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Aanwezig: Hans Schelling en Sebastiaan Kleijburg namens de KNVB. Piet Tiggelaar, 
Willie Peijnenburg en Pol Hinke namens de COVS. 
Dit betreft geen formeel verslag van deze bijeenkomst, maar een beknopte visie op 
het gesprek vanuit het oogpunt van de COVS. 
 
 
De volgende zaken zijn in het overleg aan de orde gekomen: 
- De KNVB heeft uitleg gegeven over de bestuurlijke vernieuwingen binnen de KNVB. 
Nu er geen verenigingsbestuur meer is, zal de arbeidsorganisatie de gesprekspartner 
van de COVS. Sebastian Kleijburg (scheidsrechterszaken) en Hans Schelling (manager 
competitiezaken) zijn de overlegpartners van de COVS. We gaan uit van korte lijntjes 
en hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Indien 
gewenst vindt er dan tussentijdsoverleg plaats. Dus geen zaken meer opsparen voor 
een half jaarlijks overleg, maar we nemen sneller en directer contact met elkaar op. 
 
- De nieuwe structuur betekent ook dat er slechts op kleine details per regio/district 
nog afwijkingen zijn in de uitvoering van het beleid. Het streven is om in het hele 
land één beleid te hebben. 
In de districten komt het voor dat men in de loop van de jaren een bepaald beleid 
heeft ontwikkeld. Per geval gaat bekeken worden of dit afgeschaft of landelijk 
ingevoerd wordt. 
 
- De districten kunnen ook op districtsniveau contacten blijven onderhouden met de 
KNVB. Dit is dan met de medewerker scheidsrechterszaken op districtsniveau en niet 
meer met de scheidsrechterscommissie van het district (die bestaan immers niet 
meer). 
 
- Afgesproken is dat de COVS in een vroeg stadium betrokken wordt bij het 
arbitragebeleid van de KNVB. Er ligt een beleidsplan met een onderliggende verdere 
invulling van het afdelingsplan over de arbitrage. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd 
en zo nodig bijgesteld. Voor het volgende beleidsplan worden we vroegtijdig 
ingeschakeld. De COVS is van harte uitgenodigd om hier een bijdrage aan te leveren. 
Er vindt in ieder geval elk voorjaar overleg zijn tussen KNVB en COVS over de 
uitwerking van dit beleidsplan voor het komend seizoen. 
 
- In het lopende seizoen staan de volgende zaken op arbitragebied op de agenda van 
de KNVB: 

 De kwaliteit van de rapportage. De opleiding voor rapporteurs is vernieuwd 
en rapporteurs zullen meer beoordeeld gaan worden (ook door 
scheidsrechters) om op die manier de kwaliteit te kunnen verbeteren.   

o De COVS vindt het een goed initiatief om de kwaliteit van de 
rapportage tegen het licht te houden. Wel is het jammer dat wij daar 
niet eerder bij betrokken zijn geweest. Er klinken geluiden in het land 
over rapporteurs die nu willen stoppen doordat er te hoge en volgens 



hun rigide eisen gesteld worden. De COVS maakt zich zorgen over het 
aantal beschikbare rapporteurs dat dan overblijft. Blijft het nog wel 
mogelijk om de scheidsrechters voldoende te beoordelen? De KNVB 
erkent dit probleem en heeft als doel om jaarlijks voldoende nieuwe 
rapporteurs op te gaan leiden. Bovendien moeten de scherpe kantjes 
bij het beoordelen van de huidige rapporteurs er vanaf. Goede 
vrijwilligers moeten wel behouden blijven voor de KNVB. 

 Vaker inzetten van neutrale assistenten in 1e klasse en ‘risicowedstrijden’  in 
lagere klassen.  

o De opleidingen assistent scheidsrechter zijn populair. De COVS hoopt 
dat het gaat lukken om steeds vaker wedstrijden te laten leiden door 
een neutraal trio. Vanuit voetbalverenigingen is er positief gereageerd 
op een pilot in het district Oost, waar assistenten in de 1ste klasse zijn 
ingedeeld. 

 Spelregelbewijs B-junioren. Op dit moment heeft ongeveer 50% van de B-
junioren zich bezig gehouden met het behalen van het spelregelbewijs, zo’n 
90% van deze groep slaagt. 1 januari moeten alle B-junioren hun 
spelregelbewijs gehaald hebben. De KNVB is clubs daar de laatste weken 
weer op gaan wijzen en het percentage geslaagden begint snel te stijgen.  

o De COVS is benieuwd hoeveel B-junioren op 1 januari daadwerkelijk 
het spelregelbewijs zullen hebben behaald. We krijgen het overzicht 
van de KNVB toegestuurd. Dit seizoen is de KNVB nog niet heel streng 
voor junioren die het bewijs niet hebben. Maar vooral verenigingen 
op hun verantwoordelijkheid gaan wijzen als er veel junioren binnen 
een vereniging geen bewijs hebben. De KNVB vindt het nu vooral 
belangrijk dat veel junioren met de spelregels bezig zijn, striktere 
controle volgt later. De COVS kan zich vinden in deze visie. Veel COVS-
verenigingen zijn bij voetbalclubs actief om de spelregels onder de 
aandacht te brengen. Dat wordt als zeer positief ervaren. 

 De piramide. Met de definitieve komst van een landelijke divisie, gaat er ook 
naar de opbouw van de groepen van de scheidsrechters gekeken worden. . 
De groepsindelingen zullen gaan veranderen. Eerder was dit uitgesteld in 
afwachting van de komst van een landelijke divisie. 

o De COVS zal dit proces op de voet volgen en haar bijdrage aan het 
proces leveren. 

 Steeds meer ICT. De digitale mogelijkheden blijven toenemen. De KNVB wil 
hier nog meer gebruik van maken. Zo zullen afmeldingen tot een steeds later 
moment via het OP gedaan kunnen worden. Op dit moment zijn er nog veel 
vrijwilligers bezig met de afmeldingen en het zoeken van vervangende 
scheidsrechters. De KNVB hoopt dat deze vrijwilligers hier steeds minder tijd 
aan kwijt zijn door de automatisering, zodat zij zich op andere plekken 
kunnen inzetten voor de arbitrage. 

o De COVS juicht dit toe. 
 
 
 


