
INFORMATIE COVEBO CUP 2023 

SPARTA NIJKERK 

POULE INDELINGEN 

POULE A     POULE B 
SPARTA NIJKERK    DE TREFFERS 
ASV Volewijckers    DVS’33 
RODA’46     DOVO 
ORION      EXCELSIOR MAASSLUIS 
       
 
PROGRAMMA 
 
Ontvangst vanaf 8.30 uur, leiding wordt verzocht zich te melden in de Ridderzaal  
bij de wedstrijdleiding (ingang kantine, trap op direct rechts bovenaan de trap). 
Aanvang eerste wedstrijden om 10.00 uur.  
De poulewedstrijden vinden tegelijkertijd plaats. 
Er wordt gespeeld op twee kunstgrasvelden. 
Finale is voorzien rond 15.00 uur op het hoofdveld.  
Aansluitend prijsuitreiking in kantine van de vereniging. 
 
TOERNOOILEIDING 
 
De organisatie en uitvoering van de COVEBO CUP is in handen van Sparta Nijkerk.  
De wedstrijdleiding is de gehele dag te vinden in de Ridderzaal.  
 
PRIJZEN 
 
1e prijs  Wisselbeker, beker en hoofdprijs van 500,00 EURO 
2e prijs  Beker en prijs van 300,00 EURO 
3e prijs  Beker en prijs van 100,00 EURO 
Fair play Fair play plaquette voor sportiefste team.  
Beste Speler Prijs voor beste speler van toernooi.  
Beste Keeper Prijs voor beste keeper van toernooi.  
 
KLEEDKAMERS 
 
Elk team krijgt de beschikking over twee aansluitende kleedkamers met douches.  
Kleedkamerindeling is op de wedstrijddag bekend bij de toernooileiding in de Ridderzaal. 
Er kunnen sleutels ter beschikking gesteld worden.  
Hiervoor wordt per sleutel een BORG van 10,00 EURO verlangd. 
Sleutels zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdleiding in de Ridderzaal. 
 
AFGELASTING TOERNOOI 
 
Indien het in de dagen voor het toernooi gesneeuwd heeft, draagt de organisatie zorg voor het 
sneeuwvrij maken van de velden. 



Indien er ’s nachts sneeuw is gevallen of op de ochtend van het toernooi sneeuw wordt voorspeld, 
zal de wedstrijdleiding tijdig de teams op de hoogte stellen van afgelasting! 
 
VELDEN 
 
Er wordt gespeeld op twee kunstgrasvelden. 
Daarnaast is er 1 volledig kunstgrasveld en 1 pupillen kunstgrasveld beschikbaar voor warmlopen. 
 
SPELERS 

Deelnemende spelers moeten speelgerechtigd zijn voor de categorie (JO19) volgens de reglementen 

van de KNVB en ingeschreven staan bij de deelnemende vereniging. 

Er mogen GEEN dispensatiespelers meedoen met de deelnemende verenigingen. 

Indien de arbiters en/of wedstrijdleiding ontdekt dat er dispensatiespelers meedoen tijdens de 

wedstrijd volgt voor het betreffende teams een puntenaftrek van 3 punten. 

WEDSTRIJDTENUES 

Het eerstgenoemde team, het thuisspelende team, in de wedstrijdplanning moet het tenue, volgens 

eigen beoordeling of op last van de arbiter, aanpassen aan het tenue van de tegenstander. Het 

onderscheid in kleurstelling tussen de teams moet goed zichtbaar zijn. 

Neem dus goed notie van de verenigingskleuren van de deelnemende teams en neem een passend 

tweede wedstrijdtenue of hesjes mee.  

ETEN & DRINKEN 

De deelnemende teams worden voorzien van sportdrank, lunchpakketten met drinken en fruit vanuit 

de organisatie. Daarnaast is de kantine gedurende het gehele toernooi geopend en kan er op eigen 

kosten gebruik van worden gemaakt. 

Voor de begeleiding van de teams is er gedurende het gehele toernooi koffie, thee of frisdrank in de 

Ridderzaal. 

PUNTENTELLING 

Puntendeling zoals voorgeschreven door de KNVB. Winnende team 3 punten, verliezende team 0 

punten en bij een gelijke stand elk team 1 punt. 

Bij een gelijk aantal punten in de poule wordt de rangorde als volgt verkregen: 

- Op doelsaldo 

- Meest gescoorde doelpunten voor 

- Onderlinge resultaten tussen de teams 

Als dat ook gelijk eindigt, zal er een penaltyreeks (van drie penalty’s per team) komen om de 

rangorde te bepalen. 

 



 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

- Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB 

- Penalty series (van drie) worden genomen door middel van de standaard regeling, om & om 

- Penalties worden bij een gelijke stand verder om & om genomen door andere spelers dan uit 

de eerste serie. 

- Teams zijn ingedeeld in poules van 4 

- In de poule spelen de teams één keer tegen elkaar, halve competitie 

- Vijf (5) minuten voor aanvang van iedere wedstrijd zijn de teams bij het desbetreffende 

wedstrijdveld aanwezig 

- Wedstrijden in de poule fase duren 20 minuten, de speeltijd wordt bijgehouden door de 

arbiter. Waar nodig door ernstig oponthoud mag de arbiter extra speeltijd bijtellen 

- Een team mag tijdens de wedstrijden maximaal 3x wisselen 

- Het door wisselen tijdens de wedstrijd is NIET toegestaan 

FINALES 

- Na de poule wedstrijden zal er een kruis ronde worden gespeeld,  

waarbij A1 – B2 en A2 – B1.  

De verliezers spelen om plaats 3 &4. De winnaars om plaats 1 & 2. 

- De overige teams uit beide poules zullen spelen om de plaatsen 5 t/m 8. 

Waarbij A3 – B4 en A4 – B3.  

De winnaars spelen om plaats 5 & 6 en de verliezers spelen om plaats 7 & 8 

ARBITRAGE 

De wedstrijden worden geleid door neutrale trio’s. 
Arbitrale beslissingen zijn bindend. 
Arbiters maken gebruik van de tijdstrafregeling 
 
TIJDSTRAFREGELING 

Tijdstraf duurt 5 minuten, na het geven van een gele kaart 

Het toezicht op de speler aan wie de tijdstraf in opgelegd, is in handen van de arbiter. Hij houdt de 

tijd bij, noteert welke speler (nummer en naam) is opgelegd. Als de tijdstraf om is mag de 

betreffende speler het veld op aanwijzing van de arbiter het speelveld weer betreden. 

De speler aan wie de straf is opgelegd bevindt zich tijdens de tijdstraf buiten het speelveld, maar 

binnen de omrastering van het speelveld, in een door de arbiter aangegeven gebied. 

De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de arbiter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf 

stil. 

De speler aan wie de tijdstraf is opgelegd, mag tijdens zijn straf niet worden vervangen. 



Tijdstraf kan per wedstrijd slechts eenmaal per speler worden opgelegd. Hierbij moet de speler wel 

de gele kaart worden getoond. Bij een tweede waarschuwing volgt de rode kaart. 

Bij een rode kaart, ook na 2x geel, is de betreffende speler bij de eerstvolgende wedstrijd geschorst. 

Als een doelverdediger een tijdstraf krijgt opgelegd, moet een veldspeler zijn positie innemen. Deze 

zal als doelverdediger optreden door het aantrekken van een afwijkend wedstrijdshirt om zo als 

doelverdediger goed herkenbaar te zijn. 

Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden 

gestaakt. Het betreffende team dat schuldig is aan de staking verliest de wedstrijd. 

Krijgt een speler direct rood, dan is deze speler uitgesloten voor het restant van de wedstrijd en mag 

niet worden vervangen. Tevens is hij geschorst voor de eerstkomende wedstrijd. 

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.  

Tegen de beslissingen van de arbiters en wedstrijdleiding is geen beroep mogelijk. 

PENALTY SERIES 

Eventueel beslissende penalty series worden genomen volgens de standaard regeling, om & om 

Een serie bestaat uit 3 penalty’s voor ieder team. Het team wat het eerst komt op 1 penalty verschil 

wint. 

Indien 3 penalty’s niet voldoende zijn wordt er vervolgd met het om & om nemen van penalty’s door 

ieder team, net zo lang totdat een van de teams niet scoort.  

Iedere penalty wordt genomen door een verschillende speler uit het team dat bij het eindsignaal 

binnen het speelveld stond. Zijn alle spelers uit dit team geweest en er is geen beslissing gevallen, 

begint de 1e speler weer die de 1e penalty heeft genomen… 

LOCATIE & ROUTE 

SPARTA NIJKERK 
SPORTPARK DE EBBENHORST 
NACHTEGAALSTEEG 1 
3862 WJ NIJKERK 
 
Het sportpark is het beste vanuit het Noorden of Westen te bereiken via de A28 

- Neem afslag 9 NIJKERK en volg NIJKERK 
- Rij door tot de rotonde en neem op deze rotonde de 1e afslag naar de Vetkamp 
- Neem na 300 meter op de rotonde de 3e afslag naar ’t Hazeveld 
- Einde weg sla linksaf naar de Wallerstraat 
- Weg volgen 
- Over spoor, u bevindt zich op de Bloemendaalseweg 
- Na 300 meter sla rechtsaf naar de Nachtegaalsteeg 
- Na circa 300 meter bevindt zich het sportpark aan uw linkerhand 

 
Er bevinden zich meerdere parkeerplaatsen tegenover het sportpark, waar ook voldoende ruimte 
voor touringcars is. Zie onderstaande afbeelding. 



 

TOERNOOI VOLGEN? 

Link naar toernooi.nl     https://ap.lc/vHOov 
 
QR code in de bijlage 
 

 
 

http://toernooi.nl/
https://ap.lc/vHOov

