s spelen zijn verplicht om
ruimschoots van te voren een scheidsrechterstrio aan te vragen bij het districtskantoor.
Vriendschappelijke wedstrijden tussen AV en BV (of BV-jeugd onderling),niet zijnde eerste elftallen
e
Als er sprake is van een vriendschappelijke wedstrijd tussen 2 BVO-jeugdteams (incl., 2 teams) dient de
scheidsrechter aangevraagd te worden bij de COVS. De COVS-aansteller geeft aan het districtskantoor van
de KNVB in Nieuwstadt een directe terugkoppeling van de wedstrijd en welke scheidsrechter is aangesteld.
Uiteraard heeft de KNVB (vanuit haar regierol) altijd de mogelijkheid om de COVS-aansteller te overrulen en
een andere scheidsrechter aan te stellen.
Vergoedingen
• Wedstrijdvergoedingen:
o Direct na afloop van de wedstrijd dient, volgens het geldende KNVB-tarief, de declaratie van
de scheidsrechter (vergoeding + reiskosten) door de voetbalclub voldaan te worden.
o Desgewenst geschiedt dit tegen overhandiging van een kwitantie.
• Vergoedingen t.b.v. aanstellen:
o De voetbalclubs betalen jaarlijks een vastgesteld bedrag voor deze aanstellingen aan de
KNVB, via rekening courant gezamenlijk met de overige kosten.
o De KNVB betaalt dit bedrag jaarlijks uit aan het districtsbestuur van de COVS na het
overleggen van het overzicht van de aangestelde wedstrijden/toernooien inclusief de namen
van de aangestelde scheidsrechters (per COVS-groep).
o De COVS betaalt de groepen jaarlijks dit bedrag volgens evenredigheid van het aantal
voetbalclubs in hun werkgebied.
o De groepen betalen de vergoeding uit aan hun aanstellers.
Werkwijze, klachten en sancties
• Als een voetbalclub een scheidsrechter direct benadert voor een vriendschappelijke wedstrijd, zal
deze dit direct doorverwijzen naar de betreffende aansteller.
• Als een voetbalclub een bestuurslid van een COVS-groep benadert voor een dergelijke wedstrijd, zal
deze de voetbalclub doorverwijzen naar de aansteller.
• Klachten over de aanstellingen door zowel voetbalclubs als door scheidsrechters kunnen gedaan
worden bij de KNVB, bij de aanstellers, bij de groepsbesturen, of bij het districtsbestuur van de
COVS. Alle klachten worden in eerste instantie behandeld door het districtsbestuur van de COVS.
Alle klachten en hoe deze zijn behandeld zullen worden doorgegeven aan de KNVB.
• De KNVB zal, als eindverantwoordelijke instantie, ook het beroepsorgaan vormen bij klachten
omschreven zoals in de vorige bullet.
• Verder zal de KNVB (op verzoek) ook de rol van intermediair op zich nemen bij conflicten tussen
partijen die betrokken zijn bij de aanstellingen van vriendschappelijke wedstrijden en toernooien
(clubs, scheidsrechters, COVS-aanstellers).
• De KNVB is te allen tijde gemachtigd om de aanstelling van een scheidsrechter in te trekken. Dit
geldt voor zowel competitie/bekerwedstrijden als ook in het kader van de aanstellingen
vriendschappelijke wedstrijden/toernooien.
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•
•

Alle sancties worden alleen genomen door de KNVB.
Alle sancties worden opgelegd door het districtsbestuur van de KNVB Zuid II al dan niet gedelegeerd
aan haar uitvoerende organen (in casu de werkcommissie scheidsrechterszaken veldvoetbal of
zaalvoetbal of de districtscommissie scheidsrechterszaken).

Werkgebied COVS-groepen
• De voetbalclubs zijn onderverdeeld per COVS-groep.
Voor de indeling, zie de bijlage.
Diversen
• Onder deze regeling vallen niet de volgende wedstrijden (allemaal aan te stellen door de KNVB):
o Alle beker- en competitiewedstrijden
o Alle wedstrijden van het JeugdPlan Nederland.
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