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Ik ben van de generatie dat je thuis na school werd opgewacht door je moeder met 

een pot thee en een trommel koekjes. Om vervolgens huiswerk te gaan maken – maar 

niet heus. Zo snel als maar enigszins mogelijk was¸ vervoegde ik mij bij mijn vriendjes uit 

de buurt op het schoolplein van de ulo vlak bij ons huis. Als ze maar niet vast zonder mij 

begonnen waren¸ want dan zat je zo een halfuur aan de kant. Er werd gevoetbald in tal 

van varianten. Met doeltjes die met krijt op muurtjes waren getekend of met elk een bak-

steen als kegel die je moest verdedigen en soms werd het veld uitgebreid met een stuk 

van de straat¸ want als er om het kwartier een auto passeerde¸ was het veel. Ik herinner 

me dat we ook weleens een periode fanatiek badminton speelden en softbal op een kaal 

stuk grond naast de school. Dat noemden we 'het landje'. Nu staat er een dikke vil la op¸ 

maar toen was het van niemand en dus van ons. We hadden er ook een parcours uitge-

zet voor een fietscross¸ waar de snelsten achttien seconden over deden. Dus moesten 

we met een stopwatch werken die de tijd kon meten in tienden van een seconde om tot 

een winnaar te kunnen komen. Dat regelden we allemaal zelf. We hadden geen officiële 

tijdwaarnemer nodig¸ er was geen scheidsrechter die het spel stil legde na een overtre-

ding¸ we hadden geen doell i jntechnologie om te bepalen of de bal de paal van krijt al dan 

niet was gepasseerd. Dat losten we zelf wel op. Soms met ruzie en kwaaie koppen¸ maar 

de volgende middag stonden we er allemaal weer.

Waarom 
eigenlijk?

INLEIDING
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GOE D I N DE W E DST R I J D

Waarom hebben we dus eigenli jk scheidsrechters nodig? En juryleden en andere officials 

die de wedstrijd mogelijk maken? Kunnen we het verloop niet gewoon toevertrouwen 

aan degenen die het spel beoefenen? Is het niet bizar dat er voor een tenniswedstrijd 

tussen twee spelers op het hoogste internationale niveau maar l iefst 22 scheidsrechters 

nodig zijn? Echt waar! Eén in de stoel¸ met ergens in de coulissen nog een hoofdscheids-

rechter voor onvoorziene gebeurtenissen. Plus tien mannen en vrouwen om de li jnen 

te bewaken¸ die om de zoveel tijd worden afgelost door tien andere collega's. Terwijl er 

ook nog een camerasysteem is om te checken of ze goed hebben gezien of een bal in 

of uit was. Kan dat niet een onsje minder? Zouden we trouwens in sommige sporten ooit 

meemaken dat er geen arbiters meer op of langs het veld staan¸ maar dat hun werk is 

overgenomen door robots en drones? Waarschijnli jk niet of maar heel sporadisch en in elk 

geval niet op korte termijn. Het gewoon maar aan de spelers overlaten is een i l lusie. Het 

wordt weleens geprobeerd overigens¸ bij de allerkleinsten in het voetbal¸ maar dan staat 

er weer een horde ouders aan de kant te loeien van 'hands' en 'buitenspel' en 'penalty'. 

Dan heb je toch weer iemand nodig die het bepaalt.

Nee¸ arbitrage in de sport is onmisbaar. Dat is best een lekker gevoel als het je hobby is of 

zelfs je vak. Als het gewoon je beurt is om min of meer verplicht een potje te fluiten of 

te vlaggen op je club. Je staat er niet voor niks¸ zonder jou kan die wedstrijd niet doorgaan. 

Maarten Westermann
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In het voorjaar van 2008 werd ik gepolst om hoofdredacteur te worden van een maga-

zine voor en over arbiters in de sport. Het moest zijn vorm nog krijgen¸ er was nog niet 

zoiets als een redactieraad¸ laat staan dat er journalisten waren om voor het blad te 

schrijven. Er was in eigen land nooit een medium geweest dat zich met deze materie had 

beziggehouden. Ik begon met andere woorden op nul¸ maar wel met een opdracht. Het 

magazine was een onderdeel van het Masterplan Arbitrage¸ een project van NOC*NSF 

waarin aanvankeli jk zestien sportbonden participeerden en gaandeweg aanzienli jk meer. 

Doelstell ingen waren het opvoeren van het aantal scheidsrechters en overige officials 

die wedstrijden mogelijk maken¸ het oppoetsen van hun imago en het verbeteren van de 

kwaliteit van de sportarbitrage. Daarin was een belangrijke rol weggelegd voor… Tja¸ hoe 

moest dat blad heten? Dat was de eerste lastige kwestie waar projectleider Jan Vlasblom 

en ik tegenaan l iepen. Je hebt verdeeld over het spectrum van de sport namelijk niet 

alleen scheidsrechters¸ maar ook l i jnrechters¸ assistenten¸ vierde mannen¸ umpires¸ star-

ters¸ ti jdwaarnemers¸ juryleden¸ videoreferees en nog het een en ander. Die hebben lang 

niet allemaal een fluit¸ maar soms ook een vlag¸ een klok¸ een meetlint¸ een pistool¸ een 

hark of een bord om een spelerswissel kenbaar te maken en groene¸ gele en rode kaar-

ten. Met als gevolg dat je met titels als 'de umpire'̧  ' lekker fluiten' of 'de spelleider' alti jd 

wel een sport tekort doet en dat l igt heel gevoelig. Uiteindeli jk hebben Jan Vlasblom en 

INLEIDING
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GOE D I N DE W E DST R I J D

ik in samenspraak met uitgever Michel van Troost van Arko Sports Media toch gekozen 

voor de term Scheids!¸ met een uitroepteken¸ want die verdienen die arbiters allemaal.
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Er zijn vijf jaargangen verschenen van het magazine Scheids!¸ dat zich in meer dan 

warme belangstell ing mocht verheugen bij de doelgroep. De laatste editie verscheen in 

oktober 2013. Het Masterplan Arbitrage had aan zijn targets voldaan¸ de aandacht voor 

sportarbitrage kreeg een plaats binnen het project 'Naar een veil iger Sportklimaat' en 

het draagvlak om Scheids! zelfstandig voort te zetten¸ bleek te broos. Dat was jammeŗ 

maar niet meer dan dat. Bovendien hadden we in die vijf jaren niet stilgezeten en hadden 

we heel wat kennis vergaard en opgediend. Zozeer zelfs dat we soms in herhalingen 

dreigden te vallen. Inmiddels zijn er nog eens vier jaren verstreken¸ zijn er jonge scheids-

rechters bij gekomen en hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in de sportar-

bitrage. Zelfs het voetbal – we hielden het destijds voor onmogelijk – experimenteert 

tegenwoordig met de videoreferee. Bovendien zijn er sporten die vaker en uitgebreider 

op televisie komen dan vroegeŗ  zoals handbal¸ turnen en Formule 1¸ waardoor ook de 

belangstell ing voor de regels is ontstaan en voor degenen die deze regels toepassen. 

Vandaar het idee om in het kader van de Week van de Scheidsrechter 2017 deze gids te 

publiceren.

INLEIDING
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GOE D I N DE W E DST R I J D

Wederom gingen we op zoek naar een titel die de lading van zo veel mogelijk sporten 

dekt en dat werd Goed in de wedstrijd. Voor tweeërlei uitleg vatbaar: je streeft ernaar 

het juiste te doen als spelleider en het appelleert aan dat gevoel na afloop waarnaar 

iedereen streeft in de sport: “Ik zat goed in de wedstrijd.”

Deze gids beoogt een bron van inspiratie te zijn. Het moet ideeën en gedachten aanrei-

ken¸ waarmee de gebruiker zichzelf kan ontwikkelen. Door over de schutting te kijken bij 

andere sporten¸ te leren van de ervaringen van topscheidsrechters en tal van praktische 

tips aangereikt te krijgen. Om een betere spelleider te worden en het eigen plezier te 

vergroten. Een boek om van A tot Z door te spitten¸ in te bladeren of op de avond voor 

de wedstrijddag op het nachtkastje te hebben liggen.


