
Tilburg, 6 januari 2016 

Beste zusterverenigingen, 

Namens COVS Tilburg e.o. wensen wij jullie en jullie dierbaren alle goeds toe voor 2016! 

Tijdens de ingelaste COVS Zuid 1 vereniging in november i.v.m. het aftreden van Wim Ippel is het 

huidige rapportagesysteem voor KNVB scheidsrechters uitvoerig aan bod gekomen. Helaas uit 

onvrede omdat het huidige systeem in 2016 ( en al vele jaren terug) onbetrouwbaar en onbruikbaar 

is, o.a. om promotiedegradatie beslissingen op te nemen. 

COVS Tilburg e.o. heeft conform afspraak het initiatief genomen om de geventileerde gedachten te 

verwoorden in bijgaand document “Snelweg naar een beter rapportagesysteem”. Het huidige 

systeem zorgt binnen onze vereniging met regelmaat voor onvrede en helaas ook voor onterechte 

wrevel tussen scheidsrechters en rapporteurs. Onterecht omdat zowel scheidsrechters als 

rapporteurs moeten werken met een onbruikbaar en onbetrouwbaar systeem. Dit document is een 

oproep om zo snel mogelijk stappen te zetten naar een beter rapportagesysteem, het draagt 

hiervoor bouwstenen aan en onderbouwt het faillissement van het huidige systeem! 

Wij hopen dat je dit document gaat lezen en hierop wilt reageren hoe dan ook. Er zijn geen goede 

en/of foute reacties, jullie mening is belangrijk! We vragen jullie dit document ook met jullie 

achterban te delen en hun reacties te peilen. Ook het Zuid 1 en landelijke COVS bestuur brengen we 

op de hoogte van het initiatief. De KNVB wordt ook meteen geïnformeerd want de KNVB is hopelijk 

een cruciale partner voor de snelweg naar een beter rapportagesysteem. Het is de bedoeling dat we 

nog dit seizoen goedschiks dan wel kwaadschiks deze snelweg bereiken, het huidige systeem is al 

failliet! Daarom vragen wij je om begin februari te reageren. Bij voorbaat dank! Afhankelijk van jullie 

reacties bepalen we de vervolgstappen. Opties zijn bijvoorbeeld het beleggen van een avond om 

met geïnteresseerden hierover door te praten of een terugkoppeling van de binnengekomen 

reacties. 

Wij vinden het ook belangrijk om in alle openheid te motiveren waarom wij voor deze route kiezen 

en niet voor een route via COVS Zuid 1 of het VCN. Wij streven verandering na, een verbetering van 

het rapportagesysteem. Niet iedereen is even veranderingsgezind. Om verandering te 

bewerkstelligen heb je mensen nodig die kartrekkers willen/kunnen zijn, openstaan voor innovaties, 

creatief en out-of-the-box denken, met name naar de mogelijkheden kijken en niet bang zijn om het 

hoofd te stoten en het vervolgens weer op een andere manier te proberen. Met oprecht respect 

voor alle betrokkenen binnen COVS en KNVB en verwijzend naar het sfeerbeeld dat eerder door de 

studenten van de Universiteit van Utrecht opgetekend is, zijn wij van mening dat dit initiatief de 

meeste kans van slagen heeft als een kleine groep “innovators” hiermee aan de slag gaat. Als goede 

ideeën geboren en doorontwikkeld worden, volgt de rest vanzelf. 

Wij hopen op constructieve reacties en zijn zeker bereid om dit initiatief toe te lichten! 

Met vriendelijke groeten, 

Hans Houtepen 

COVS Tilburg e.o. 

voorzitter 


