
 

 

REGLEMENT VOOR HET TOERNOOI OM DE KNVB BEKER 

SEIZOEN 2014/'15 

 

 

6 juni 2014   

BIJLAGE II 

 
Op straffe van vermindering van de in het kader van de KNVB beker te verkrijgen premies, gelden, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van het Reglement voor het toernooi om de KNVB beker 
seizoen 2014/'15, voor de finalisten de hierna genoemde verplichtingen.  
 
1. a. In het algemeen dienen alle bij de finale betrokken partijen, waaronder de finalisten, 

alles in het werk te stellen om de finale van de KNVB beker succesvol te maken. 
 

b. In het bijzonder dienen de finalisten:  
 

- in de week voorafgaand aan de finale op een nader te bepalen tijdstip en locatie 
medewerking te verlenen aan een persconferentie voor het backdropbord KNVB beker 
waarbij de trainer-coach van beide finalisten verplicht aanwezig is; 

- voorafgaand of na afloop van deze persconferentie medewerking te verlenen aan de 
prematch briefing waarbij vanuit de clubs in ieder geval de trainer-coach en 
teammanager aanwezig zijn. Overige aanwezigen zijn de scheidsrechter die de finale 
zal leiden, de manager competitiezaken van de KNVB en de projectleider KNVB beker 
vanuit de KNVB; 

- toe te staan dat van de laatste training tenminste 15 minuten beeldmateriaal wordt 
opgenomen en na afloop van de laatste training medewerking wordt verleend aan een 
persconferentie met een representatieve afvaardiging; 

- medewerking te verlenen aan een kort interview met de trainer-coach voorafgaand aan 
de wedstrijd op het veld tijdens de warming up; 

- zich voorafgaand aan de wedstrijd op een door de KNVB te bepalen plaats op te 
stellen teneinde de pers de gelegenheid te bieden om elftalfoto’s te maken;  

- medewerking te verlenen aan interviews na afloop van de wedstrijd door spelers en de 
trainer-coach; 

- de verplichting op zich te nemen om als winnend finalist met het gehele elftal een 
erehaag te vormen voor de verliezend finalist, alvorens de verliezend finalist met het 
gehele elftal het podium betreedt ten behoeve van de huldigingsceremonie conform het 
door de KNVB bepaalde in het draaiboek voor de bekerfinale; 

- de verplichting op zich te nemen om als verliezend finalist met het gehele elftal een 
erehaag te vormen voor de winnend finalist, wanneer de winnend finalist met het 
gehele elftal het podium verlaat na de huldigingsceremonie conform het door de KNVB 
bepaalde in het draaiboek voor de bekerfinale; 

- na afloop van de wedstrijd een persconferentie/interview voor het backdropbord KNVB 
beker te geven, met tenminste de trainer-coach, aanvoerder en/of man of the match 
van beide teams; 

- op hun shirt het finale-logo, bestaande uit het KNVB beker logo en mogelijk de logo's 

van beide finalisten af te beelden. Het finale-logo dient te worden afgebeeld op de 

rechtermouw van het shirt. Het finale-logo wordt door de KNVB aangeleverd; 
- tegen inkoopprijs 14 nieuwe tenues beschikbaar te stellen voor de player escorts; 
- goedkeuring van de KNVB te verkrijgen alvorens zij, voorafgaand en na afloop van de 

wedstrijd, op het veld afwijkende tenues zullen dragen; 
- goedkeuring van de KNVB te verkrijgen alvorens zij terzake merchandising voor de 

supporters gebruik mag maken van het logo en/of de beeltenis van de KNVB 
bekerfinale; 

- zich te conformeren aan de door de KNVB toegezonden persinstructie voor de finale; 
- zich te conformeren aan het door de KNVB opgestelde draaiboek voor de bekerfinale.  

 
2. De winnaar van de KNVB beker 2014/'15 dient zich na afloop van de huldigingsceremonie 

op het podium te verzamelen teneinde de pers de gelegenheid te bieden om een elftalfoto 
van de winnaar te maken.  
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3. De winnend finalist stelt de zendgemachtigden en een door de KNVB geselecteerde groep 
fotograven in de gelegenheid om direct na afloop van de huldigingsceremonie - mede in de 
kleedkamer - opnamen te maken ten behoeve van de live-uitzending en nabeschouwingen 
van de finale. Het is niet toegestaan een met Amstel conflicterend biermerk in de 
kleedkamers te schenken. 
 

4. Indien een Club TV zoals bedoeld in artikel 36 van het Reglement voor het toernooi om de 
KNVB beker seizoen 2014/’15 van één van de finalisten opnames wenst te maken of 
beeldmateriaal van de finale wenst te ontvangen dan dienen zij dit uiterlijk 1 week 
voorafgaand aan de finale kenbaar te maken aan de KNVB en de zendgemachtigden.  

  
Het is de betreffende Club TV niet toegestaan wedstrijdbeelden te maken. Voorafgaand 
aan de wedstrijd en na afloop van de huldiging mag men met één camera sfeerbeelden op 
het veld maken, waarbij de aanwijzingen van de zendgemachtigden dienen te worden 
opgevolgd. 
Het betreffende Club-TV kanaal ontvangt, indien aangevraagd, tegen handelingkosten het 
beeldverslag van de wedstrijd.  

  
Het is de zendgemachtigden en de KNVB toegestaan beeldmateriaal dat door een Club 
TV-kanaal tijdens de finaledag op het terrein van de finale is opgenomen, om niet (tegen 
handelingskosten) uit te zenden op hun zenders, alsmede op de website van de KNVB en 
sponsors van de KNVB beker. 

  
Voorts is het Club TV toegestaan opnames in de kleedkamer te maken van de wedstrijd, 
nadat de zendgemachtigden gereed zijn met de opnames ten behoeve van live uitzending. 
Indien het de zendgemachtigden wordt toegestaan door de verliezende partij om opnames 
in de kleedkamer te maken, dan geldt deze toestemming eveneens voor het branded tv-
kanaal. 

 
Voor het gebruik/uitzending van beelden door een branded tv-kanaal is artikel 36 van het 
Reglement voor het toernooi om de KNVB beker seizoen 2014/'15 van overeenkomstige 
toepassing. 
 

5. Voorafgaand aan de finale van de KNVB beker worden tussen de KNVB en de  
deelnemende clubs schriftelijke afspraken gemaakt over (onder andere) het handhaven 
van orde en de veiligheid bij de finale van de KNVB beker. 
 
De aan de finale van de KNVB beker deelnemende clubs zijn verantwoordelijk voor 
wanordelijkheden veroorzaakt door (een deel van) de aanhang van de desbetreffende club, 
tenzij de desbetreffende club aannemelijk maakt dat zij voor, tijdens en na de wedstrijd 
voldoende maatregelen heeft getroffen van dusdanig verstrekkende en stringente aard, dat 
de kans dat haar aanhang zich misdraagt te verwaarlozen is. 
 
De desbetreffende club wordt niet bestraft voor wanordelijkheden door (een deel van) haar 
aanhang indien de club aantoont dat (het desbetreffende deel van) haar aanhang die de 
wanordelijkheden heeft veroorzaakt: 
- niet beschikte over door de club verstrekte geldige toegangskaarten; 
en 
- de club zoveel mogelijk heeft bevorderd dat haar aanhang niet zonder door de club 

verstrekte geldige toegangskaart zou afreizen. 
 
6. Aan de finalisten wordt per club  10 minuten (led) boarding  ter beschikking gesteld. Het 

recht als bedoeld in de vorige volzin mag door elke club uitsluitend worden gebruikt ten 
behoeve van één shirtsponsor die niet brancheconflicterend mag zijn met de KNVB 
bekersponsors.  
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Indien de shirtsponsor wel brancheconflicterend is als genoemd in de vorige volzin, mag de 
club in kwestie het recht gebruiken ten behoeve van één andere sponsor die niet 
conflicterend mag zijn met de toernooisponsors.  

 
7. Tijdens de finale zal de opstelling van de finalisten (voorafgaand aan de wedstrijd) in het 

stadion worden kenbaar gemaakt middels zogeheten runner-ups. Dit zijn 22 kinderen die 
tijdens het omroepen van de opstelling in het stadion naar de plek rennen van een speler 
op het veld (conform zijn positie in de basisopstelling).  
De invulling van de runner-ups zal geschieden in onderling overleg tussen: 
- de KNVB; 
- de thuisspelende club; 
- de uitspelende club; 
- een bekersponsor; 
- een shirtsponsor of jeugdsponsor van de thuisspelende club; 
- een shirtsponsor of jeugdsponsor van de uitspelende club. 
Uitgangspunt voor deze invulling is dat beide clubs tezamen met hun sponsor elk 
zorgdragen voor 7 kinderen die beschikbaar zijn voor de runner-ups en dat de KNVB 
tezamen met een bekersponsor zorgdraagt voor 8 kinderen. De finalisten zullen 
zorgdragen voor het tenue voor de runner ups overeenkomstig het tenue waarin zij zullen 
deelnemen aan de finale.  
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 


