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Kaart 1: Topscheidsrechters
spreekbeurtpakket voetbalscheidsrechter

Waarom? Daarom!
Iedereen weet wat een hobby is. Misschien heb je er zelf ook wel één of zelfs meer. Veel
hobby’s hebben te maken met sport, muziek, dans of toneel. Vaak beoefen je een hobby
samen met anderen, dat is wel zo gezellig. Je zult dan merken dat sommige kinderen er beter
in zijn dan anderen. Dat geeft niks, want het gaat om het plezier. Als iemand echt supergoed
is, noemen we dat een talent. Het kan dan gebeuren dat iemand van een hobby zijn of haar
beroep maakt. Zo speelde Marco van Basten als jochie van zeven gewoon voor zijn plezier bij
de pupillen van UVV in Utrecht. Omdat hij veel talent had en voetbal erg leuk vond, maakte
hij later van voetballen zijn beroep: hij werd profvoetballer en later voetbaltrainer. Zo kan het
met alle hobby’s gaan, ook als je voetbalscheidsrechter wordt.
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Geschiedenis
Aan het einde van de 19e eeuw werd voetbal in veel landen steeds bekender, ook in
ons land. Daarom werd in 1889 de Nederlandse Voetbal Bond (NVB) opgericht, later
de K(oninklijke)NVB. Landen gingen steeds
vaker tegen elkaar voetballen, zodat ze allemaal dezelfde spelregels wilden. Daarom
werd in 1905 de Wereldvoetbalbond FIFA
opgericht en volgde in 1954 de UEFA, de
Europese voetbalbond. Ook andere werelddelen kregen een eigen voetbalbond.
Scheidsrechters die heel goed fluiten mogen
soms een internationale wedstrijd of toernooi
leiden, die door de UEFA of FIFA worden
georganiseerd. In 1934 was scheidsrechter
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Van Moorsel de eerste Nederlander die op
een wereldkampioenschap mocht fluiten.
Dan ben je dus een échte topscheidsrechter!
Foto: KNVB, Arie van Gemert

Sinds de oprichting van de KNVB heeft ons land regelmatig heel goede scheidsrechters gehad. De bekendste uit de vorige eeuw waren Karel van der Meer, Leo Horn, Lau van Ravens,
Charles Corver, Arie van Gemert, Jan Keizer, Mario van der Ende en Jan Wegereef. Zij hebben
allemaal op een wereldkampioenschap gefloten.

Een scheidsrechter die veel

doen! Omdat het spel steeds op een andere plek

talent heeft, mag in steeds

op het veld plaatsvindt, moet je lichamelijke con-

hogere klassen fluiten. Net

ditie heel goed zijn. Dat betekent dus regelmatig

als een voetbalclub kan een

trainen. Natuurlijk moet ook je spelregelkennis

scheidsrechter dus promove-

uitstekend zijn, dus de Handleiding voor scheids-

ren. Maar dat gaat niet zomaar,
je moet er als scheids wel wat voor

rechters moet je goed bestuderen. Scheidsrechters die ‘hoger’ willen fluiten, doen elk jaar ...

Kaart 1: Topscheidsrechters
spreekbeurtpakket voetbalscheidsrechter

... (en soms elk half jaar) een

het geld. Het kan zijn dat de hoogste klassen in

spelregeltoets en een conditie-

dat amateurvoetbal (de hoofdklassen) voor een

test. Als dat niet goed afloopt,

scheidsrechter nog niet moeilijk genoeg zijn.

krijgt hij of zij die hogere wedstrijden
niet. Spelers zijn lang niet altijd blij
als de scheidsrechter iets beslist waar ze

We zeggen dan wel eens: ‘Deze scheidsrechter
heeft zijn plafond nog niet bereikt’ (dit betekent:
hij of zij kan nóg moeilijker wedstrijden fluiten).

het niet mee eens zijn. Daarom is het belangrijk

Daarom kunnen de heel talentvolle scheidsrech-

dat een scheidsrechter goed kan omgaan met

ter in het betaalde voetbal (BV) gaan fluiten.

spelers, ook als die een beetje boos zijn. Je ziet
het, er komt heel wat bij kijken om topscheids-

Ook in het BV kunnen scheidsrechters weer pro-

rechter te worden! Het kan soms wel even duren,

motie maken. Dat is misschien nog wel moeilijker

voordat een talentvolle scheidsrechter hogere

dan in het amateurvoetbal. Er zijn namelijk maar

wedstrijden fluit. Maar als zijn talent gauw wordt

weinig scheidsrechters die in het BV fluiten,

ontdekt, gaat dat heel wat sneller.

meestal zo ongeveer dertig. De besten van deze
groep mogen internationale wedstrijden fluiten.

Beginnende scheidsrechters fluiten allemaal in

Zij kunnen worden aangesteld bij wedstrijden om

het amateurvoetbal. Dat zijn clubs die alleen voor

het Europees- of wereldkampioenschap of de

hun plezier tegen elkaar spelen, dus niet voor

Champions League. Dat is best spannend! ...
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Interessante websites:	 www.knvb.nl
www.scheidsrechterstop10.goedbegin.nl
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... En het is ook heel belangrijk, want het (inter-

en vreemde talen. Wie daar allemaal goed tegen

nationale) betaalde voetbal is eigenlijk een groot

kan en ook nog heel goed kan fluiten, is een

bedrijf waar heel veel geld wordt verdiend. Een

echte topscheidsrechter.

club die in de Champions League een wedstrijd
wint of verliest, kan soms miljoenen euro’s win-

In ons land heeft Pieter Vink op het Europees

nen of verliezen. Je snapt dat een verkeerde

kampioenschap van 2008 twee wedstrijden

of juist heel goede beslissing van een scheids-

gefloten. Voor het wereldkampioenschap van

rechter daarbij een grote rol kan spelen. Je zult

2010 in Zuid-Afrika zijn door de FIFA helaas

maar vergeten om een strafschop te geven als

geen Nederlandse scheidsrechters uitgenodigd.

dat echt nodig was... Of een doelpunt afkeuren,

Hopelijk zien we er op het Europees kampioen-

terwijl dat helemaal niet terecht is. Topscheids-

schap in 2012 wel één of meer!

rechters moeten daarom goed met spanning

VB
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kunnen omgaan. Ze moeten niet in de war raken
van tienduizenden mensen in een stadion, allerlei tv-camera’s, politiebewaking, lastige trainers
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en dan nog...
• Als een scheidsrechter een

rechterszaken. Ook gaan ze

internationale wedstrijd fluit,

minstens eens per jaar op

voetbal in ons land hebben

gaan er ten minste drie

trainingskamp, meestal begin

een contract met de KNVB.

collega’s met hem mee uit

januari.

Daarin staan onder andere

hetzelfde land: twee assistent-

• Op het WK van 1970 in

afspraken over hun salaris,

scheidsrechters en een

Mexico liet de Nederlandse

welk soort wedstrijden ze

vierde official.

scheidsrechter Lau van

zullen fluiten en hoe lang

Ravens de tweede helft van

ze in KNVB-dienst blijven.

• De Nederlandse scheidsrechters in het betaald voetbal

een wedstrijd iets te vroeg be-

trainen regelmatig met z’n

ginnen; sommige spelers en

scheidsrechters in het

allen in Zeist. Na de training

de doelman van één van de

betaalde voetbal. Heb jij

gaan ze eten en daarna

beide teams waren nog niet

een favoriet? Leg dan in je

bespreken ze met elkaar

eens op het veld…

spreekbeurt uit waaróm hij

allerlei belangrijke scheids-

• Alle scheidsrechters betaald

• Er zijn goede en heel goede

jouw favoriet is!

