
    
 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING   
  Opgericht 14 januari 1924 

  “Zwolle en Omstreken”   
    

  Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DRAAIBOEK NK ZAALVOETBAL 
 
 

versie SZO / JL / 16066 
 

d.d. 2 september 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Draaiboek NK Zaalvoetbal COVS Nederland d.d. 21 januari 2017 Pagina 2 van 7 

 

 

INHOUD 
 
 

 
 
 

 Omschrijving Pagina 
 
 

 Voorpagina “Draaiboek NK Zaalvoetbal COVS Nederland” 1 
 

 Inhoudsopgave 2 
 

1. Inleiding 3 
 

2. Algemeen 3 
 

3. De diverse aandachtspunten 3 
 

4. De datum voor de organisatie van het NK Zaalvoetbal COVS Nederland 3 
 

5. De portefeuillehouder technische zaken van het VCN 4 
 

6. Financiële begroting 4 
 

7. Sponsoring - adverteerders 4 
 

8. Goedkeuring KNVB District Noord - Oost 4 
 

9. Deelname organiserende COVS-groep 4 
 

10. Deelname regerend Nederlands kampioen 4 
 

11. De deelnemende COVS-groepen; kampioenen districten 4  
 

12. Lijst met deelnemers COVS-leden 5 
 

13. Loting t.b.v. poule-indeling 5 
 

14. Wedstrijdschema zaalvoetbaltoernooi 6 
 

15. Programmaboekje 6 
 

16. Uitnodiging COVS-groepen 6 
 

17. Uitnodiging Ere-leden en Leden van Verdienste COVS 6 
 

18. Reglement Zaalvoetbal COVS Nederland 6 
 

19. Inschrijfgeld 6 
 

20. Aanstelling scheidsrechters 6 
 

21. Verzorgen van een lunch 6 
 

22. Organisatie verloting 7 
 

23. Aanschaf bekers t.b.v. deelnemende teams 7 
 

24. De wisselbeker 7 
 

25. De Fair Play bokaal 7 
 

26. Prijsuitreiking 7 
 

27. Slot 7 
 

 
 
 
 
 
 
 



Draaiboek NK Zaalvoetbal COVS Nederland d.d. 21 januari 2017 Pagina 3 van 7 

 

1. INLEIDING 
 

 Een draaiboek verschaft de leden van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) inzicht in  
 de diverse werkzaamheden, die het aanvaarden van de organisatie van een evenement van COVS 
 Nederland met zich meebrengt. Daarnaast is het een handleiding om er voor te zorgen, dat alle 
 benodigde taken en werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit draaiboek is éénmalig bedoeld, alhoe- 
 wel het hierna ook kan worden vrijgegeven aan andere COVS-groepen uit andere Districten van 
 de COVS, teneinde te komen tot een éénduidige en uniforme organisatie.  
 

2. ALGEMEEN 
 

 De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. heeft zich kandidaat gesteld voor de organisatie van het 
 Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal van COVS Nederland. Het VCN heeft de organisatie aan 
 de SZO toegewezen. Het bestuur en/of het organisatiecomité zal nauwe contacten onderhouden  
 met de portefeuillehouder Technische Zaken van het VCN, de heer F. (Frans) Sijben. Zodra alle deel- 
 nemers aan het NK Zaalvoetbal bekend zijn, zal een afspraak worden gemaakt met de voornoemde 
 portefeuillehouder van het VCN om te komen tot een loting van de poule-indeling van de twee poules. 
 

 Nadat de loting is verricht, kan het programmaboekje verder gereed worden gemaakt en kan worden 
 gedrukt bij Drukkerij Meijerink, die het drukken van het programmaboekje als sponsoring van het 
 toernooi heeft toegezegd. 
 

 Zodra alle deelnemers aan het NK Zaalvoetbal bekend zijn en de loting is verricht, zal de secretaris 
 van de SZO de uitnodigingen met het programmaboekje aan de besturen van de acht (8) COVS- 
 groepen verzenden. Dit kan aan het begin van het nieuwe jaar geschieden. Tot die tijd zal het bestuur 
 druk bezig zijn met de voorbereidingen om het een zeer geslaagd toernooi te laten worden. 
 

 De opening van het toernooi wordt verzorgd door de voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging 
 Zwolle e.o., de heer J. (Hans) van der Veen. 
 

3. DE DIVERSE AANDACHTSPUNTEN  
 

 De navolgende aspecten zijn van toepassing op de organisatie van het NK Zaalvoetbal van COVS 
 Nederland. In de hierna volgende paragrafen, worden deze aspecten nader belicht. 
 

 a. De datum voor de organisatie van het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland (4);  
 b. De portefeuillehouder Technische Zaken van het VCN (5); 
 c. Financiële begroting (6); 
 d. Sponsoring – adverteerders (7); 
 e. Goedkeuring KNVB District Noord – Oost (8); 
 f. Deelname organiserende COVS-groep (9); 
 g. Deelname regerend Nederlands kampioen (10); 
 h. De deelnemende COVS-groepen; Kampioenen districten (11);  
 i. Lijst met deelnemers COVS-leden (12); 
 j. Loting t.b.v. poule-indeling (13); 
 k. Wedstrijdschema zaalvoetbaltoernooi (14); 
 l. Programmaboekje (15); 
 m. Uitnodiging COVS-groepen (16); 
 n. Uitnodiging Ere-leden en Leden van verdienste COVS (17); 
 o. Reglement Zaalvoetbal COVS Nederland (18); 
 p. Inschrijfgeld (19); 
 q. Aanstelling scheidsrechters (20);  
 r. Verzorgen van een lunch (21); 
 s. Organisatie verloting (22); 
 t. Aanschaf bekers t.b.v. deelnemende teams (23); 
 u. De wisselbeker (24); 
 v. De Fair Play bokaal (25); 
 w. Prijsuitreiking (26); 
 x. Slot (27). 
 

4. DE DATUM VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NK ZAALVOETBAL COVS 
 

 De datum voor de organisatie van het NK Zaalvoetbal wordt reeds in een vroegtijdig stadium vast 
 gesteld door het VCN op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van COVS Nederland. Afhankelijk 
 van het feit waarop Nieuwjaarsdag valt, is het de tweede of derde zaterdag van januari van het nieuwe 
 jaar. In ons geval is de datum zaterdag 21 januari 2017 vastgesteld. 
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5. DE PORTEFEUILLEHOUDER TECHNISCHE ZAKEN VAN HET VCN   
 

 Voor de organisatie van het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland is voor de organiserende vereniging 
 de portefeuillehouder Technische zaken van het VCN het eerste aanspreekpunt. De portefeuillehouder 
 van het VCN informeert de organiserende COVS-groep welke COVS-groepen uit de zes COVS-distric- 
 ten aan het NK Zaalvoetbal deelnemen. Onder het toeziend oog van voornoemde portefeuillehouder 
 wordt ook de loting voor het toernooi verricht. 
 

6. FINANCIËLE BEGROTING   
 

 Het bestuur – in casu de penningmeester – van de SZO heeft een begroting opgesteld voor het NK 
 Zaalvoetbal van COVS Nederland. We hebben rekening gehouden met een subsidie van het VCN van 
 € 1.000,=. Vanuit de vereniging is zelf ook een bijdrage ter beschikking gesteld. Het resterende bedrag 
 trachten we te halen uit sponsoring, adverteerders en uiteraard uit een te houden verloting. Zoals het 
 bestuur het thans heeft berekend, spelen we juist quitte en/of hebben we een kleine winstmarge. Met 
 een fantastische accommodatie met bijbehorende (ruime) parkeergelegenheid, een uitstekende organi- 
 satie, een sluitende begroting en een enthousiaste groep vrijwilligers, wordt het NK Zaalvoetbal van 
 COVS Nederland in 2017 één van de best georganiseerde toernooien van de COVS. 
 

7. SPONSORING - ADVERTEERDERS 
 

 Om de organisatie van een dergelijk groot (COVS-) evenement rond te krijgen, zijn we afhankelijk van 
 de subsidie van COVS Nederland, sponsoren en adverteerders. Er zijn reeds diverse sponsoren, die 
 een geldbedrag hebben toegezegd. Ook hebben enkele bestaande adverteerders van ons clubblad een 
 bijdrage toegezegd “in ruil” voor een advertentie in het programmaboekje. Het programmaboekje voor 
 het toernooi wordt professioneel – i.v.m. sponsoring om niet – in een oplage van 100 stuks gedrukt 
 door Drukkerij Meijerink te Dalfsen. 
 

8. GOEDKEURING KNVB DISTRICT NOORD - OOST 
 

 Het zaalvoetbaltoernooi om het Nederlands Kampioenschap van COVS Nederland moet officieel wor- 
 den goedgekeurd door de KNVB in wiens district het toernooi wordt gespeeld; als zodanig is de onge- 
 vallenverzekering, die door de KNVB voor haar leden en voor de leden van de COVS is afgesloten, 
 volledig van kracht. In dit geval moet goedkeuring worden gevraagd aan KNVB District Noord - Oost. 
 Door de secretaris zal deze goedkeuring worden aangevraagd. Voor zover in het reglement van COVS 
 Nederland niet anders is bepaald, gelden de spelregels en reglementen van de KNVB zaalvoetbal 
 (district, b-categorie); 
 

9. DEELNAME ORGANISERENDE COVS-GROEP 
 

 De organiserende COVS-groep is automatisch geplaatst voor deelname aan het NK Zaalvoetbal. De 
 organiserende COVS-groep hoeft dan ook niet deelgenomen te hebben aan het Districtstoernooi 
 zaalvoetbal van het desbetreffende district. De organiserende COVS-groep is automatisch poulehoofd 
 van één van de twee poules. Het bestuur van de SZO of de Technische Commissie moet de potentiële 
 voetballende SZO-leden benaderen om een eigen voetbalteam, bestaande uit 1 doelman, 4 veldspelers 
 en minimaal 3 reserves, w.o. een eventuele reservedoelman, te formeren. Daarnaast moet een coach  
 en assistent-scheidsrechter aanwezig zijn.  
 

10. DEELNAME REGEREND NEDERLANDS KAMPIOEN 
 

 De Nederlands Kampioen Zaalvoetbal van het voorgaande jaar heeft het “recht” om deel te nemen 
 aan het NK Zaalvoetbal om zijn titel te verdedigen; indien de regerend Nederlands kampioen afziet 
 van deelname, mag de andere finalist van het voorafgaande jaar als “vervanger” meedoen. Mochten 
 zij ook afzien van deelname, dan mag het als derde geëindigde team als “vervanger” optreden. Mocht 
 dat ook niet lukken, dan mag de organiserende vereniging naar een alternatieve “vervanger zoeken”  
 in haar eigen district of de andere COVS-districten benaderen, zodat er twee poules van 4 teams in 
 stand wordt gehouden. 
 

11. DE DEELNEMENDE COVS-GROEPEN; KAMPIOENEN DISTRICTEN 
 

 Als deelnemers worden de COVS-groepen uitgenodigd, die het voorafgaande jaar kampioen zijn 
 geworden op het districtstoernooi zaalvoetbal van hun district; indien er geen districtstoernooi heeft 
 plaatsgevonden kan het districtsbestuur van het desbetreffende COVS District een COVS-groep als 
 “winnaar” of als deelnemer aanwijzen. Elk districtsbestuur geeft de winnaars van het districtstoernooi 
 zaalvoetbal zo spoedig mogelijk door aan het VCN c.q. de portefeuillehouder Technische zaken van het 
 VCN; 
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12. LIJST MET DEELNEMERS COVS-LEDEN 
 

 De deelnemende COVS-groepen moeten vóór aanvang van het toernooi een lijst met de namen, adres- 
 sen en geboortedata, evenals het lidmaatschapsnummer van de spelers, leider en/of coach van de 
 deelnemende lid-vereniging, zoals vermeld op de landelijke ledenlijst van de COVS, bij het wedstrijd- 
 secretariaat  inleveren. De teams zijn verplicht een leider te hebben. De deelnemende lid-verenigingen 
 dienen eveneens vóór aanvang van het toernooi aan de organiserende vereniging de kleuren van het 
 tenue op te geven, waarin hun team zal uitkomen. 
 

13. LOTING T.B.V. POULE-INDELING 
 

 Volgens het Reglement Zaalvoetbal van COVS Nederland wordt onder het toeziend oog van de porte- 
 feuillehouder Technische zaken van het VCN de loting verricht. De secretaris van de SZO draagt zorg 
 voor de buisjes met strookjes met de namen van alle geplaatste COVS-groepen. De organiserende 
 vereniging en de titelverdediger van het voorafgaande jaar zijn de poulehoofden. In dit geval zijn dat de 
 SZO en de COVS-groep Nijverdal. Voor de loting geldt het volgende protocol. 
 

 1. Er worden twee strookjes met de aanduiding “A” en “B” gemaakt; deze beide strookjes worden in 
  een kokertje met een rode stip op de dop gestopt en in één van de drie kleine kommetjes gelegd; 
 2. Er worden twee strookjes gemaakt met de namen van de organiserende vereniging (SZO) en van 
  de titelverdediger (Nijverdal); deze beide strookjes worden in een kokertje gestopt en in het tweede 
  kleine kommetje gelegd; 
 3. De kokertjes met de strookjes met de namen van alle resterende deelnemende COVS-groepen uit 
  de zes COVS Districten worden in de eerste grote kom gelegd; als van een bepaald COVS District 
  de deelnemende groep (nog) niet bekend is, dan wordt er een kokertje met het strookje met de 
  naam van het desbetreffende District (b.v. District West I) in de eerste grote kom gelegd; op die 
  wijze kan de geplande loting gewoon doorgaan en wordt de latere deelnemer van District West I op 
  die plaats ingevuld; 
 4. De andere twee grote kommen zijn bedoeld voor de indeling van de poules “A” en “B”; 
 5. Er wordt aan iemand van de aanwezigen gevraagd om de kokertjes met de rode dop uit het eerste 
  kleine kommetje te halen en één voor één te deponeren in de andere twee grote kommen; later zal 
  blijken welke de kom met poule “A” en welke de kom met poule “B” is; 
 6. Er wordt aan iemand van de aanwezigen gevraagd om de kokertjes met de 2 poulehoofden uit het 
  tweede kleine kommetje te halen en één voor één te deponeren in de andere twee grote kommen; 
  later blijkt wie het poulehoofd is van poule “A” en wie het poulehoofd van poule “B”; 
 7. Vervolgens wordt aan iemand gevraagd om een eerste kokertje te nemen uit de eerste grote kom 
  en het kokertje naar keuze te deponeren in de één van de twee andere grote kommen; vervolgens 
  wordt diezelfde persoon of iemand anders van de aanwezigen gevraagd om een tweede kokertje te 
  nemen uit de eerste grote kom en ziet de organisatie er op toe, dat dit tweede kokertje wordt gede- 
  neerd in de andere van de tweede grote kommen; vervolgens wordt diezelfde persoon of iemand 
  anders van de aanwezigen gevraagd om een derde kokertje uit de eerste kom te nemen en deze 
  naar keuze te deponeren in één van de twee andere grote komen; vervolgens wordt gevraagd om 
  het vierde kokertje te nemen en ziet de organisatie er op toe, dat dit derde kokertje wordt gedepo- 
  neerd in de andere van de tweede grote kommen; dit herhaalt zich ook met het vijfde en zesde 
  (laatste) kokertje uit de eerste grote kom;  
 8. Nadat alle kokertjes in de grote kommen zijn gedeponeerd, wordt door de portefeuillehouder van 
  het VCN of iemand van de organisatie uit elke kom het kokertje met de rode stip op de dop ge- 
  haald; uit deze kokertjes worden de strookjes met de aanduiding “A” en “B” gehaald; nu is bekend 
  wat de kom is met de deelnemers in poule “A” en de kom met de deelnemers in poule “B”. 
 9. Vervolgens wordt er om-en-om uit de twee grote kommen “A” en “B” een kokertje gehaald en wordt 
  hieruit het strookje met de naam van de getrokken COVS-groep gehaald; de eerste naam van de  
  COVS-groep wordt ingevuld op plaats 4 van poule “A”; de naam van de COVS-groep uit het vol- 
  gende kokertje uit de kom “B “ wordt ingevuld op plaats 4 van poule “B”; vervolgens wordt de 
  naam van het strookje uit het volgende kokertje ingevuld op plaats 3 van poule “A”; vervolgens 
  wordt de naam van het strookje uit het volgende kokertje ingevuld op plaats 3 van poule “B”; ver- 
  volgens wordt de naam van het strookje uit het volgende kokertje ingevuld op plaats 2 van poule 
  “A”; vervolgens wordt de naam van het strookje uit het volgende kokertje ingevuld op  plaats 2 van 
  poule “B”; Mocht de naam van één van de poulehoofden (SZO of Nijverdal) eerder worden getrok- 
  ken, dan worden deze namen ingevuld op de plaatsen 1 van poule “A” of poule “B”, al 
  naar uit welke kom wordt getrokken.  
 

 10. Nu alle namen van de strookjes uit de kokertjes bekend zijn, is de loting voor de indeling van de 
  poules “A” en “B” geschied. 
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14. WEDSTRIJDSCHEMA ZAALVOETBALTOERNOOI 
 

 Nadat de loting voor de poule-indeling is verricht, kan het wedstrijdschema worden ingevuld. De 
 secretaris van de SZO heeft vorig jaar voor het NK Zaalvoetbal van 2016 een systeem met een wed- 
 strijdschema ontwikkelt met een automatische eindstandberekening. Dat systeem kan thans weer 
 worden gebruikt. Er behoeven alleen andere namen van de deelnemende teams te worden ingevuld. 
 In het systeem is ook een berekening van het Fair Play klassement opgenomen. 
 

15. PROGRAMMABOEKJE 
 

 Nadat de loting voor de poule-indeling is verricht, kan het programmaboekje, waarin het wedstrijd- 
 schema eveneens is opgenomen, alsmede het organogram van de poule-indeling, het wedstrijdregle- 
 ment en de overige tuchtregels van de COVS.  
 

16. UITNODIGING COVS-GROEPEN 
 

 Nadat alle voorbereidende werkzaamheden zijn verricht, zoals de aanmelding van de deelnemende 
 COVS-groepen, de loting voor de poule-indeling en het drukken van het programmaboekje, worden 
 de deelnemende COVS-groepen met een officiële uitnodigingsbrief uitgenodigd om deel te nemen aan 
 het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland op zaterdag 21 januari 2017. In de uitgaande brief wordt 
 deze genoemde datum vermeld, alsmede de plaats waar het NK Zaalvoetbal wordt gehouden, hoe de 
 poule-indeling er uitziet en wanneer het aanvangstijdstip is. Per COVS-groep zullen er drie program- 
 maboekjes (één voor het archief, één voor het meereizend bestuurslid en één voor de coach van het 
 zaalvoetbalteam) als bijlage worden meegezonden. Ook wordt een voorbedrukt formulier meegezonden 
 waarop zij de spelerslijst kunnen invullen. 
 

17. UITNODIGING ERE-LEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE COVS 
 

 Nadat alle voorbereidende werkzaamheden zijn verricht, zoals de aanmelding van de deelnemende 
 COVS-groepen, de loting voor de poule-indeling en het drukken van het programmaboekje, worden 
 de Ere-leden en Leden van Verdienste van zowel COVS Nederland als de Scheidsrechtersvereniging 
 Zwolle e.o. met een officiële uitnodigingsbrief uitgenodigd om het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland 
 van zaterdag 21 januari 2017 bij te wonen. In de uitgaande brief wordt de genoemde datum vermeld, 
 alsmede de plaats waar het NK Zaalvoetbal zal worden gehouden en wanneer het aanvangstijdstip is. 
 Met de uitnodiging zal eveneens een programmaboekje worden meegezonden. De reiskosten van de 
 Ere-leden en Leden van Verdienste van zowel COVS Nederland als de SZO, komen niet ten laste van 
 de SZO. 
 

18. REGLEMENT ZAALVOETBAL COVS NEDERLAND 
 

 Volgens het Reglement Zaalvoetbal van COVS Nederland wordt het NK Zaalvoetbal gespeeld in twee 
 poules van 4 die een halve competitie tegen elkaar spelen; alle wedstrijden duren 20 minuten; om 
 een beslissing te verkrijgen worden er in afwijking van het reglement geen strafschoppen maar shoot- 
 outs genomen. Hiervoor is in het programmaboekje een reglement opgenomen. 
 

19. INSCHRIJFGELD 
 

 Aan de deelname aan het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland is geen inschrijfgeld verbonden; het 
 inschrijfgeld heeft men reeds voldaan tijdens de deelname aan het districtstoernooi zaalvoetbal. 
 

20. AANSTELLING SCHEIDSRECHTERS 
 

 De wedstrijden worden geleid door scheidsrechter uit de hoogste klasse van het zaalvoetbal. Hun 
 beslissingen zijn bindend. De scheidsrechters dienen te worden aangevraagd bij het District van de 
 KNVB, waarin het zaalvoetbaltoernooi plaatsvindt. De scheidsrechters dienen lid te zijn van een bij 
 de COVS aangesloten lid-vereniging. De aangestelde scheidsrechters krijgen eveneens een officiële 
 brief, waarin hun toezegging wordt bevestigd en waar en wanneer zij verwacht worden. 
 

21. VERZORGEN VAN EEN LUNCH 
 

 Voor de deelnemende COVS-groepen en hun begeleiding, alsmede de uitgenodigde Ere-leden en Leden 
 van Verdienste van zowel COVS Nederland als de SZO, wordt een geheel verzorgde lunch aangeboden. 
 Alle deelnemers van de COVS-groepen en de genodigden, alsmede de leden van de organisatie van 
 de SZO, krijgen een lunch-bon overhandigd, die zij bij de betreding van de lunchzaal moeten afgeven. 
 

 Zonder lunch-bon mag de lunchzaal niet worden betreden. (Dit geldt uiteraard niet – op vertoon van 
 hun badge - voor de leden van de organisatie en de portefeuillehouder van het VCN.) 
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 Het bestuur heeft met de catering van de Sporthal “Bosbadhal” afgesproken, dat er twee soorten lun- 
 ches zullen worden verstrekt. De deelnemende COVS-teams met begeleiding (maximaal 15 personen) 
 krijgen een lunch zonder soep aangeboden. De genodigden (waaronder eventuele vip’s), leden van de 
 organisatie (de bestuursleden, de scheidsrechters en eventuele commissieleden) krijgen een lunch met 
 soep naar keuze aangeboden. 
 

 In verband met het vorenstaande heeft de secretaris van de SZO drie verschillende lunchbonnen ge- 
 maakt. Alle deelnemers van de COVS-groepen krijgen een kleinere “lichtgroene” lunch-bon, die ze bij 
 binnenkomst in de lunchzaal moeten inleveren, zodat wordt voorkomen dat ongenode gasten kunnen 
 mee lunchen. De spelende leden van de SZO en de begeleiding krijgen een kleinere “witte” lunchbon. 
 Als organiserende vereniging staan wij toe, dat er meer dan de voorgeschreven maximaal aantal (15) 
 leden mogen mee lunchen. De SZO rekent op een eigen coach, een leider, een assistent-scheidsrechter 
 en een verzorger. Daarnaast worden kinderen van spelende “vaders” ook voorzien van een lunch-bon. 
 Alle genodigden van het VCN, de Ere-leden en Leden van Verdienste van COVS Nederland en de SZO 
 en de leden van de organisatie (bestuursleden en scheidsrechters) krijgen een grotere “groene” lunch- 
 bon. De deelnemers van de COVS-groepen met een kleine lunch-bon krijgen een verzorgde lunch met 
 brood, thee, koffie, melk of karnemelk, zonder soep. De genodigden van het VCN en de organisatie 
 met een grotere “groene” lunch-bon krijgen een verzorgde lunch met brood, thee, koffie, melk of karne- 
 melk, met soep naar keuze aangeboden. 
 

22. ORGANISATIE VERLOTING 
 

 Om de kosten van de organisatie van het NK Zaalvoetbal te dekken, zal door de organisatie twee keer 
 (één keer vóór en één keer nà de middagpauze) een verloting worden gehouden met leuke prijzen, zoals 
 vleesschotels, rollades, slagroomtaarten, slagroomboompjes en flessen rode en witte wijn. 
 

23. AANSCHAF BEKERS T.B.V. DE DEELNEMENDE TEAMS 
 

 Als herinnering voor deelname aan het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland krijgen alle deelnemende 
 COVS-groepen een beker. Uiteraard in de volgorde groot naar klein, gebaseerd op de behaalde plaats 
 1 tot en met 8. 
 

24. DE WISSELBEKER 
 

 Door het Verenigingsbestuur COVS Nederland wordt (is) een wisselbeker ter beschikking gesteld, die 
 eigendom blijft van het VCN, tenzij een COVS-groep de beker drie keer achtereen wint of vijf maal in 
 totaal. In dat geval mag de desbetreffende lid-vereniging de wisselbeker behouden. De kampioen van 
 het toernooi komt één jaar in het bezit van de COVS-wisselbeker.   
 

25. DE FAIR PLAY BOKAAL 
 

 De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. stelt een mooie Fair Play bokaal ter beschikking, die de 
 winnaar van het Fair Play klassement mag behouden. 
 

26. PRIJSUITREIKING 
 

 Direct na afloop van de finale worden de prijzen samen uitgereikt door de portefeuillehouder van het 
 VCN, de heer F. (Frans) Sijben en de voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), de 
 heer J. (Hans) van der Veen. De wisselbeker van COVS Nederland wordt uitgereikt door de voorzitter 
 van COVS Nederland, de heer Pol Hinke. De Fair Play beker wordt uitgereikt door de voorzitter van de 
 SZO, Hans van der Veen. 
 

27. SLOT 
 

 Het bestuur hoopt dat dit draaiboek een bijdrage zal leveren aan een goede organisatie van het NK 
 Zaalvoetbal van COVS Nederland.  
 
 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) 
van 14 september 2016 te Kampen. 
 
 

 Secretariaat SZO:  
 

 Jan Lahuis,  
 Isadora Duncanweg 33,  
 1326 SL  ALMERE,  
 telefoon: 036 – 8 44 38 23    
 mobiel: 06 – 51 83 59 41,  
 e-mail: janlahuis52@gmail.com of zwolle@covs.nl 


