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Scheidsrechtersvereniging Schagen-Den Helder 

e.o. heet u welkom in Waarland! 

Nadat Schagen-Den Helder e.o. in 1998 al gastheer mocht zijn voor het NK 

in Den Helder is ook in 2016 aan ons de eer om u te verwelkomen in onze 

regio. Ditmaal niet in de marinestad, maar in het knusse en bruisende dorp 

Waarland. 

Gelegen tussen Alkmaar en Schagen biedt Waarland plaats aan ruim 2300 

inwoners en het gros daarvan voelt zich nauw betrokken bij Con Zelo, met 

een voetbaltak in de 4e klasse A en een handbaltak die regionaal in de 1e 

klasse veld en zaal speelt. Van Con Zelo kunt u gehoord hebben als meervou-

dig Nederlands Kampioen spelregels voor Jeugdteams, want al bijna tien jaar 

reist er jaarlijks een delegatie jonge spelregelkenners af naar Deventer. 

De organisatie van dit NK is bijzonder trots dat deze editie de terugkeer met 

zich mee brengt van het nevenprogramma, waardoor ook de achterban van 

de deelnemers zich kan opmaken voor een gezellige en misschien wel leerza-

me dag. Het bezoek aan vlindertuin Vlindorado valt dan ook hopelijk bij een 

ieder in de smaak. 

Daarnaast hebben de inspanningen van de organisatie er hopelijk voor ge-

zorgd dat de omstandigheden voor dit NK optimaal zullen zijn en dat er op 

een sportieve manier een spannende strijd zal ontstaan tussen alle deelne-

mende ploegen uit het hele land. In ieder geval zal natuurlijk ons eigen team 

de titel in eigen huis met man en macht verdedigen, maar desalniettemin 

wensen wij als Schagen-Den Helder e.o. alle teams veel succes! 

Wij hopen vandaag samen met u een plezierige dag te 

beleven en om met een regionaal tintje af te sluiten: 

Woi hewwe d’r barre zin an! 

 

 

 

Erwin Dam 

Voorzitter Organisatie NK Spelregels COVS Teams 2016 
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De organisatie bedankt op deze plaats het Waarlands Dorpshuis,  

Mirjam Mol Horeca en hun personeel, als ook de Omnivereniging  

Con Zelo, hartelijk voor de verzorging en gastvrijheid voor, tijdens en 

na dit Nederlands Kampioenschap! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZg7Ds3-jMAhXHbhQKHeEKCKcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fconzelo.nu%2F&psig=AFQjCNFKfl-jwlDYK1Kkwd-GC6VnkYCbNQ&ust=1463836981312105
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Beste spelregelliefhebbers, 

De echte spelregelkenners van de COVS leven al weken toe naar 28 mei 

2016. Het spelregelboek onder het hoofdkussen en mee in de tas naar het 

werk, zodat op onbewaakte ogenblikken er even snel een blik in geworpen 

kan worden. En vandaag is het dan zover: het NK spelregels voor COVS-

teams. Is alle voorbereiding voldoende om vandaag de titel binnen te halen?  

Ik verwacht een spannend NK. Vorig jaar lagen de topteams al dicht bij el-

kaar en deze teams verschijnen vandaag in dezelfde samenstelling bij dit NK. 

De ervaring van deze teams is alleen maar groter geworden (en dat is zeker 

niet onbelangrijk bij spelregelwedstrijden), het niveau zal dus hoog zijn en de 

teams aan elkaar gewaagd.  

Of gaat dit jaar een outsider er met de titel vandoor? Krijgen we in het jaar 

waarin degradatiekandidaat Leicester City kampioen van de Premier league 

is geworden ook op ons NK een verrassende winnaar?  

Wat zeker is, is dat de titelverdedigers het thuisvoordeel hebben. Schagen – 

Den Helder organiseert dit NK. Een vereniging met zoveel kenners op spelre-

gelgebied in de gelederen is dat wel toevertrouwd. De organisatie is dan ook 

tot in de puntjes verzorgd. 

Ook de LCS heeft er alweer heel wat uren voorbereiding inzitten. Alle vragen 

zijn gemaakt en daarna gecontroleerd. Met een sterk deelnemersveld zoals 

dat er op dit NK is, wordt er dan ook veel van de LCS verwacht. De vragen 

zullen een behoorlijk niveau moeten hebben.  

Kortom, alles en iedereen is er helemaal klaar voor. Ik wens alle deelnemers, 

juryleden, administrateurs, de wedstrijdleiding, de vrijwilligers van de organi-

satie en alle toeschouwers een heel mooie dag toe! 

 

Met sportieve groet, 

 

Pol Hinke 

Voorzitter COVS Nederland 
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Voorwoord 

Met trots presenteer ik u hierbij het programmaboekje voor het Nederlands 

kampioenschap spelregels voor COVS Teams 2016. Na een aantal jaren met 

veel plezier als deelnemer aanwezig te zijn geweest kregen wij dit jaar de 

kans om, naast het deelnemen, het ook te mogen organiseren.  

Een speciale commissie is hiervoor ingesteld en die zijn zeer enthousiast aan 

de slag te gaan om een mooie locatie te regelen, een goed doordacht pro-

gramma voor de organisatie en de deelnemers te verzorgen en “last but not 

least” een leuk nevenprogramma aan te bieden voor belangstellenden die 

ook nog iets anders willen beleven dan alleen de hele dag spelregels.  

Dat het spannend wordt is vrijwel zeker, daarvoor hoeven we alleen maar te 

kijken naar de diverse districtsfinales die de afgelopen maanden zijn ver-

speeld. Natuurlijk behoren wij als thuisvereniging en regerend kampioen tot 

de favorieten, maar het is zeker geen gelopen race. Wij dichten de teams van 

De Langstraat en van Rotterdam ook grote kansen toe op de titel en wellicht 

doe ik daarmee de andere teams nog tekort en zit daar nog een outsider tus-

sen die ons allen gaat verrassen! 

“Meedoen is belangrijker dan winnen” kan dan wel een mooie olympische 

gedachte zijn, op voorhand wil ik daar even niet aan toegeven. Want liefst 

sta ik straks natuurlijk weer met die hele grote beker op het podium. Mocht 

dit niet zo zijn dan zal ik de eerste zijn om de nieuwe kampioen van harte te 

feliciteren. 

Hoe de wedstrijd ook gaat eindigen, ik hoop op een leuke en ook leerzame 

dag voor iedereen. Wij als deelnemend team gaan ons uiterste best doen om 

onze titel te prolongeren, de commissie gaat zijn uiterste best doen om jullie 

allemaal een onvergetelijk evenement te bezorgen en ik als voorzitter van de 

organiserende scheidsrechtersvereniging hoop aan het einde van de middag 

met nog meer trots voor jullie te staan omdat we een 

vlekkeloos verlopen NK hebben gespeeld.  

Veel succes en vooral veel plezier gewenst! 

 

Dick Dam 

Voorzitter SV Schagen-Den Helder e.o. 
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Programma 

09.00 uur:   Zaal open 

09.00 – 09.15 uur: Ontvangst LCS, juryleden en vragenstellen 

09.15 – 10.15 uur: Juryberaad 

09.15 – 10.15 uur: Ontvangst genodigden en teams 

10.15 – 10.30 uur: Opening 

10.30 – 11.05 uur: Schriftelijke vragen 

11.05 – 11.35 uur: 1e ronde: “lees” vragen 

11.35 – 11.40 uur: Korte pauze 

11.40 – 12.10 uur: 2e ronde: “lees” vragen 

12.10 – 12.50 uur: Lunch 

12.50 – 13.50 uur: 3e ronde: “mondelinge” vragen 

13.50 – 14.00 uur: Pauze 

14.00 – 15.00 uur: 4e ronde: “beeld” vragen 

15.00 – 15.05 uur:  Korte pauze 

15.05 – 15.35 uur:  5e ronde: “quiz” vragen 

15.35 – 16.00 uur: Juryberaad 

16.00 – 16.20 uur: Prijsuitreiking en afsluiting 

16.20 – 17.30 uur: Napraten onder het genot van een drankje en een hapje 

17.30 – 19.00 uur: Diner 

 

De wedstrijdcommissie is als volgt samengesteld: 

Algehele leiding: Mathieu Jeukens 

Wedstrijdleider: Dick Visser  

Juryleden: Mathieu Jeukens, Gertie Schol, Ben Groenveld,  
 Klaas Smith, Jan-Wouter Kok 

Vragensteller: Lenie Cardol 

Administratie: René Burger (computer) en  
 Piet Houtenbos (handmatig) 

Tijdwaarnemer: Mathieu Jeukens 

Bediening techniek: Co Cardol 

 

De organisatie vanuit SV Schagen-Den Helder e.o. 

(dag)Voorzitter: Erwin Dam 
Contacten: Sam Houtenbos 
PR: Leo Blank 
Financiën: Piet Houtenbos 
Contacten LCS: Co Cardol 
Horeca: Kelly Mol 
Nevenprogramma: Karin Houtenbos en Marian Dam 
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Invulformulier NK Spelregels COVS Teams 2016 

NK 2016 Lees 1 Lees 2 T Mond T Beeld T Quiz T Schrift T Klas 

Geert Cox             

Yvo Bloemen             

Koen Lenssen             

SVO Venlo             

Jan Ulijn             

Sjaak van Esch             

Roel van der Werff             

Langstraat             

Jörn te Kloeze             

Theo de Graaf             

Dick Dam             

Schagen-Den Helder             

Colin Prooi             

Abdel Afalah             

Franklin Berg             

RSV Rotterdam             

Paul Reybroek             

Johan van Dijk             

Gert van Ginkel             

Arnhem e.o.             

Ad van de Korput             

Alex Kraayenhof             

Vincent van Unen             

Z-A-G             

Henk van der Bij             

Fokke Landheer             

Jan Pultrum             

Drachten             

Robert Westland             

Rik ter Hoeve             

Omesh Debipersad             

Waterland             

Totalen             
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Deelnemende teams 

S.V.O. Venlo 

Deze scheidsrechtersvereniging doet voor de 5
e
  keer mee aan deze landelij-

ke finale. De hoogste plaats die zij behaalden was de 5
e
 in 2014. Misschien 

gaat het nu lukken met Geert Cox, Yvo Bloemen en Koen Lenssen om een 

greep te doen naar de hoogste plaats. 

De Langstraat 

Een zeer gerenommeerd team met heel veel ervaring in de 13 keer dat zij tot 
nu toe aan de landelijke finales hebben meegedaan. In 2005 werd het team 
met Johan van Tilburg, Roel van der Werff en Jan Ulijn Nederlands kampi-
oen. Sjaak van Esch was toen de coach. Nu gaan Jan, Sjaak en Roel proberen 

de titel voor de tweede keer te pakken. 

Schagen-Den Helder e.o. 

Op dit moment de huidige kampioen van Nederland. Ook in 2014 werd de 
titel binnengehaald door Jörn te Kloeze, Theo de Graaf en Dick Dam en zij 
willen natuurlijk voor de 3

e
 titel gaan. Het team van Schagen-Den Helder 

gaat voor de 10e keer aan dit evenement deelnemen. Ook in 1998 heeft de-
ze vereniging het Nederlands Kampioenschap georganiseerd, toen in Den 

Helder. 
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Deelnemende teams 

R.S.V. Rotterdam 

Het team van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.) doet voor 
de 7

e
 keer mee aan de eindstrijd. Het beste resultaat hebben zij behaald in 

2014 met een 3
e
 plaats. Colin Prooi is een sterke individuele spelregelkenner 

en zal de rest van het team, Franklin Berg en Abdel Afalah proberen mee te 

slepen naar een toppositie in het klassement. 

Arnhem e.o. 

Arnhem e.o. gaat voor de 2
e
 keer meedoen op het hoogste niveau van de 

spelregelkennis. In 2012 eindigde het team op de 2
e
 plaats door een betere 

schriftelijke ronde dan de nummer 3. Dezelfde deelnemers, namelijk Paul 
Reybroek, Johan van Dijk en Gert van Ginkel zullen nu hun uiterste best 

doen om te winnen. 

Z-A-G (Zeist, Amersfoort, ‘t Gooi) 

In deze hoedanigheid doen zij voor de tweede keer mee aan de landelijke 
finale. Z-A-G is samengesteld uit deelnemers van Zeist, ‘t Gooi en Amersfoort, 
maar acteren wel degelijk als team in deze finale. Z-A-G is geen districtswin-
naar, maar doet mee als plaatsvervangend team voor de districtskampioen. 
Ad van de Korput, Alex Kraaijenhof en Vincent van Unen zijn steevast van 

plan de ’blokkerende fluit’, in plaats van de rode lantaarn, aan een ander 

team over te dragen. 
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Deelnemende teams 

Drachten e.o. 

Het team van de vereniging met de meeste ervaring op het gebied van deel-
nemen aan deze landelijke spelregelstrijd. Zij gaan op voor de 18

e
 keer. Dik 

in de vorige eeuw, 1969, heeft deze vereniging de eindstrijd ook georgani-
seerd en net toen deze eeuw begon (2000) werd het team Nederlands kam-
pioen. Het team is gelijk aan vorig jaar en bestaat uit de kenners Henk van 
der Bij, Fokke Landheer en Jan Pultrum. Zij werden toen derde. U bent dus 

gewaarschuwd. 

Waterland e.o. 

Waterland kwam deze eindstrijd binnen als vervanger van het organiserende 
Schagen-De Helder e.o. Het spelregelteam van Waterland heeft 3 keer eerder 
meegedaan om de titel. Nestor Robert Westland zal trachten zijn medespe-
lers Rik ter Hoeve en Omesh Debipersad mee te slepen naar een goede pres-

tatie. 



Nederlands Kampioenschap Spelregels COVS Teams, Waarland 2016 

14 



Nederlands Kampioenschap Spelregels COVS Teams, Waarland 2016 

  15 

 

JAAR ORG.GROEP WINNAAR PTN PERS. WINNAAR   GROEP PTN 

1954 Enschede Maastricht 342 J. Cohen Maastricht 100 

1957 Utrecht Distr. Utrecht 223 G. van ’t Hul Enschede 60 

1959 Amsterdam Maastricht 219 M. Geelen Maastricht 75 

1961 Enschede Den Haag 240 C. Hendriks Groningen 148 

1963 Groningen Groningen 389 C. Hendriks Groningen 150 

1965 Heerlen Sittard/Geleen 355 P. Hoofs Sittard/Geleen 137 

1967 Breda Sittard/Geleen 385 J. Glasmaekers Sittard/Geleen 149 

1969 Drachten Heerenveen 408 S. de Jong Heerenveen 148 

1971 Amsterdam Groningen 421 C. Hendriks Groningen 147 

1973 Groningen Sittard/Geleen 314 J. Goffin Sittard/Geleen 112 

1975 Gouda Leeuwarden 663 J. Fleerakkers Eindhoven 157 

1977 Apeldoorn Sittard/Geleen 399 H. Rademaker Veendam 155 

1979 Enschede Sittard/Geleen 383 P. Smeets Sittard/Geleen 145 

1981 Sneek Veendam 423 E. v.d. Klaauw Den Haag 157 

1983 Amsterdam Sittard/Geleen 399 J. Eijgendaal Den Haag 150 

1985 Veendam Apeldoorn 432 A. Versloot Apeldoorn 159 

1986 Tilburg Den Bosch 431 W. Molema Veendam 165 

1987 Apeldoorn Sittard/Geleen 444 W. Molema Veendam 163 

1988 Eindhoven Breda 397 H. v.d. Pluym Breda 141 

1989 Leiden Amsterdam 469 R. Beaard Den Bosch 166 

1990 Kerkrade Maastricht 454 R. Stadhouders Breda 161 

1991 Zwolle Breda 402 J. v.d. Wal Drachten 145 

1992 Amsterdam Zuid/Oost Drenthe 417 B. Arling Z/O Drenthe 145 

1993 Tilburg/Den Bosch Noord/Oost Twente 397 J.W. Kok Gouda 139 

1994 Veendam Noord/Oost Twente 423 T. Zijl Z/O Drenthe 145 

1995 Gouda Noord/Oost Twente 414 R. Meenhuis N/O Twente 145 

1996 Horst/Venray Noord/Oost Twente 415 B. van der Aa N/O Twente 142 

1997 Deventer Noord/Oost Twente 391 R. Boone Deventer 145 

1998 Schagen-Den Helder Deventer 398 S. van der Stoop Schagen-Den Helder 145 

1999 Zeeuws Vlaanderen Noord/Oost Twente 428 R. Meenhuis N/O Twente 145 

2000 Heerenveen Drachten 419 H. Veenstra Drachten 145 

2001 Rotterdam Apeldoorn 403 H. Veenstra Drachten 140 

2002 Roermond ’t Gooi 411 D. Visser ’t Gooi 140 

2003 Enschede ’t Gooi 421 D. Visser ’t Gooi 145 

2004 S.C.U. Roosendaal 363 D. Visser ’t Gooi 140 

2005 Breda-Roosendaal De Langstraat 408 J.W. Kok Gouda 145 

2006 Groningen S.A.O. (Apeldoorn) 378 M. Ribbink S.A..O. (Apeldoorn) 137 

2007 Haagse S.V. ’t Gooi 384 D. Visser ‘t Gooi 132 

2008 Sittard-Geleen ’t Gooi 367 W. Versluis Sittard-Geleen 143 

2009 Veendam ’t Gooi 379 R. Dumont S.C.U. (Utrecht) 134 

2010 S.C.U. S.C.U. (Utrecht) 376 R. Dumont S.C.U. (Utrecht) 132 

2011 Doetinchem S.C.U. (Utrecht) 389 S. Nanninga D.S.V. (Deventer) 137 

2012 Centraal Drenthe S.C.U. (Utrecht) 392 M. Ritmeester S.C.U. (Utrecht) 132 

2013 Gouda S.C.U. (Utrecht) 331 M. Ritmeester S.C.U. (Utrecht) 124 

2014 Boxmeer-Cuijk Schagen-Den Helder 333 M. Ritmeester S.C.U. (Utrecht) 120 

2015 Zutphen Schagen-Den Helder 374 J. te Kloeze Schagen-Den Helder 134 

2016 Schagen-Den Helder      
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Beknopt reglement 
Het volledige reglement is op te vragen bij de organisatie. 

1.  Algemeen 

1.1 COVS Nederland organiseert elk jaar spelregelwedstrijden op het gebied 
van kennis van spelregels, relevante reglementen en besluiten van het veldvoetbal 

voor teams van de aangesloten verenigingen. 

1.2—1.3 Uiteenzetting organisatie districtswedstrijden 

1.4 De landelijke finale wordt georganiseerd door COVS Nederland, die de 

uitvoering in handen heeft gesteld van de Landelijke Commissie Spelregels (LCS). 

1.5.   De kosten die een vereniging maakt voor deelname aan de wedstrijden zijn 

voor rekening van de vereniging. 

1.6. COVS Nederland stelt voor de landelijke finale 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 lidvereniging de 

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

2.    Toewijzing 

2.1—2.3 Uiteenzetting toewijzingsprocedure districtswedstrijden en landelijke fina-

le. 

3.    Deelname 

3.1—3.5 Uiteenzetting betreffende samenstellingen van teams. 

3.6—3.13 Uiteenzetting plaatsing voor deelname aan landelijke finale  

3.14.  De volgorde van deelname van de teams aan de landelijke finale wordt 

door de LCS in samenwerking met de organisatie door loting vastgesteld. 

4.    Juryleden 

4.1— 4.4 Uiteenzetting betreffende het leveren van juryleden, wedstrijdleider, vra-

gensteller, tijdwaarneming en administratie door LCS, district en/of organisatie. 

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 geba-
seerd 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. De LCS stelt geen beeldvragen voor districtswedstrijden 

ter beschikking. 

5.3.   Alle vragen worden samengesteld op basis van de laatste uitgave van SPEL-
REGELS VELDVOETBAL en de spelregelwijzigingen die later gepubliceerd zijn. Zie 

daartoe ook de internetsites van de KNVB en COVS-Nederland. 

5.4. Bij de landelijke finale krijgt elke deelnemer 10 schriftelijke vragen, 1 vragen-
ronde met open vragen, 2 vragenronden met meerkeuzevragen, 1 ronde met 

beeldvragen en 1 ronde met 5 quizvragen. 

5.5. Om een winnaar te verkrijgen indien meerdere deelnemers en/of teams 

met een gelijk aantal punten eindigen, worden barragevragen gesteld. 
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5.6—5.11 Uiteenzetting betreffende de verschillende wedstrijdonderdelen en ei-

genschappen van vragen. 

5.12.  De volgorde van de schriftelijke ronde, vragenronden met diverse soorten 
vragen en quizronde wordt door de LCS in nauwe samenspraak met de organise-

rende 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 gewaar-
deerd met 3 punten. (…) Een goed deelantwoord wordt gewaardeerd met res-

pectievelijk 1, 2, 1 punt(en). 

6.2. Een antwoord op de meerkeuzevragen is goed of fout. Een goed ant-

woord wordt gewaardeerd met 4 punten. (…) 

6.3. Een antwoord op de beeldvragen is goed of fout. Een goed antwoord 

wordt gewaardeerd met 4 punten. (…) 

6.4 Een antwoord op de open vragen wordt door de jury gewaardeerd met 
maximaal 8 punten per jurylid, met dien verstande dat de hoogste en de laagste 
waardering vervallen. (…) Indien na 15 seconden bedenktijd niet met het ant-
woord wordt begonnen, vindt er geen waardering plaats. Een mondeling ant-

woord kan maximaal 1 minuut duren. 

6.5    Een antwoord bij de quizvragen is goed of fout. Een goed antwoord wordt 

gewaardeerd met 5 punten.  (…) 

6.6.   De score van een team wordt verkregen door de totalen van de drie deel-

nemers bij elkaar op te tellen.   

7.    Formulieren 

7.1— 7.3 Uiteenzetting betreffende de vragenpakketten/beeldmateriaal. 

8.    Bepalen van de eindstand  

8.1— 8.4 Uiteenzetting betreffende het bepalen van de eindstand 

9.   Protesten 

Beslissingen en waarderingen van de jury zijn bindend; er kan niet tegen gepro-

testeerd worden. 

10. Geschillen 

Over geschillen en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de LCS, 
onder wiens verantwoordelijkheid de wedstrijd namens COVS Nederland georga-

Beknopt reglement (vervolg) 
Het volledige reglement is op te vragen bij de organisatie. 
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