Foto: KNVB

01

Kaart 4: Leiding geven
spreekbeurtpakket voetbalscheidsrechter

Waarom? Daarom!
Als veel mensen samen iets willen bereiken, is het vaak handig dat iemand de leiding neemt.
Diegene houdt in de gaten of dingen goed gaan, kan helpen waar dat nodig is en neemt belangrijke beslissingen. Zo heeft jouw juf of meester de leiding van je groep en geeft de burgemeester leiding aan dorp of stad. Bij voetbalwedstrijden heeft de scheidsrechter de leiding en
dat is maar goed ook. Als je onderling een partijtje speelt op het schoolplein of in het park, dan
kun je nog wel zonder scheidsrechter. Maar als het om een echte wedstrijd gaat, is het nodig
dat iemand de leiding heeft. Er zijn nogal wat spelregels en spelers willen allemaal winnen. Als
niemand de wedstrijd zou leiden, kan het gemakkelijk een rommeltje worden. Daarom stelt de
KNVB of de thuisspelende vereniging bij alle wedstrijden een scheidsrechter aan.
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Geschiedenis
In de beginjaren van het voetbal waren er geen

nog niet in het veld maar erbuiten. Ook dat kon

scheidsrechters. Als er een probleem was met

handiger en in 1891 kreeg de scheidsrechter zijn

de regels, kwamen de aanvoerders van de twee

plek ín het veld en gingen de umpires naar de zij-

teams even bij elkaar om het op te lossen. Dat

lijn. In ons land noemden we hen grensrechters,

was best lastig en daarom kreeg later elk team

omdat de zijlijn de grens van het veld is. Vanaf

een eigen umpire (Engels voor ‘scheidsrechter’),

1996 heten ze assistent-scheidsrechters.

die meer verstand had van de regels. De aanTot 1960 wees de KNVB bij bijna alle wedstrijden

de wedstrijd. Die umpires konden de wedstrijd

een scheidsrechter aan. Omdat er daarna min-

niet onderbreken, maar gaven alleen advies aan

der mensen KNVB-scheidsrechter wilden worden,

de aanvoerders, als die daarom vroegen. Maar

moesten clubs zelf een scheidsrechter regelen.

ook de umpires waren het lang niet altijd eens,

Tegenwoordig wordt ongeveer 75% van de

omdat ze elk voor hun eigen partij kozen. In 1872

wedstrijden geleid door zo’n verenigingsscheids-

werd besloten dat er een onpartijdige wedstrijdlei-

rechter. De KNVB probeert om ook die scheids-

der bij moest komen, een ‘referee’ geheten

rechters een cursus te laten volgen, zodat zoveel

(in het Engels: to refer to = hulp vragen aan).

mogelijk wedstrijden worden gefloten door mensen

De eerste jaren stond die referee (scheidsrechter)

die daar een cursus voor hebben gevolgd.
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voerders konden zich dan beter concentreren op

In 1932 werd in ons land een vereniging opgericht, speciaal voor scheidsrechters: de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (COVS). In het
hele land zijn er 71 COVS-groepen, waar scheidsrechters kunnen trainen, de
spelregels oefenen en met elkaar over hun hobby praten. Voor de scheidsrechters die in het betaalde voetbal fluiten, is er sinds 1971 een eigen vereniging; de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV).

Leiding geven is niet hetzelfde

te doen, dat spelers het prettig vinden om onder

als ‘de baas spelen’. Daarbij

leiding van díe scheidsrechter hun wedstrijd te

komt, dat niet iedereen er

spelen. Zo is het bijvoorbeeld prima om lastige

even goed in is: het moet een

beslissingen aan spelers uit te leggen. Maar hoe

beetje in je karakter zitten. Lei-

goed je dat ook doet, toch kan een speler boos

ding geven kan op verschillende
manieren. De kunst is om het zó

worden als hij het er niet mee eens is. Als hij dat
eventjes en op een normale manier laat ...
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... merken, zal een goede scheidsrechter dat snappen en zich er
niet echt druk om maken. Tegelijkertijd moeten de regels wél worden toegepast; daar is soms moed
en durf voor nodig. Scheidsrechter zijn,
dat is goed voor je conditie en je leert er veel
van: omgaan met spannende momenten, beslissingen durven nemen en contact maken met
andere sporters. De KNVB geeft in het hele land
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cursussen voor jong en oud om scheidsrechter
te worden. Daarover lees je meer op de kaart

in groepen. De beste scheidsrechters zitten in

over opleidingen.

groep één en fluiten wedstrijden in de hogere afdelingen. Om te kijken of de scheidsrechter een

Bij een vereniging spelen de beste voetballers in

goede lichamelijke conditie heeft en de spelre-

het eerste elftal. Minder goede spelers voetbal-

gels goed weet, zijn er regelmatig testen. Als de

len in lagere teams. Scheidsrechters die door de

scheids die testen niet goed genoeg doet,

KNVB worden aangesteld, zijn ingedeeld

kan het zijn dat hij in een lagere groep moet ...

Scheidsrechters betaald voetbal in training. Foto: KNVB

Interessante websites:	 www.knvb.nl, www.covs.nl
www.scheidsrechters.startpagina.nl,
www.jeugdscheidsrechter.nl
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... gaan fluiten.In het amateurvoetbal wordt de
wedstrijd geleid door één scheidsrechter en twee
assistent-scheidsrechters. In het betaalde voetbal komt daar nog iemand bij: de vierde official.
Assistent-scheidsrechters helpen in bepaalde
situaties, vooral bij buitenspel. Verder geven ze
aan wanneer de bal over de lijn is, het een doelschop, hoekschop of inworp is. De vierde man in
het betaalde voetbal kan invallen als één van de
VB

N
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andere drie geblesseerd raakt. Verder toont hij
met een groot bord de wissels en de extra
speeltijd na de eerste en tweede helft. Dat heb
je vast wel eens op TV gezien.
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en dan nog...
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• Er zijn in ons land ongeveer

per wedstrijd tussen de tien

26.000 voetbalscheidsrech-

en vijftien kilometer af. Een

ters, van wie er 19.000 vereni-

goede conditie is dus belangrijk!

gingsscheidsrechters zijn.
• Scheidsrechters in het betaald

• Wat denk je: zou jij zelf een
goede scheidsrechter zijn of

voetbal zijn in dienst van de

kunnen worden? Waarom

KNVB en krijgen daarvoor

wel, of waarom niet? Zijn er

een salaris. Voor een topwed-

in jouw groep andere kinde-

strijd krijgt de scheidsrechter in

ren die goed leiding kunnen

ons land ongeveer 1.500 euro.

geven? Heb het er eens over

• Een scheidsrechter die goed
met het spel meeloopt, legt

in je spreekbeurt!

