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Kaart 3: Hulpmiddelen
spreekbeurtpakket voetbalscheidsrechter

Waarom? Daarom!
De scheidsrechter heeft de leiding van de wedstrijd. Het is belangrijk dat iedereen hem goed
kan herkennen. Daarom draagt hij andere kleding dan de spelers, zodat zij niet per ongeluk
denken dat hij een tegenstander of medespeler is. Dat je niet ineens de bal naar de scheids
speelt... Een scheidsrechter neemt in een wedstrijd honderden beslissingen. Sommige dingen
moet hij opschrijven, zoals de stand en wie er een kaart heeft gekregen. Om dat zo goed mogelijk te doen, gebruikt elke scheidsrechter een aantal hulpmiddelen. Regelmatig maakt hij ook
gebaren met zijn handen. Want het is belangrijk dat spelers en toeschouwers begrijpen welke
beslissingen hij neemt en waarom.
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Geschiedenis
Een voetbalwedstrijd leiden zonder fluit? Dat kan

Vroeger hielden scheidsrechters de tijd bij met

niet, denk je misschien. Mis! Pas in 1878 werd de

een aparte stopwatch. Dat was een grote ronde

scheidsrechtersfluit ontworpen door de Engels-

klok met cijfers en wijzers erop, iets groter dan

man Joseph Hudson. Een paar jaar eerder had

een waxinelichtje. De scheidsrechter droeg dat

hij ook al een fluit gemaakt voor politieagenten.

mee in een broekzak of aan een koord om zijn

Vóór 1878 zwaaide de scheidsrechter met een

nek. Tegenwoordig zijn er supermoderne horloges

witte vlag, als hij iets gezien had wat niet mocht.

met digitale cijfers. Stuk handiger!

Je snapt dat een fluit beter werkt! Sinds die tijd
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hebben scheidsrechters allerlei soorten fluiten
gebruikt: van metaal of plastic, groot, klein, met
en zonder erwt erin. Tegenwoordig worden kleine
kunststoffluitjes zonder erwt veel gebruikt. Ze
maken veel herrie, maar toch hoef je niet heel
hard te blazen.

En hoe zit het eigenlijk met de mode? Scheidsrechterskleding is pas de laatste 30 jaar een
beetje moderner geworden. Vroeger bestond er alleen een soort pak, met een zwarte korte
broek (nou ja, tot aan de knie ongeveer) en een zwart jasje. Andere kleuren waren er niet.
Dat pak kon je niet uit een rek in een winkel trekken, maar werd op maat gemaakt. Vanaf
ongeveer 1960 wordt scheidsrechterskleding in sportwinkels verkocht, tegenwoordig in
verschillende kleuren Ook bij de KNVB kun je die kleding kopen.

De fluit is natuurlijk het allerbe-

blaast de scheidsrechter vaak harder dan bij een

langrijkste hulpmiddel. Meestal

lichte overtreding. Dit betekent dat hij de overtre-

heeft de scheidsrechter er

ding te fel vond. Meestal zit de fluit met een koord-

twee bij zich: één met een

je om de pols; als de scheids iets moet opschrijven

hoge en één met een lage

kan hij de fluit gewoon loslaten. Hij blijft vanzelf

toon. Als zijn collega op het veld
ernaast precies dezelfde fluit heeft, is

hangen. Blazen op de fluit is niet altijd genoeg.
Soms weten spelers en publiek niet precies waar-

dat lastig voor iedereen. Dan kan de scheids beter

voor er gefloten is. Dan moet de scheidsrechter

die andere fluit gebruiken. Bij een gemene actie

dat verduidelijken, vaak met handgebaren. ...
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... Veel gebruikte gebaren zijn:

• Met de ene hand op of tegen de

dezelfde zak. Stel je voor dat ze per ongeluk de
verkeerde laten zien…

andere hand tikken: hands!

• Twee open handen heen en
weer langs het hoofd: inworp!

• Met twee handen recht naar voren: voordeelregel! (Dit betekent dat er wel een overtre-

In een boekje of op een kaartje schrijft de
scheidsrechter wat de stand is en aan wie hij een
gele of rode kaart heeft gegeven én waarom.
Daarvoor is natuurlijk ook een goeie pen nodig.

ding is gemaakt, maar dat de aanval beter kan
doorgaan omdat er een goede kans kan komen)

Elke wedstrijd begint met het opgooien van een
muntstuk. Dit noemen we ook wel de ‘toss’. Dat

Gele en rode kaarten ‘horen’ er ook bij. In de

is een soort loting wie de aftrap neemt en aan

spelregels staat wanneer een speler zo’n kaart

welke kant van het veld elke partij moet gaan

moet krijgen. Geel betekent dat de speler een

staan. Bij sommige wedstrijden worden na afloop

officiële waarschuwing krijgt, bij een rode kaart

strafschoppen genomen om te bepalen wie de

wordt hij uit het veld gestuurd. Om de kaarten

winnaar is. Ook dan gooit de scheidsrechter dat

zit een heel dun plastic laagje, zodat ze bij nat

muntstuk op, dan om te bepalen wie de eerste

weer nog mooi en goed zichtbaar blijven. Slimme

strafschop gaat nemen.

scheidsrechters stoppen die kaarten nooit in

Het horloge is een ander belangrijk hulpmiddel, ...

Foto: KNVB

Foto: KNVB

Interessante websites:	 www.topfluit.nl/geschiedenis
www.wikipedia.org/wiki/gele kaart
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... omdat er soms in de laatste seconden van
een wedstrijd nog een doelpunt kan worden
gemaakt. Op elk modern scheidsrechterhorloge
zit een stopwatch, die digitaal de minuten en seconden aangeeft. Soms heeft de scheidsrechter
er twee bij zich, voor het geval er één stuk gaat.
Soms zet hij de tijd stil, bijvoorbeeld bij blessures
of als de bal ver weg of in een sloot ligt. Anders
gaat er te veel speeltijd verloren.
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en dan nog...
• Als scheidsrechter kun je

zei Mario Been eens dat hij

• Bij hockey kan de scheids niet

beter niet steeds met de fluit

een beetje domme scheids-

alleen gele en rode kaarten

in je mond lopen. Stel je voor

rechter had gehad: die gooide

geven, maar ook nog een

dat er een bal tegenaan komt

bij het begin geen muntstuk in

groene als hij een speler wil

of dat je er per ongeluk op

de lucht maar een briefje van

waarschuwen. En wist je dat

blaast...

5 euro.

een hockeyer die geel krijgt

• Behalve een pen heeft de

• In het betaalde voetbal

een paar minuten langs de

scheids vaak ook een potlood

gebruiken scheidsrechters

kant op de strafbank moet

bij zich; dat schrijft namelijk

en assistent-scheidsrechters

zitten en daarna het veld

ook nog goed bij slecht en nat

(vroeger heette dat grens-

weer in mag? Wat denk je,

weer!

rechter) een microfoontje en

zou dat ook in het voetbal

luidsprekertje. Daarmee kun-

handig zijn? Praat er eens

nen ze onderling overleggen.

over in de spreekbeurt!

• Trainers maken wel eens
grapjes over de scheids. Zo

