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DRAAIBOEK JAN WILLEM VAN ESSEN ZAALVOETBALTOERNOOI 

 

Het zaalvoetbaltoernooi om het kampioenschap van COVS District Oost, het zogenoemde Jan Willem  
van Essen zaalvoetbaltoernooi, wordt reeds sinds 1979 door onze vereniging georganiseerd, zodat er  

veel ervaring mee is opgedaan. Hiervoor gelden de volgende aandachtspunten: 

 

- De datum is de eerste of tweede zaterdag van januari (afhankelijk van het feit op welke dag de 

 Nieuwjaarsdag valt) en wordt ter kennisname gebracht aan COVS District Oost; 
- In oktober worden de COVS-groepen van COVS District Oost geattendeerd op het Jan Willem van 

 Essen zaalvoetbaltoernooi  

- De loting van de poule-indeling vindt plaats op het Voorzittersoverleg van COVS Oost in oktober; 

- Voor de loting van de poule-indeling heeft de secretaris van de SZO een protocol opgesteld; 

- Afhankelijk van het aantal deelnemende COVS-groepen, wordt bepaald of er gekozen wordt voor 

 twee poules van 5 teams of drie poules van 4 teams; een andere constructie is eveneens mogelijk; 
- De 13 lid-verenigingen moeten worden uitgenodigd en worden ingelicht omtrent de poule-indeling, 

 plaats en tijdstip; 

- De lid-verenigingen van COVS District Oost krijgen tot 1 oktober van het kalenderjaar de gelegen- 

 heid om zich af te melden, zodat zij vrijgesteld worden van het betalen van het inschrijfgeld;  

- Andere uitnodigingen gaan naar genodigden, zoals het Verenigingsbestuur COVS Nederland, Ere- 
 leden en Leden van Verdienste van COVS Nederland uit COVS District Oost, COVS District Oost 

 en eventuele oud-bestuursleden van COVS District Oost, Ere-leden en Leden van Verdienste van 

 de SZO, KNVB District Oost en overige genodigden;  

- De datum, plaats en huur zaal vastleggen; 

- Opnieuw uitnodigingen versturen naar andere instanties (zie boven *); 

- Lid-verenigingen moeten overeenkomstig het Reglement van COVS District Oost hun inschrijfgeld 
 à € 100,= voldoen 1 maand vóór aanvang van het toernooi aan de organiserende vereniging; 

- De deelnemende lid-verenigingen moeten vóór aanvang een lijst met namen overleggen van de 

 deelnemende spelers met hun geboortedatum en lidnummer van de COVS; 

- Er moet een eigen voetbalteam (1 doelman, 4 veldspelers, 3 reserves en eventuele reservedoelman) 

 worden geformeerd; 
- Aanstelling scheidsrechters uit het zaalvoetbal, die fluiten in de hoogste groep van het zaalvoetbal 

 in het desbetreffende district; de aangestelde scheidsrechters en assistent-scheidsrechters moeten 

 een schriftelijke bevestiging ontvangen dat zij op de aangegeven datum en plaats verwacht worden; 

- Het verzorgen van een lunch t.b.v. de deelnemende teams met begeleiding en genodigden; 

- De organisatie van een verloting ten behoeve van de deelnemers en toeschouwers; het verzorgen 

 van prijzen (vleesschotels, rollades, taarten, flessen (rode en witte) wijn en de loten etc.; 
- Aanschaf bekers ten behoeve van de finales (plaatsen 1 tot en met 4); 

- De wisselbeker en de Piet de Vos fair play-bokaal worden ter beschikking gesteld door de SZO; 

- De winnaar plaatst zich voor het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland van het volgend jaar; 

 

De organisatie van het JWvE zaalvoetbaltoernooi kan in één dag in één sporthal, zoals dat de laatste 
jaren is gebeurd, maar het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland moet op één locatie met twee sport- 

hallen worden gehouden, zodat rekening wordt gehouden met de reistijd van de deelnemende  COVS-

groepen uit alle districten van de COVS. Voor het overige verwijs ik naar het Reglement Zaalvoetbal van 

COVS Nederland en het Draaiboek Technische Commissie SZO. 

 
 
 
 
 

 
 



Draaiboek Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi 

Protocol loting Districtstoernooi zaalvoetbal om het Jan Willem van Essen toernooi. 
 
 

Er worden diverse lootjes gemaakt van de deelnemende COVS-groepen van COVS District Oost. 
 

Er wordt geen verschil gemaakt omdat de kampioenen van voorgaande edities geen privileges genieten, 

zoals dat bij het landelijk kampioenschap het geval is. 

 

1. Er worden twee (of drie) lootjes gemaakt, afhankelijk van het aantal in te delen poules. In principe 
 zijn dat er twee, maar bij uitzondering kunnen dat er drie zijn; de lootjes (met de aanduiding A, B 

 of C) worden (in een kokertje met rode stip) in één van de beide kleine kommetjes gelegd; 

 

2. Alle dertien COVS-groepen gaan in aparte kokertjes, behalve de COVS-groepen, die zich vroegtijdig 

 hebben afgemeld; de kokertjes met de aangemelde COVS-groepen gaan in het andere kleine 

 kommetje; 
 

3. Afhankelijk van het aantal poules (2 of 3) worden er 2 of 3 (grote) kommen klaar gezet. 

 

4. Er wordt vanuit het kleine kommetje, waarin de 2 (of 3) kokertjes met rode stippen liggen, een 

 kokertje getrokken en in 1 van de 2 (of 3) grote kommen gelegd. Het andere kokertje(s) wordt in de 
 andere kom(men) gedeponeerd.  

 

5. Vervolgens wordt er om-en-om een kokertje vanuit het andere kleine kommetje met deelnemende 

 COVS-groepen door een willekeurig aan te wijzen persoon in één van de 2 (of drie) grote kommen 

 gelegd; zijn het drie poules (dus drie kommen) wordt er beurtelings een kokertje in de kommen 1, 2 

 en 3  gedeponeerd. Afhankelijk van het aantal poules geschiedt dat nà elkaar 2 of 3 keer. Nadien bij 
 het uitlezen van de kokertjes zal blijken, wat poule A, B (of C) is. 

 

6. Nadat alle kokertjes in de grote kommen zijn gedeponeerd, wordt uit elke kom het kokertje met 

 rode stip gehaald. Nu is bekend wat poule A, B (of C) wordt. 

 
7. Vervolgens wordt er om-en-om uit kom 1, 2 (of 3) een kokertje gehaald zodat bekend wordt in 

 welke poule elke deelnemende COVS-groep terecht is gekomen. 

 

8. Vervolgens wordt de indeling van de poules 1 en 2 (of 3) bekend gemaakt. 

 

9. In medio december wordt door de organiserende Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. bekend 
 gemaakt, welke wedstrijdschema zal worden gehanteerd. 

 

 

 

 
Almere, 6 juli 2019, 

secretaris SZO, Jan Lahuis. 

 


