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Foto cover: Björn Kuipers bij PEC Zwolle-PSV in 2017. Foto Pro Shots / Niels Boersema. 

In deze uitgave o.a.

• Op 14 juni begint het WK voetbal in Rusland. Nederland vaardigt 
zijn beste scheidsrechter af naar het WK. Het Team Kuipers krijgt in 
deze editie ruime aandacht. Wij als redactie zijn trots dat we al aan 
het begin van het jaar Kuipers hebben vastgelegd voor een inter-
view. En dat is maar goed ook want we hebben geleerd van twee 
jaar geleden, toen hij ‘vol’ zat. Ook nu heeft hij zo’n tien uitnodigin-
gen van de media naast zich neergelegd.

• In het kielzog van Kuipers gaat ook Makkelie naar Rusland. Hij 
mag mee als videoscheidsrechter. 

• In de rubriek De Spotlight op… komt de 74e jarige Jan Peekel aan 
het woord. Hij stopt na 30 jaar als KNVB-scheidsrechter en gaat bij 
zijn club verder met fluiten.

• COVS Eindhoven komt aan bod in de rubriek Uitgelicht. Deze zeer 
actieve vereniging organiseert in juni nota bene twee landelijke 
COVS-activiteiten. Jan Stuut licht de vereniging door. Hij neemt ook 
de vooruitblik op die evenementen voor zijn rekening.

• Tijdens de Champions League Finale van 26 mei deed zich een 
curieus incident voor dat het eerste doelpunt veroorzaakte. Was het 
toekennen van dit doelpunt spelregeltechnisch gerechtvaardigd? 
Dick Visser, voorzitter van LCS, en dus de hoogste autoriteit als het 
gaat om spelregels, ventileert zijn mening.

Dit en meer in deze editie van 
De Scheidsrechter.

Redactie De Scheidsrechter
Arie den Dulk, Leo Blank
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LAATSTE 
SCHEIDSRECHTER
OP PAPIER

Oud en nieuw

Voorwoord

door POL HINKE, 

voorzitter COVS
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Samen

De COVS dat zijn wij samen. Dit was mijn boodschap 

tijdens ‘het rondje langs de velden’, zoals we de zes 

bijeenkomsten (in elk district één) hebben genoemd 

waarin vertegenwoordigers van het landelijk bestuur 

(VCN) en van de verenigingsbesturen met elkaar over de 

COVS hebben gesproken.

Een van de doelen van het rondje langs de velden was 

om de samenwerking binnen de COVS te vergroten. 

Meer samen optrekken, zodat er meer activiteiten, zoals 

lezingen, workshops, technische dagen en een scheids-

rechterscongres, voor de leden georganiseerd kunnen 

worden. Het was daarbij een goed begin dat er van 50 

van de 59 COVS-verenigingen in het land vertegenwoor-

digers aanwezig zijn geweest op één van deze avonden. 

Dat toont betrokkenheid en is een duidelijk signaal dat 

de wens er is om samen op te trekken.

En wat gaat u er dan van merken dat bestuursleden van 

uw vereniging hier samen met bestuursleden van het 

VCN over hebben gesproken?  Als u er niets van merkt, 

hebben wij namelijk voor niets bij elkaar gezeten.

Delen

In elk district zijn afspraken gemaakt over een begin van 

samenwerking. Zo worden de verschillende activiteiten 

met elkaar gedeeld en waar mogelijk gaan activiteiten 

ook door twee of drie verenigingen samen georgani-

seerd worden. U zult hiervan merken dat het bestuur 

van uw vereniging u ook actief zal uitnodigen voor 

interessante activiteiten bij een buurvereniging. Op die 

manier wordt het aanbod van activiteiten voor u groter.

Ook zult u merken dat in één van de komende vijf jaren 

een COVS-scheidsrechtercongres in uw district geor-

ganiseerd gaat worden (alleen in Noord niet, u heeft 

eerder dit jaar al deel mogen nemen). Een leerzame dag 

voor elke scheidsrechter, waarbij het ook leuk is om uw 

collega-scheidsrechters/rapporteurs/waarnemers/etc. 

te ontmoeten.

Afstand

Het vraagt in sommige gevallen wel om een andere 

manier van kijken. U bent gewend dat uw COVS-ver-

eniging af en toe een lezing of een technische activiteit 

organiseert. Veel van u zullen ook gemerkt hebben dat 

het voor het bestuur van uw vereniging steeds lastiger 

is om dergelijk happenings te organiseren. In de komen-

de jaren gaat er meer voor u georganiseerd worden, 

daar staat tegenover dat u hier soms iets verder voor 

moet reizen, omdat een activiteit dan niet op de ver-

trouwde locatie van uw eigen scheidsrechtersvereniging 

plaatsvindt. Dat zal even wennen zijn, maar ongetwij-

feld ook snel vertrouwd voelen.

Signaleren

Ook als het gaat om de belangenbehartiging hebben 

VCN en verenigingsbesturen met elkaar afgesproken 

dat er meer samen opgetrokken moet worden. Goede 

communicatie is daarbij van groot belang. Op momen-

ten dat het VCN met vertegenwoordigers van de KNVB 

spreekt, doen we dat namens u. Dan moeten we wel 

goed weten wat er bij u leeft. En daar spelen u en uw 

bestuur een belangrijke rol bij. Ik doe hierbij dan ook een 

oproep om zaken rondom de arbitrage waar u tegen-

aan loopt, die u opvallen, belangrijk voor u zijn, waar 

u uw wenkbrauwen over fronst, te bespreken met uw 

bestuur. Uw bestuur en het VCN hebben met elkaar 

afgesproken dat signalen vanaf de velden sneller wor-

den doorgegeven aan het VCN, zodat deze signalen ook 

ter sprake kunnen komen in landelijk overleg met bij-

voorbeeld de KNVB.

Van de bestuurstafel

Daar staat natuurlijk ook tegenover dat u goed geïnfor-

meerd moet worden over wat er dan besproken wordt 

met de KNVB en met welke andere zaken het landelijke 

bestuur namens u bezig is. Daar heeft het VCN wat te 

doen. Sinds de maarteditie van De Scheidsrechter bent 

u de rubriek ‘van de bestuurstafel’ al tegengekomen. 

Voor het VCN een manier om u te informeren over wat 

er landelijk speelt en gebeurt. Ook het bestuur van uw 

eigen vereniging gaat een rol spelen bij het informeren 

van u als lid over deze zaken. Heeft u behoefte om op 

deze informatie te reageren? Doe dat vooral!

Met elkaar vormen we de COVS, dat betekent met elkaar 

communiceren en samen optrekken in het belang van de 

scheidsrechters!
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Door LEO BLANK

Op zondag 15 juli even voor vijf 

uur hopen Björn Kuipers en zijn 

vaste assistenten Sander van Roe-

kel en Erwin Zeinstra het Loezjniki 

stadion in Moskou te betreden. De 

arena in de Russische hoofdstad, 

capaciteit 78.360 toeschouwers, 

vormt het decor voor de finale van 

het WK 2018. “Dat zou een droom 

zijn die uitkomt, zonder meer”, 

zegt de 45-jarige toparbiter uit 

Oldenzaal aan de vooravond met 

overtuiging.

Kuipers werd de laatste weken 

overstelpt met verzoeken om een 

interview. Hij werd gevraagd om te 

komen aanschuiven bij Jinek, Pauw en 

Humberto Tan. Journalisten van kran-

ten en andere media hingen aan de 

telefoon. Nu Oranje gedwongen thuis 

moet toekijken, zijn veel Nederlandse 

ogen gericht op Team Kuipers, dat in 

Rusland is versterkt met videoscheids-

rechter Danny Makkelie.

“Ik heb al die aanvragen van de hand 

gewezen. Het past niet in onze voor-

bereiding. Stap voor stap werken we 

samen toe naar het WK. Dat is onze 

focus, we laten ons door niets aflei-

den”, legt Björn uit.

De Scheidsrechter

Voor De Scheidsrechter maakt hij 

graag een uitzondering. Begin dit jaar 

beloofde hij zijn medewerking aan 

een artikel over zijn voorbereidingen. 

“En als ik iets toezeg kom ik dat na.”

Het gesprek vindt plaats boven zijn 

Jumbo-supermarkt in het hart van 

Oldenzaal. Kuipers is net twee dagen 

terug na de finale van de Europa 

League in Lyon tussen Marseille en 

Atletico Madrid.

“De wedstrijd ging voor ons prima. 

De aanstelling van de UEFA kwam 

tamelijk onverwacht. We hadden er 

al een halve finale Champions League 

(Bayern München-Real Madrid) en 

kwartfinale Europa League (Marseille 

-RB Leipzig, red.) op zitten. Natuurlijk 

waren we verguld met de eindstrijd.”

Gewend

Dat de ‘baas’ niet op de zaak is, daar 

zijn de medewerkers in de supermarkt 

wel aan gewend. Alle internationale 

verplichtingen slurpten alleen al vorig 

jaar, zo schat Kuipers in, tachtig dagen 

op. Hij leidde in Zuid-Korea wedstrij-

den op het WK onder twintig jaar 

Foto boven: Björn Kuipers inspecteert het veld van FC Utrecht in december 2017. 
Foto: Pro Shots / Marcel Bonte.

Toparbiter uit Oldenzaal 
geeft uniek inkijkje in voor-

bereiding op ‘Rusland’

Björn Kuipers: 
       aftellen naar WK
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met zijn vaste assistenten, met 

wie Kuipers sinds zeven jaar een 

hecht team vormt. Waaronder de 

finale tussen Venezuela en Enge-

land (0-1).“‘Ik ken mijn arbitrage-

assistenten bijna nog beter dan 

mijn vrouw Marlies”, zegt de onder-

nemer/arbiter met een brede glim-

lach. “Gelukkig werken we samen 

in de zaak en blijven er voldoende 

momenten over voor elkaar.” Het 

gezin Kuipers (dochter van twaalf en 

zoon van acht jaar) genoot eerder 

deze maand van een vakantie onder 

de Griekse zon.

Topfit

Op zondag 3 juni (“om kwart voor 

twaalf vliegen we”) is het vertrek 

naar Moskou. Daarna duurt het 

nog elf dagen voor de openings-

wedstrijd tussen het gastland en 

Saoedi-Arabië. ‘Ik heb nog enkele 

weken aandacht kunnen geven aan 

gezin, bedrijf en mijn lichaam. Ik 

wil absoluut topfit arriveren op het 

WK. Ben nu dagelijks bezig in mijn 

eigen fitnessruimte. Zit frequent op 

de mountainbike buiten. Ik belast 

mijn benen niet meer, of zo min 

mogelijk. Wat sprintwerk op het 

kunstgrasveld van Quick ’20 hier in 

Oldenzaal. Maar geen duurwerk. 

Als team komen we ook niet meer 

bij elkaar. Als ik het zou willen, zou 

de KNVB zo een trainingskamp kun-

nen beleggen. Maar dat vind ik niet 

meer nodig”, aldus Björn.

Seminars

Want de voorbereidingen zijn al 

uitgebreid genoeg geweest, blikt hij 

terug: “Ik heb het afgelopen half-

jaar met de andere 35 uitverkoren 

collega-scheidsrechters al vijf FIFA-

seminars bijgewoond. Twee keer 

in Italië, een keer in Dubai, in Abu 

Dhabi en in Qatar. Steeds een week. 

In eerste instantie waren we met 52 

potentiële deelnemers aan het WK. 

Tussentijds werd dat aantal terug-

gebracht tot 36. Bij de laatste semi-

nars waren ook de assistenten en 

videoscheidsrechters aanwezig.”

De arbiters werden fysiek getest. 

De FIFA-test bestaat onder meer uit 

een serie van veertig sprints, waarbij 

binnen vijftien seconden 75 meter 

moet worden afgelegd en maximaal 

vijftien seconden 25 meter gewan-

deld mag worden. Totaal dus vier 

kilometer in twintig minuten. Alle 

scheidsrechters lukte het deze fit-

heidsproef te doorstaan.

Vanzelfsprekend bekeek het hele 

gezelschap allerlei spelsituaties en 

besprak met elkaar welke beslis-

singen op hun plaats waren. Hele 

nuttige sessies, aldus Kuipers, die er 

in ieder geval toe moeten leiden dat 
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de arbitrage in het land van Poetin zoveel 

mogelijk één strakke lijn volgt. “Al zullen 

er altijd discussies blijven over een bui-

tenspelsituatie, handsbal of strafschop. 

Was er opzet in het spel of niet? Was er 

sprake van een onnatuurlijke houding van 

armen en hand of niet? Echt, de discussie 

op maandagochtend bij de koffieauto-

maat blijft, ondanks de videoarbitrage”, 

beseft de Twentse toparbiter.

Videoarbitrage

Op het WK worden, voor het eerst in de 

geschiedenis van het voetbal, alle wed-

strijden in een centrale studio in Moskou 

bekeken door een team van videoarbiters 

en assistenten. Björn heeft er hoge ver-

wachtingen van: “Het schemergebied 

waarin ruimte is voor interpretatie en 

discussie wordt dankzij de beelden klei-

ner. In Dubai is er volop geoefend met 

voetballers, die vooraf instructies kregen 

om bepaalde spelsituaties na te bootsen. 

Daar keken we als arbitrage naar, samen 

met de videoreferees. Had er ingegrepen 

moeten worden of niet? Dat was steeds 

de hamvraag.”

Rode kaart

In principe zijn er drie situaties waarbij de 

videoscheidsrechter kan ingrijpen: rode 

kaarten, doelpunten en strafschoppen. 

Kuipers doceert: “Bij rode kaarten gaat 

het om een overtreding die wij als veldar-

bitrage gemist hebben. Maar het kan ook 

Kuipers blijft na WK international
Na het WK in Rusland houdt Björn Kuipers het voor wat betreft grote Euro-

pese en mondiale toernooien voor gezien. “Ik heb honderden wedstrijden 

gefloten. Internationaal alles meegemaakt. Acht finales geleid van Europe-

se en wereldkampioenschappen voor landen en clubteams. Dan is het voor 

mij mooi geweest.” Wat niet wil zeggen dat de Oldenzaler helemaal ver-

dwijnt van het internationale podium. Naast wedstrijden in de Eredivisie 

hoopt Kuipers ook nog enkele jaren door te gaan als international. Dus met 

interlands en wedstrijden in Champions League en Europa League in het 

pakket. “Zolang ik de tests haal en er plezier in houd ga ik door.” In Danny 

Makkelie, tien jaar jonger dan hemzelf, heeft Nederland al de gedroomde 

opvolger in huis. Björn: “Danny is een uitstekende scheidsrechter en daar 

hebben we er meer van in Nederland. Hij fluit hartstikke goed. Is doorge-

drongen tot de elitegroep van de UEFA. Ik maak graag plaats voor hem. 

Goed voor de doorstroming en om aansluiting te houden met de Europese 

top.”
Makkelie bezigt een ‘on field review’. Foto KNVB.nl
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Vreemd

Voor de buitenstaander komt het 

soms vreemd over dat de Europese 

voetbalbond bij internationale wed-

strijden een vijfde en zesde assistent 

op de achterlijnen posteert. De 

wereldvoetbalbond FIFA kiest daar 

niet voor. “De reden is eigenlijk sim-

pel”, legt Björn uit. “‘Op bepaalde con-

tinenten kent men de vijfde en zesde 

man helemaal niet. Daar bestaat het 

arbitrale team altijd uit vier man. Ik 

had Pol van Boekel en Dennis Higler, 

mijn vaste extra assistenten, er graag 

bij gehad. Maar dat gaat dus niet. En 

we moeten het spelletjes ook niet te 

ingewikkeld maken. Met zes mensen 

op het veld en vier in de videoruimte.”

Makkelie

Kuipers is heel blij dat zijn vaste video-

arbiter Danny Makkelie ook aanwe-

zig is in Rusland: “Danny is gewoon 

ontzettend goed. We werken al lang 

samen, ook in Nederland. Hij is mee 

geweest naar enkele FIFA-seminars. 

De FIFA wilde aanvankelijk geen vaste 

videoreferee aan een team koppelen. 

Als scheidsrechters hebben we er 

sterk op aangedrongen dat wél te 

doen. Communicatie, in ons geval in 

het Nederlands, is van cruciaal belang. 

Ik moet er niet aan denken dat je bij 

een ingewikkelde spelsituatie, waarbij 

zijn dat een door mij gegeven rode 

kaart bij bestudering van de beelden 

onterecht blijkt. In dat laatste geval 

kan ik kiezen voor een gele kaart en de 

rode intrekken. Bij goals kunnen over-

tredingen zijn begaan door de aanval-

lende partij. Hands, duwen, gevaarlijk 

spel. Noem maar op. En uiteraard 

buitenspel. Als de beelden uitsluitsel 

geven van een overtreding, dan kan 

ik de treffer afkeuren. Andersom niet, 

ik kan een gegeven fluitsignaal waar-

mee ik het spel stil leg niet herroepen. 

De arbitrage heeft daarom de strikte 

instructie om iets langer dan normaal 

te wachten met een fluit- en vlag-

signaal. En on field de beelden zelf te 

bekijken en een beslissing te nemen 

over een doelpunt. Sowieso bekijken 

we zelf aan de rand van het veld bijna 

alle situaties waarin de videoarbitrage 

ingrijpt. Alleen als buitenspel als vast-

staand en onomstotelijk feit op het 

scherm blijkt volstaat de beslissing 

van de videoreferee.”

Beelden worden ook benut om kaar-

ten die aan een verkeerde speler wor-

den uitgedeeld te corrigeren. Ook dan 

volgt geen on field review.

Kuipers is blij dat op het WK ook de 

doellijntechnologie wordt ingezet. “Als 

op mijn horloge het woord GOAL ver-

schijnt, weet ik zeker dat de bal achter 

de doellijn was.”

verschillende interpretaties mogelijk 

zijn, met een collega uit pakweg Bah-

rein of Gambia moet overleggen. Op 

dit niveau kun je je geen fouten ver-

oorloven. Na een cruciale misser, die 

ook niet wordt gecorrigeerd na raad-

pleging van de videoarbiter, kun je als 

team je koffers pakken.”

De man uit Oldenzaal zal, zo benadrukt

hij, nooit met de beschuldigende 

vinger naar zijn collega achter de 

beeldschermen wijzen: “Ik ben eind-

verantwoordelijk. Ik heb altijd de 

mogelijkheid om mijn beslissing ook 

zelf langs het veld nogmaals te bekij-

ken. Ik beslis wat er gebeurt.”

Opgelucht

Over missers gesproken. Kuipers 

bekent dat hij en zijn team opgelucht 

adem haalden na de finale in de Euro-

pa League tussen Marseille en Atletico 

Madrid: “Als je in zo’n grote wedstrijd 

de fout ingaat merk je daarvan de 

gevolgen in Rusland. De FIFA kan je 

deelname niet intrekken. Maar denk 

maar niet dat je na de groepswedstrij-

den nog meer in actie komt. We stap-

ten vorige week daarom met een heel 

tevreden gevoel in het vliegtuig terug 

naar Nederland.”

Aan de andere kant weet Björn inmid-

dels heel goed dat hij en zijn vaste 

assistenten er prima op staan bij de 
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Team Kuipers met v.l.n.r. Edwin Zeinstra, Björn Kuipers en Sander van Roekel.

Kuipers wordt de eerste Nederlandse scheids-

rechter met vier grote eindtoernooien achter 

zijn naam: twee EK’s (2012 Oekraïne/Polen 

en 2016 Frankrijk) en twee WK’s (2014 Brazi-

lië en 2018 Rusland).

Hij wordt de derde arbiter die namens Neder-

land twee WK’s fluit. Charles Corver (1978 en 

1982) en Mario van der Ende (1994 en 1998) 

waren de anderen. John van Moorsel (1934), 

Karel van der Meer (1950), Jan Bronkhorst 

(1958), Leo Horn (1962), Lau van Ravens 

(1970), Arie van Gemert (1974), Jan Keizer 

(1986) en Jan Wegereef (2002) floten allen 

één WK.

Bron: Voetbalzone.nl

Kuipers uniek met vier eindtoernooien
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FIFA. Hij zegt het zonder valse beschei-

denheid: “Ik zeg niet dat wij onfeilbaar

zijn, maar FIFA en UEFA weten dat 

wedstrijden bij Team Kuipers normaal 

gesproken in save hands zijn.”

Voetangels

Toch weet hij dat de weg naar de fina-

le in Moskou medio juli bezaaid ligt 

met voetangels en klemmen. Kuipers 

brengt zelf de voor hem desastreus 

verlopen achtste finale in de Cham-

pions League tussen Chelsea en Paris 

Saint Germain in 2015 in herinnering: 

“We misten twee rode kaarten en een 

strafschop. Zlatan Ibrahimovitch kreeg 

rood, waar geel op zijn plaats was. 

Het was zonder twijfel mijn slechtste 

internationale wedstrijd. Een nacht-

merrie voor een arbiter.”

Of neem twee jaar geleden het EK in 

Frankrijk. Kuipers gaf een strafschop 

aan Spanje in de groepswedstrijd 

tegen Kroatië. De hele wereld zag 

dat de Kroatische keeper bij wijze 

van spreken al in de (goede) hoek lag 

voordat de bal werd geschoten. De 

leidsman liet de penalty van Sergio 

Ramos niet overnemen en kreeg na 

afloop een berg hoon over zich heen. 

Wereldkampioen Spanje moest naar 

huis. Voor Team Kuipers resteerde nog 

de kwartfinale tussen Frankrijk en IJs-

land, waar absoluut gerekend was op 

de finale in Parijs.

Nee, dan haalt Björn liever de ont-

moeting tussen Borussia Dortmund 

en Real Madrid aan in de halve finale 

van de Champions League 2013: “De 

perfecte wedstrijd van ons. Niets ont-

ging ons. Zelfs elke ingooi was goed. 

Daarvan wil ik er wel een paar hebben 

in Rusland, haha.”

Maar dat was allemaal toen. De blik 

is nu vooruit gericht. Zoals gezegd is 

zondag het vertrek vanaf Schiphol. 

Op 30 mei is er nog een persdag rond 

Team Kuipers in Zeist. Alle 36 scheids-

rechters, assistenten (31 arbiters 

brengen hun eigen assistenten mee 

naar Rusland) en videoreferees ver-

blijven in het Hilton Hotel Leningrad 

in de Russische hoofdstad. Kuipers: 

“Van daaruit vliegen we naar elke 

wedstrijd. Een dag voor de wedstrijd 

heen en een dag later terug. Het hotel 

beschikt over uitstekende fitness-

faciliteiten. En een bus brengt ons 

dagelijks naar een sportcentrum in 

Moskou. Bij elkaar verblijven we in het 

hotel met ruim honderd mensen van 

de arbitrage. De videoreferees reizen 

niet naar de stadions. Die bekijken de 

beelden in een hypermoderne studio-

ruimte in Moskou.”

Laatste kans

Team Kuipers, en dat geldt ook voor de 

andere collega’s, zal maximaal vier tot 

vijf wedstrijden leiden tijdens het WK. 

Björn weet dat het zijn laatste kans 

wordt op de grootst denkbare finale: 

“Eerst maar eens één of twee groeps-

wedstrijden goed doorkomen. En dan 

een achtste of kwartfinale. Als we dan 

nog op koers zitten lonkt de finale. 

Vier jaar geleden in Brazilië presteerde 

Oranje zo goed dat wij voortijdig naar 

huis moesten. Dat was een mentale 

klap. Het heeft even geduurd voordat 

ik daarvan hersteld was. Maar ik was 

gelijk vastbesloten nog één gooi te 

doen naar een WK-finale. Toen waren 

we al zo dichtbij. Ditmaal willen we de 

kans absoluut grijpen. Oranje kan ons 

nu niet de weg blokkeren”, lacht hij.

Het klinkt gek uit de mond van 

een scheidsrechter die in dertien 

jaar ruim 500 wedstrijden leidde in 

het vaderlandse en internationale 

profvoetbal.

Toch ging de jonge Björn Kuipers 

in 2005 in eerste instantie niet in 

op de uitnodiging van de KNVB om 

betaald voetbal te fluiten. Hoe kon 

dat?

Björn: “Ik was destijds net klaar 

met mijn studie bedrijfskunde en 

was op zoek naar een baan, had 

eigenlijk helemaal geen zin en tijd 

in een profloopbaan.” Na enig aan-

dringen ging de kersverse docoran-

dus toch overstag. Kuipers leidde 

in 2005 zijn eerste wedstrijd in de 

Eredivisie: Vitesse-Willem II. Daar-

na ging het snel. Al een jaar later 

stapte de Oldenzaler, zoon van een 

arbiter in het amateurvoetbal, in 

de internationale wereld.

Björn is de derde generatie in het 

bedrijf dat vorig jaar tachtig jaar 

bestond. Van de oorspronkelijke 

drie supermarkten die de familie 

bezat is er nog één over. De andere 

zijn verkocht aan andere super-

marktketens.

Foto Leo Blank.

“Eerst geen interesse in betaald voetbal”
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Danny Makkelie (rechts) tussen buitenlandse collega’s in een eerder optreden als VAR.

Door LEO BLANK

Danny Makkelie fungeert tijdens 

het WK in Rusland als een van de 

dertien Video Assistant Referees 

(VAR). De 35-jarige topscheidsrech-

ter uit Dordrecht had de uitnodiging

van de FIFA wel verwacht, maar 

toch was hij blij en opgelucht dat 

Dick van Egmond van de KNVB 

eerder deze maand belde dat de 

invitatie definitief was.

Wanneer vertrek je naar Rusland en 

hoe lang blijf je daar?

“Ik vertrek samen met team Kuipers 

op zondag 3 juni naar Rusland. Ter 

voorbereiding op het WK zijn alle 

scheidsrechters anderhalve week voor 

de openingswedstrijd aanwezig. Hoe 

lang wij daar verblijven is afhankelijk 

van onze prestaties.”

Je hebt de afgelopen jaren veel erva-

ring opgebouwd als VAR. Kun je daar 

meer over vertellen?

“Ik ben vanaf het begin nauw betrok-

ken geweest bij het VAR-project. Eerst 

bij de offline fase en daarna bij de 

online fase. Bij zowel de KNVB als 

FIFA heb ik veel ervaring opgedaan 

in mijn rol als videoscheidsrechter. Ik 

vind het ook erg leuk en uitdagend 

om te doen. Je moet snel kunnen 

schakelen en werken onder hoge druk. 

Van een scheidsrechter op het veld 

wordt geaccepteerd dat hij fouten 

kan maken (mensenwerk). Maar van 

een videoscheidsrechter – die alle 

herhalingen tot zijn beschikking heeft 

– niet.”

Neem je net als Björn Kuipers Neder-

landse assistenten mee naar Rusland?

“Vanuit Nederland ben ik de enige 

videoscheidsrechter. In totaal zijn er 

dertien videoscheidsrechters aan-

gesteld. Nederland, Duitsland, Italië, 

Polen en Portugal zijn vanuit Europa 

vertegenwoordigd. De overigens 

komen uit andere werelddelen.”

Opereren jullie vanuit één centraal 

punt of reizen jullie alle stadions af 

waar gespeeld wordt en waar moeten 

jullie specifiek op letten tijdens de 

wedstrijden?

Danny Makkelie 
hoopt met Team
Kuipers op finale
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Danny Makkelie (links) met team Kuipers (v.l.n.r. Erwin Zeinstra, Björn 
Kuipers en Sander van Roekel) tijdens het WK onder twintig jaar in Zuid-
Korea waar hij als videoreferee optrad ( juni 2017)

“Wij zullen vanuit het matchcenter in Moskou opereren. 

Dit heeft als groot voordeel dat wij niet steeds (ver) hoeven 

te reizen. Ons hotel zit op ongeveer anderhalf uur van het 

matchcenter vandaan. Dat is prima te doen. Als video-

scheidsrechters is het onze taak om in te grijpen wanneer 

scheidsrechters op het veld ‘duidelijke’ fouten maken. Maar 

ja, wat voor de één duidelijk is hoeft dat voor de ander niet 

zo te zijn. Dat maakt het soms lastig. Wij mogen alleen 

ingrijpen bij situaties rondom strafschoppen, rode kaarten, 

doelpunten en persoonsverwisselingen.”

Gaat de veldscheidsrechter ook zelf de monitor langs het 

veld raadplegen? En zo ja, in welke gevallen?

“Het is de bedoeling dat de scheidsrechter bij ‘subjectieve’ 

beslissingen zoals strafschoppen en rode kaarten zelf ook 

naar de beelden gaat kijken. Dit doet hij niet omdat hij zijn 

videoscheidsrechter niet vertrouwt, maar omdat dit soort 

situaties (handsballen, tackles, etc.) vaak interpretatie-

gevoelig is. De scheidsrechter op het veld is en blijft eind-

verantwoordelijk en om die reden is het goed dat hij zelf 

ook nog even gaat kijken. Bij ‘objectieve’ situaties zoals 

buitenspel en overtredingen binnen en buiten het straf-

schopgebied is zelf kijken niet nodig. Daar komt geen inter-

pretatie bij kijken.”

Hoe hebben jullie je als dertien VAR’s tot nu toe voorbereid 

op het WK?

“We hebben het afgelopen jaar meerdere FIFA-seminars 

gehad waarin de ontwikkeling en samenwerking tussen de 

scheidsrechters en videoscheidsrechters centraal stonden. 

Programmaonderdelen zoals theorie, praktijk, videotesten, 

veldtraining, communicatie en de toepassing van het pro-

tocol waren dagelijkse kost. Vergeet ook niet dat veel video-

scheidsrechters nationaal al veel ervaring op doen.”

Verwacht je nog taalproblemen met collega’s van bijvoor-

beeld andere continenten? Want je zit niet alleen naar de 

beelden te kijken toch?

“Over het algemeen spreken alle scheidsrechters redelijk 

tot goed Engels. We hebben videoscheidsrechters die 

Engels, Portugees, Duits en Spaans praten. In principe moet 

dat voldoende zijn om een goede communicatie te hebben 

tussen de scheidsrechter en videoscheidsrechter. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de teamindelingen.”

Worden Europese veldscheidsrechters vanwege de commu-

nicatie gekoppeld aan Europese VAR’s? Of loopt dat kriskras 

door elkaar?

“Dit zal in de basis wel zo gebeuren.”

Word je ook ingezet bij wedstrijden van Team Kuipers? 

Zou toch leuk zijn?

“Ik word juist ingezet bij wedstrijden van Team Kuipers. 

Ik ben de vaste videoscheidsrechter van Björn en zal daar-

naast ook andere collega’s ondersteunen.”

Hoe voelt het om te behoren tot de groep VAR’s, die voor 

het eerst actief zijn op het grootste mondiale voetbaltoer-

nooi?

“Fantastisch en kicken tegelijkertijd. Het is toch gaaf dat ik 

nu al mag proeven aan een WK? Ik hoop dat wij als Team 

Kuipers hoge ogen mogen gooien en dat we tot de laatste 

dag in Rusland mogen zijn. We gaan voor niets minder dan 

de finale!”
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Rob Dieperink (rechts) geeft Suriprof Marvin Eemnes (links) de gele kaart.
Foto Pro Shots / Marcel van Dorst.Door LEO BLANK

Het stadion van Excelsior in Rotter-

dam vormde op zaterdag 12 mei 

het decor voor een wedstrijd tussen 

promovendus Fortuna Sittard en 

een team van profspelers met Suri-

naamse wortels, de Suriprofs. Niet 

zomaar een oefenpotje.

Op initiatief van enkele voetbalver-

nieuwers, in de rug gesteund door de 

KNVB, werd geëxperimenteerd met 

een aantal aangepaste regels. Die 

deels waren overgenomen uit de hoc-

keysport. Teams mochten onbeperkt 

spelers wisselen. Zuivere speeltijd 

werd gemeten. In plaats van inwerpen 

moesten spelers binnen vijf seconden 

intrappen of indribbelen. De self-pass 

bij een vrije trap, dus een pass naar 

jezelf als bij het hockey. Ook binnen 

vijf seconden te nemen.

Betaald voetbalscheidsrechter Rob 

Dieperink, dit seizoen debuterend in 

de Eredivisie, mocht de proefwedstrijd 

leiden en was uitgerust met video- en 

audioapparatuur. Hieronder geeft hij 

antwoord op een aantal vragen over 

de vernieuwingen.

Om welke aanpassingen van de spelre-

gels ging het precies?

Er werd geëxperimenteerd met vijf 

nieuwe regels, te weten:

1. De self-pass. Spelers kregen hier-

door de eerste vijf seconden de 

mogelijkheid om een vrije schop snel 

te nemen. Daarnaast mochten zij er 

direct zelf met de bal vandoor. Deden 

zij dit niet binnen vijf seconden, dan 

werd de vrije schop omgezet in een 

directe vrije schop zoals die nu ook 

gespeeld wordt.

2. De intrap. Spelers moesten de bal 

binnen vijf seconden, nadat deze goed 

lag, middels een intrap weer in het 

spel brengen.

3. 2x 30 minuten zuivere speeltijd. 

Dit werd bijgehouden door een extra 

vijfde official die de stadionklok 

bediende.

4. Doorlopend wisselen. Trainers en 

spelers kregen de mogelijkheid om 

tijdens het spel doorlopend te wisse-

len. Wel volgens de huidige procedure, 

eerst een speler eruit en dan pas een 

speler erin.

5. Wanneer de wedstrijd gelijk zou 

eindigen, zouden er shoot-outs in 

plaats van een strafschoppenserie 

plaatsvinden. Hierbij vertrekt een 

speler op 25 meter van het doel en 

krijgt hij tien seconden de tijd om te 

scoren. De keeper vertrekt hierbij van 

de doellijn. Mocht de keeper in eerste 

instantie redding brengen maar de bal 

blijft in het spel, dan kan de speler in 

de resterende tijd nog scoren.

Hoe reageerden spelers daarop?

Spelers reageerden erg positief op de 

vernieuwde regels. Het was die mid-

dag rond de 25 graden en hierdoor 

merkte je dat spelers moesten wen-

nen aan de snelheid waarmee het 

spel hervat kon worden, omdat zij 

minder tijd krijgen om te herstellen. 

De meeste positieve reacties die ik 

van spelers terug kreeg gingen over 

de selfpass en de intrap. Spelers wil-

len het spel ook liever met hun voeten 

hervatten dan met hun handen.

Hockeyregels bij proefwedstrijd
                 in Rotterdam
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Kwamen de aanpassingen de snelheid van het spel inder-

daad ten goede?

Absoluut. Doordat het spel niet alleen snel maar ook ver 

hervat kan worden bij een intrap, komt dit de snelheid van 

het spel zeker ten goede. Spelers hebben minder tijd om 

hun organisatie op orde te brengen omdat de bal alweer in 

het spel is. Daarmee wordt het voetbal ook aantrekkelijker 

om naar te kijken.

Jij droeg als scheidsrechter een camera. Waarom?

Dit was een experiment van FOX-sports. In Australië 

werken de rugbyscheidsrechters al met zo’n camera en 

het levert unieke beelden op. FOX-sports had iemand uit 

Australië over laten komen om dit bij deze wedstrijd uit 

te proberen. Daarnaast denk ik dat het voor de toeschou-

wers leuk is om eens een wedstrijd door de ogen van de 

scheidsrechter te beleven. Je gaat ineens ervaren wat de 

positie van de scheidsrechter is bij beslissingen en waarom 

het soms heel lastig is een duel te beoordelen. Daarnaast 

zorgde het microfoontje bij mij als scheidsrechter ervoor 

dat je tijdens de wedstrijd live mee kon luisteren hoe wij als 

arbitrage tot beslissingen kwamen. Ik denk dat je hierdoor 

heel anders naar de arbitrage gaat kijken. Ook zullen spe-

lers, mocht dit ooit worden doorgevoerd, geconfronteerd 

worden met hun eigen reactie tegen de scheidsrechter. 

In de meeste gevallen zal dat geen probleem zijn omdat 

de onderlinge verhoudingen over het algemeen goed zijn. 

Maar in het heetst van de strijd zullen dat ook confronte-

rende beelden kunnen opleveren.

Aanvoerders droegen een microfoon. Waarom?

Niet alleen aanvoerders, maar ook beide trainers en ik als 

scheidsrechter droegen microfoons. Dit om het spel nog 

transparanter te maken en zo de kijkers de mogelijkheid te 

geven om eens te ervaren hoe wij communiceren. Ik denk 

dat veel kijkers er van te voren wel een beeld van hebben, 

maar dat de werkelijke communicatie toch anders is dan zij 

op voorhand verwacht hadden.

Wat vond jij vanuit de arbitrage de grootste aanpassing van 

de spelregels?

Voor mij was het natuurlijk erg schakelen tijdens de wed-

strijd. Je bent gewend, in mijn geval vijftien jaar, volgens de 

huidige spelregels te fluiten en nu moet je ineens bij iedere 

situatie gaan nadenken hoe het spel hervat kan worden of 

dat je een eventuele gele kaart misschien moet uitstellen 

om het team de mogelijkheid te geven het spel snel te her-

vatten. Uit persoonlijk oogpunt vond ik de self-pass, intrap 

en de dertig minuten zuivere speeltijd per helft een posi-

tieve bijdrage leveren. De self-pass en intrap met name om 

de snelheid in het spel te houden en de mogelijkheid het 

spel ver te hervatten. Ook de dertig minuten zuivere speel-

tijd zorgt er automatisch voor dat tijdrekken geen zin meer 

heeft. Dat maakt het spel eerlijker en daar ben ik natuurlijk 

voorstander van.

Welke aanpassing droeg volgens jou niet of bijna niet toe 

aan de snelheid van het spel?

Het doorlopend wisselen zorgt ervoor dat het spel niet stil 

hoeft te liggen om te mogen wisselen. Maar het zorgt er 

ook voor dat trainers veel gemakkelijker tactisch kunnen 

wisselen. Een speler die goed is in het nemen van een vrije 

schop zou je er alleen tijdens dat moment in kunnen bren-

gen. Persoonlijk hoeft dat van mij niet omdat de mogelijk-

heid dan bestaat dat we heel andere wedstrijden gaan 

krijgen dan we nu gewend zijn.

Hoe waren de meningen van spelers/trainers na afloop?

Overwegend positief. Ik heb de trainers en spelers vooral 

positief gehoord over de self-pass en de zuivere speeltijd. 

Dat vonden ze echt een toevoeging voor het voetbal. Ook 

de intrap vonden spelers prettig, omdat je het spel gemak-

kelijker kunt verplaatsen.

In hoeverre is de KNVB betrokken bij dit soort experimenten?

De KNVB organiseerde deze wedstrijd in samenwerking 

met coöperatie eerste divisie, FOX-sports & Jupiler. Dat 

deze wedstrijd georganiseerd wordt geeft aan dat de KNVB 

altijd bezig is om te kijken hoe ze het voetbal verder kun-

nen innoveren. Je ziet het aan het project met de video-

scheidsrechter, Nederland was hier in 2011 het eerste land 

ter wereld dat ermee ging experimenten en vanaf aanko-

mend seizoen wordt het daadwerkelijk doorgevoerd.

Of de vernieuwde regels zoals wij die hebben toegepast 

daadwerkelijk worden ingevoerd is natuurlijk lastig te zeg-

gen en dat zal ook niet bij de KNVB liggen. De FIFA en IFAB 

zullen daar een beslissing over moeten nemen. Maar voor-

dat dat zover is, zullen er nog vaker dit soort wedstrijden 

gespeeld moeten worden om te kijken hoe je de aanpassin-

gen het beste zou kunnen implementeren.

Heb jij zelf nog een suggestie voor aanpassing spelregels die 

de snelheid kunnen bevorderen? 

Ik denk dat de basis van deze aanpassingen goed is en je

moet oppassen dat je het voetbal te veel gaat veranderen.

Voetbal is wereldwijd de populairste sport en dat is natuur-

lijk niet voor niets. Het is goed om te kijken hoe je het voetbal

aantrekkelijker kan maken en dat kan met deze aanpassin-

gen, maar je moet oppassen dat je daarin niet doorslaat.
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Zeker het kampioenschap en de beker 

zijn ook voor veel teams in de B-cate-

gorie erg belangrijk, al spelen ze vaak 

vooral om te genieten van de ‘derde 

helft’. Voor scheidsrechters kunnen dit 

mooie wedstrijden zijn om te leiden, 

ondanks de afwijkingen in de spelre-

gels voor deze teams. Het onbeperkt 

doorwisselen met maximaal vijf wis-

selspelers is een bekend voorbeeld van 

zo’n afwijking.

Tijdstraf

Een ander voorbeeld is de tien minu-

ten tijdstraf (vijf minuten bij jeugd 

onder 13) die wordt gegeven bij het 

tonen van een eerste gele kaart aan 

een speler. In zijn algemeenheid gaat 

dit goed en zijn de regels bij veel 

mensen bekend. Er zijn echter enkele 

bijzondere situaties die misschien 

wat toelichting behoeven, zeker voor 

scheidsrechters die over het algemeen 

in de A-categorie fluiten.

Rust

Een eerste situatie die zich kan voor-

doen is een tijdstraf die nog niet is 

afgelopen op het moment dat wordt 

gefloten voor de rust. In dat geval 

dient, volgens de instructies van de 

scholden en mag de speler wel deel-

nemen aan de strafschoppenserie.

De laatste situatie die ik wil behan-

delen is een overtreding die tijdens 

de strafschoppenserie wordt begaan 

waarvoor de gele kaart moet worden 

getoond. Aangezien de tijd is verlo-

pen, kan er geen sprake zijn van een 

tijdstraf. Omdat aan wisselspelers die 

een gele kaart zouden moeten krijgen 

direct de rode kaart getoond dient te 

worden, geldt dat de overtredende 

speler in dit geval ook een rode kaart 

krijgt in plaats van een gele kaart. 

Tijdens de strafschoppenserie kun-

nen dus geen gele kaarten worden 

getoond.

A-categorie

Rest mij nog te benadrukken dat alle 

bovengenoemde situaties zich alleen 

in de B-categorie kunnen voordoen, 

omdat de tijdstraf niet kan worden 

toegekend in de A-categorie. In de 

A-categorie is een gele kaart nog 

steeds alleen een waarschuwing, die 

ook als zodanig op het wedstrijdfor-

mulier moet worden gezet. Ook geldt 

dat er wel gele kaarten kunnen wor-

den getoond aan spelers tijdens de 

strafschoppenserie in de A-categorie.

Bijzonderheden tijdstraf B-categorie

SPELREGELS

KNVB, de speler het restant van zijn 

tijdstraf aan het begin van de tweede 

helft uit te zitten. Mocht eenzelfde 

situatie zich voordoen aan het einde 

van de wedstrijd, dan wordt het res-

tant van de tijdstraf kwijtgescholden. 

Het restant wordt dus niet meegeno-

men naar de volgende wedstrijd.

Een tweede situatie: bij een beslis-

singswedstrijd wordt een tijdstraf 

gegeven. Na de reguliere speeltijd is 

de tijdstraf nog niet verlopen en er 

moet verlengd worden. In dat geval 

moet deze speler het restant van de 

tijdstraf uitzitten aan het begin van 

de verlenging. Hetzelfde is ook van 

toepassing bij een tijdstraf die nog 

niet volledig is uitgezeten na de eerste 

helft van de verlenging. Dit restant 

moet worden uitgezeten aan het 

begin van de tweede helft van de ver-

lenging.

Strafschoppen

Een derde situatie is als aan het einde 

van een wedstrijd (eventueel na ver-

lenging) strafschoppen moeten wor-

den genomen om een winnaar te be-

palen. In dat geval wordt het restant 

van een eventuele tijdstraf kwijtge-

Door PAUL REIJBROEK 
Lid  Landelijke Commissie 

Spelregels

Het einde van het seizoen 

nadert. De belangrijk-

ste wedstrijden worden 

gespeeld, kampioenschap-

pen, degradaties en de 

invulling van de ploegen 

in de nacompetitie worden 

bepaald, en uiteraard is 

voor een behoorlijk aantal 

teams een bijzondere prijs 

in de vorm van de beker te 

behalen.
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door PIETER-JAN JANSSEN

Secretaris COVS Nederland

Rondje langs de velden

In de maanden maart en april heeft in alle districten 

een Rondje langs de velden plaatsgevonden. Vanuit het 

VCN waren voorzitter Pol Hinke, kandidaat-secretaris

 Pieter-Jan Janssen en de districtsafgevaardigde hierbij 

aanwezig. Met het doel van de COVS in het achterhoofd 

werd hier gesproken over samenwerking en com-

municatie. Het doel van de COVS is dat elk lid van de 

COVS binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats 

wekelijks een COVS-training moet kunnen bezoeken, 

regelmatig zijn spelregelkennis moet kunnen bijhouden, 

minstens drie keer per jaar een thema-avond of tech-

nische activiteit moet kunnen bezoeken om zijn kennis 

en vaardigheden up-to-date te houden, een plek heeft 

waar hij zijn ervaringen kan uitwisselen, zijn verhaal 

kwijt kan en waar hij gesteund wordt na vervelende 

incidenten en ervaren dat zijn belangen worden behar-

tigd bij de KNVB en in de voetbalwereld. De COVS is 

zichtbaar en een lidmaatschap heeft een meerwaarde 

voor elke scheidsrechter!

Door middel van samenwerking tussen de besturen van 

de lokale scheidsrechtersverenigingen en het landelijke 

bestuur gaan we de komende periode hier meer inhoud 

aan geven.

Modernisering COVS-website

Onze website www.covs.nl dient nodig vernieuwd te 

worden. Er wordt hierbij gedacht aan een moderne 

uitstraling, maar ook aan het toevoegen van enkele 

functionaliteiten. Graag zouden we hiervoor de tijde-

lijke of permanente hulp van onze leden inroepen, die 

dit samen met onze huidige webmaster goedkoper (en 

door de kennis van scheidsrechterszaken ook beter en 

effectiever) kunnen doen dan een extern bedrijf. Mocht 

je affiniteit hebben met het bouwen en onderhouden 

van een website en de COVS hiermee willen helpen, laat 

dit dan weten aan Pieter-Jan Janssen (secretaris@covs.nl).

Digitale blad De Scheidsrechter

De Scheidsrechter wordt digitaal verstuurd, maar wordt 

niet door alle leden ontvangen. Belangrijk is het daarom 

om tijdens het verschijnen van dit blad ook je spam te 

controleren. Anders is het blad ook te lezen via blad.covs.nl

Vacatures in diverse commissies

Binnen COVS Nederland zijn de volgende commissies 

actief: Spelregels, Informatisering, Sponsoring en web-

shop, Werving en behoud, Technische zaken en toer-

nooien en Media.

Heb je belangstelling voor een rol in een van deze commis-

sies stuur dan een mail naar de secretaris: secretaris@covs.

nl, die zorgt dan dat het bij de betreffende portefeuillehou-

der terecht komt.

Landelijke commissie spelregels (LCS)

Gerti Schol is gestopt als lid van de landelijke commissie 

spelregels. Vanuit het district Oost is Paul Reijbroek (Arnhem) 

zijn opvolger. Het landelijk bestuur is Gerti zeer dankbaar 

voor zijn jarenlange inzet voor de spelregels binnen de COVS. 

Tevens wensen we Paul veel succes en plezier toe bij zijn 

nieuwe rol.

Komende activiteiten

In de aankomende periode zullen de onderstaande landelijke 

COVS-activiteiten plaatsvinden, beide in Eindhoven:

• NK spelregels voor senioren (COVS-teams) op 9 juni 2018;

• NK veldvoetbal voor COVS-teams op 16 juni 2018.

Overleg met KNVB

Binnenkort zal een afvaardiging van ons bestuur weer in 

overleg treden met de KNVB. De volgende onderwerpen wor-

den hierbij door de COVS op de agenda gezet:

•  Regionale opleidingscentra arbitrage;

•  Week van de scheidsrechter;

•  Voortgang vernieuwing rapportage en beoordeling;

•  Minder contact tussen scheidsrechter en bestuursleden 

voor en na de wedstrijd door het gebruik van het Mobiele 

Digitale Wedstrijdformulier (MDWF);

•  Opheffen 4e klasse in West II en mogelijke consequenties 

voor de scheidsrechters;

•  Planning wedstrijden in paasweekend in Zuid II;

•  Afstemming KNVB-kalender en COVS-kalender met name 

voor activiteiten in de zomer- en winterstop.

Eventuele aanvullingen vanuit de verenigingen zijn welkom. 

Mocht je hiervoor punten hebben geef deze dan door aan het 

bestuur van je eigen scheidsrechtersvereniging.

Namens het bestuur van COVS Nederland,

Pol Hinke, voorzitter,

Jos Straver, penningmeester,

Pieter-Jan Janssen, secretaris.

VAN DE BESTUURSTAFEL
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Door LEO BLANK 

Voor Jan Peekel komt het finish-

doek in zicht. Medio juni hoopt 

de 74-jarige scheidsrechter uit het 

Noord-Hollandse Heerhugowaard 

op een passende afscheidswed-

strijd. “De jeugd van Ajax, dat zou 

prachtig zijn. Ik heb het gevraagd 

bij de KNVB West I, maar zeker 

weten doe ik het pas als de aan-

stelling binnen is.”

Sinds tien jaar woont hij samen met 

zijn vrouw Joke (‘In oktober zijn we 

vijftig jaar getrouwd’) in een fraai 

appartement in de Stad van de Zon. 

Jan kijkt terug op een loopbaan bij de 

voormalige Hoogovens in IJmuiden, 

die maar liefst 44 jaar omvat. Sinds 

den gaan fluiten, zowel bij de jeugd 

als senioren.

Want sinds hij in 1987 met goed 

gevolg de scheidsrechterscursus van 

de afdeling Noord-Holland van de 

KNVB afrondde, is Jan Peekel helemaal 

behept met het arbitragebacil. “Tij-

dens het voetballen kreeg ik last van 

mijn lies. Ik heb een paar jaar bij de 

club gefloten. In 1990 ben ik helemaal 

gestopt met voetballen en kreeg ik als 

scheidsrechter wedstrijden toegewe-

zen bij andere clubs dan Reiger Boys”, 

blikt hij terug op de start van zijn 

imposante loopbaan.

Duizend wedstrijden

Hij leidde in al die jaren meer dan 

duizend officiële wedstrijden, zowel 

bij de senioren als de jeugd. En altijd 

op zaterdag. Jan pakt er een van zijn 

vele plakboeken bij waarin hij heel 

nauwgezet bijzonderheden van alle 

Sprinten tussen 
de lantaarnpalen
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veertien jaar geniet hij van zijn wel-

verdiende pensioen. Maar stilzitten is 

er niet bepaald bij voor de sportieve 

zeventiger, vader van twee zoons en 

opa van vier kleinkinderen. Volgend 

jaar is hij vijftig jaar lid van zaterdag-

vereniging Reiger Boys, die tegen-

woordig bij hem om de hoek op een 

prachtig complex zetelt.

Krijtlijnen

Jan Peekel voetbalde er vanaf 1969, 

toen hij en Joke na hun huwelijk de 

IJmond verruilden voor het snel groei-

ende Heerhugowaard. “Ik had niet 

veel kwaliteit als voetballer. Heb altijd 

op recreatief niveau gespeeld”, zegt 

hij bescheiden. Jan is nog bijna dage-

lijks te vinden op de vijf velden van 

zijn club, waar hij onderhoud verricht 

en iedere vrijdag de krijtlijnen trekt. 

En vanaf het nieuwe seizoen zal de 

gelouterde arbiter er ook zijn wedstrij-

Jan Peekel (74) uit Heerhugowaard sluit na meer dan dertig jaar en ruim duizend wedstrijden zijn KNVB-carrière 
af. Hier aan de aftrap van de wedstrijd Stormvogels JO19 - Fortuna Wormerveer JO19. Foto: Joke Peekel.
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wedstrijden per seizoen heeft geno-

teerd. Uitslagen, kaarten, opmerkelijke 

voorvallen. Niets ontbreekt.

Hij promoveerde, degradeerde en 

promoveerde opnieuw. Maar toen het 

wedstrijdpakket bij de senioren in zijn 

ogen onaantrekkelijk werd, koos hij 

definitief voor de jeugd. En die beslis-

sing legde de Noord-Hollander geen 

windeieren, vertelt hij enthousiast: 

“Man, ik heb zoveel prachtige wed-

strijden gefloten. Jeugdwedstrijden 

van Ajax, Omniworld (nu Almere City, 

red.), Heerenveen, Fortuna Sittard, 

PSV, FC Utrecht. Acht jaar geleden 

leidde ik de laatste jeugdwedstrijd van 

FC Haarlem in het stadion. Daarna 

hield de club op te bestaan.”

Achteraf had hij eerder moeten kiezen 

voor de jeugd, geeft Jan Peekel toe: 

“Bij die hoog spelende teams is de 

discipline ontzettend goed geregeld. 

De begeleiding zit er bovenop. Dat is 

heerlijk als scheidsrechter.”

Nooit in discussie

Hij gaf altijd heel duidelijk de grens 

aan in het veld. “Misschien heb ik 

daarom nooit problemen gehad. Ik 

ga ook nooit in discussie. Niet op het 

veld en na afloop niet in de bestuurs-

kamer. Molestaties heb ik al helemaal 

niet meegemaakt. Ik heb twee keer 

een wedstrijd moeten staken. Een 

keer in Purmerend vanwege naderend 

onweer. En drie jaar geleden bij ADO 

’20 in Heemskerk toen ik geblesseerd 

raakte aan de hamstrings of kuit. Dat 

weet ik niet precies meer.”

Twee jaar geleden lag hij er zelfs een 

half jaar uit. “Ik bleek spierreuma te 

hebben. Door m’n hele lichaam. Mijn 

zwager viel het op dat ik tijdens een 

schoolvoetbaltoernooi zo stijfjes liep. 

Zo kende hij me helemaal niet. Ik 

moest medicijnen innemen, die kuur 

heb ik tot begin vorig jaar afgebouwd. 

Daarna geen centje pijn meer.”
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Discipline bij hoger spelende 
jeugdteams goed geregeld.

Pondje zalm

Hij kan smakelijk vertellen over die 

periode van 28 jaar fluiten voor de 

KNVB. Over dat pondje zalm dat hij 

voorafgaand aan een wedstrijd van 

Volendam 4 kreeg toegeschoven. Over 

die appeltaart die na afloop van een 

wedstrijd van IJsselmeervogels altijd 

klaar stond voor de scheidsrechter. 

Of neem die speler van HCSC uit 

Den Helder die hij eerder die dag een 

rode kaart had gegeven. “Om elf uur 

zaterdagavond belde hij me op om 

zijn excuses aan te bieden voor zijn 

gedrag. Bijzonder hè?”

Scheidsrechtersvereniging

Jan is sinds 1991 trouw lid van 

scheidsrechtersvereniging Alkmaar. 

Nog steeds mist hij geen trainings-

avond. Hij maakte alle verhuizingen 

van de actieve vereniging van nabij 

mee. Jan Peekel stond bekend als de 

man die meestal voorop liep tijdens 

de duurlopen.

Dat was niet zo vreemd, erkent hij: 

“Toen ik nog bij Hoogovens werkte 

fietste ik elke dag van maart tot 

november naar mijn werk. Ik had een 

ijzeren conditie, deed ook aan halve 

marathons. Ik loop nog steeds goed 

mee tijdens wedstrijden. Is noodzake-

lijk om de boel in de hand te houden. 

Aan echte duurlopen doe ik niet meer. 

Ik doe nu voor mezelf veel aan inter-

valtraining. Sprinten op de weg van 

lantaarnpaal tot lantaarnpaal. Nee, 

over de fitheid van Jan Peekel hoeft 

niemand zich zorgen te maken.”

“  ”
 Foto Leo Blank
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voor de veranderende normen in de 

samenleving. Iedere dinsdagavond, 

van begin september tot eind mei, 

wordt er op het veld naast het club-

huis getraind onder leiding van Hans 

Moonen of Dirk Hazelhof. Deze trai-

ning wordt gemiddeld door meer dan 

twintig arbiters bezocht. Omkleden en 

douchen kan dan in het naastgelegen 

indoor sportcentrum Eindhoven.

Ontspanningsactiviteiten

Daarna wordt in de ‘derde helft’ in het 

eigen clubhuis een keer in de maand 

een spelregelavond gehouden. Ook 

het organiseren van lezingen is zo’n 

activiteit. Natuurlijk wordt er binnen 

de vereniging ruimte voor ontspan-

ning gecreëerd. Zo wordt er maande-

lijks onder andere gekaart in het eigen 

clubhuis ‘de Stip’ en beroemd is de 

door het lid Ad Bierens jaarlijks voor-

geschotelde boerenkoolmaaltijd. 

Verder wordt maandelijkse een bij-

eenkomst gehouden voor niet meer 

Kenmerkend was toen dat vrijwel 

alle scheidsrechters lid werden en 

dus kennelijk de behoefte bestond 

om met gelijkgezinden regelmatig bij 

elkaar te komen. Ruim 40 jaar werd 

er door de toenmalige bestuursleden 

de behoeftes van de scheidsrechters 

aangevoeld en daaraan invulling 

gegeven. Later ontstond, door het 

groeiende ledenaantal, de behoefte 

om het bestuur bij te staan en zo kwa-

men interne commissies tot stand. 

Momenteel telt COVS Eindhoven 

128 leden. Met ongeveer 320 leden 

beleefde Eindhoven begin jaren ’80 

zijn hoogtepunt in ledenaantal.

Doelstelling

COVS Eindhoven is nog steeds de 

belangenvereniging voor scheidsrech-

ters, rapporteurs en andere functi-

onarissen in de voetbalsport, zowel 

op het veld als in de zaal. Spelregels, 

begeleiding, fysieke en mentale 

ondersteuning van scheidsrechters 

houdt de vereniging nog steeds bezig. 

Maar ook en vooral ontwikkelingen in 

de voetbalsport met daarbij aandacht 

actief fluitende leden. Daarbij worden 

activiteiten georganiseerd zoals een 

wandeling in de natuur, bezoeken aan 

bierbrouwerij of musea, rondleiding 

in het Philips stadion van landskam-

pioen PSV en een bezoek aan Antwer-

pen op 7 juni 2018.

‘Arbitraal’

De vereniging geeft al 43 jaar het 

eigen clubblad, ‘Arbitraal’, uit. Daar is 

ruimte ingeruimd voor de spelregel-

wedstrijd voor de leden. De vragen 

komen uit de spelregels, de interpreta-

ties en de besluiten die  KNVB en IFAB 

publiceren. Uiteraard tellen daarbij 

ook de meest recente spelregelwijzi-

gingen mee. Over de uitslag kan wor-

den gecorrespondeerd, maar dat wil 

niet zeggen dat men gelijk krijgt. De 

spelregelcommissie, die uitgesloten is 

van deelname, houdt daarin het laat-

ste woord.

Clubhuis ‘De Stip’

Het clubhuis ‘De Stip’ van de COVS 

Het huidige bestuur bestaat uit v.l.n.r. Lennart Geertsen (lid), Alex van den Boomen (lid), Johan Suurd 
(voorzitter), Pieter Elbertsen (secretaris) en Henk van Bekkum (penningmeester). De foto’s zijn geno-
men door Christ van de Donk.

COVS Eindhoven 
na 90 jaar nog superactief

UITGELICHT
In de 20-er jaren 

van de vorige eeuw 

groeide de behoefte 

bij de voetbal-

scheidsrechters om 

elkaar te ontmoeten. 

Dat vond men ook 

in Eindhoven en zo 

werd op 8 juni 1928 

de Rooms-Katholieke 

Scheidsrechtersver-

eniging Eindhoven 

opgericht.

Door JAN STUUT
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COVS Eindhoven 
na 90 jaar nog superactief
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Deze naam was destijds gekozen 

omdat op de middenstip van het veld 

iedereen elkaar ontmoet: de arbiter, 

de assistent-scheidsrechter en de 

voetballers. Het sportieve samenzijn 

begint daar met onderling handen 

schudden. ‘De Stip’ kan verder worden 

gebruikt door leden en derden door 

de aanwezigheid van opleidings- en 

presentatiefaciliteiten. Door een 

aantal vrijwilligers worden tijdens 

de zomerperiode kleine onderhouds-

werkzaamheden verricht.

Prominente leden

Zoals elke scheidsrechtersvereniging 

kent Eindhoven ook zijn betaald voet-

balscheidsrechters. Te denken valt 

aan Ton van de Nieuwenhoff (1958 – 

1966),  Wil van Ooijen (1973 – 1978), 

Gerard Geurds (1974 – 1988) en Igna-

ce van Swieten (1975 – 1990). Maar 

ook achter de bestuurstafel hebben 

zich leden onderscheiden. Zo werd 

Anton Boogers in 2017 onderscheiden 

met het erelidmaatschap. O.a. voor 

17 jaar onafgebroken zitting in het 

bestuur. Daarnaast is er de huidige 

voorzitter Johan Suurd die terugtreedt 

vanwege een verhuizing. Hij neemt 

zitting in het VCN als vertegenwoordi-

ger van district Noord.

Viering 90-jarig jubileum

Op zaterdag 26 mei 2018 werd een 

bijeenkomst georganiseerd voor leden 

en oud-leden. Het gezellig bij elkaar 

zijn en de vele herinneringen ophalen 

stonden hierbij voorop. Omdat in het 

verleden jaarlijks werd gevoetbald, 

heeft men ter herinnering aan de 

oude tijden een onderling partijtje 

veldvoetbal gespeeld. Daarna volgde 

een buffet en vervolgens werd geza-

menlijk gekeken naar de finale van de 

Champions League. 

Eindhoven is een begrip in de Eindho-

vense voetbalwereld. Het clubhuis is 

gelegen binnen de Genneper Parken 

tussen het Indoor Sportcentrum Eind-

hoven en het FC Eindhoven-stadion 

aan de Bram Venemanlaan. In het ver-

leden werden clubavonden gehouden 

in het Grand Hotel Stad Rotterdam op 

de Markt in Eindhoven. Maar begin 

80-er jaren ontstond het plan voor de 

bouw van een eigen clubgebouw. In 

1980 vond men het financiële risico 

nog te groot voor de vereniging maar 

in 1981 werd er onder de leden toch 

een werkcommissie opgericht om met 

concrete plannen hiervoor te komen. 

In oktober van dat jaar werd besloten 

het clubhuis onder te brengen in een 

aparte stichting. De nodige pecunia 

werden vergaard door twee keer een 

loterij te starten. Men kon voor 150 

gulden inschrijven op 1000 loten. 

Op maandag 31 januari 1983 werd op 

de algemene ledenvergadering beslo-

ten om met de bouw te beginnen. 

Het bestuur achtte een hypothecaire 

lening niet wenselijk en om de reste-

rende financiën te bij elkaar te krijgen 

wordt nogmaals een verloting gestart. 

Ondertussen was ook een bouwcom-

missie gevormd. Er werd in 1983 

uitvoerig een plan van zaken gepubli-

ceerd en in de ledenvergadering op 11 

oktober 1984 werd definitief besloten 

toestemming te geven voor de bouw. 

Door de gemeente Eindhoven was 

hierover eerder dit jaar al een voor-

stel binnengekomen om te mogen 

bouwen op de huidige locatie. Met de 

bouw wordt gestart en op 17 juni van 

dat jaar wordt er de eerste algemene 

ledenvergadering gehouden. De offi-

ciële opening werd op 21 december 

1985 verricht door de burgemees-

ter van Eindhoven, dr. G.W.B. Borrie. 

Omdat het clubhuis nog geen officiële 

naam had werd eind 1996 een prijs-

vraag uitgeschreven. Het lid mevrouw 

Gertie Spanjer was inzender van de 

huidige naam van het clubgebouw, 

‘De Stip’. Deze naam werd door Wil 

van den Boorn op de nieuwjaarsrecep-

tie van 3 januari 1997 onthuld.

Christ van de Donk
Voor de samenstelling van dit stuk heb ik dankbaar gebruik gemaakt van 

de informatie die me werd verstrekt door Christ van de Donk. Hij werd op 

13 juni 1988 benoemd tot erelid en op 16 maart 2009 benoemd tot ere-

voorzitter van COVS Eindhoven. Christ is daarmee de eerste persoon aan 

wie binnen deze vereniging deze eretitel werd verstrekt. Niet alleen voor 

Eindhoven is Christ – de levende encyclopedie van de COVS – van grote 

waarde geweest. Als landelijk bestuurder is hij jarenlang actief geweest 

voor de COVS. Christ hield ervan om alles te archiveren, te fotograferen en 

vast te leggen. De inhoud van alle uitgaven van ‘de Scheidsrechter’ zoals 

ze nu op de COVS-site zijn te raadplegen, is grotendeels te danken aan de 

inspanningen van Christ van de Donk. Door zijn ongeremde ‘verzamel-

woede’ was hij erin geslaagd alle uitgaven uit het verleden te verkrijgen, 

die daarna door onze voormalige hoofdredacteur, Ron de Bruin, zijn 

gescand en op de site in het archief vastgelegd.

Clubhuis ‘De Stip’
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Bestuur 
COVS 
weer op 
sterkte

Na de buitengewone algemene ledenvergadering 

van 16 mei bij de SVDU in Utrecht is het bestuur van 

de COVS weer compleet.

De 23 aanwezige scheidsrechtersverenigingen (plus 

een machtiging van Oss-Uden) stemden unaniem in 

met de benoeming van nieuwe bestuursleden. Ook 

de jaarverslagen van secretaris en penningmeester 

én de begroting 2018 kregen goedkeuring. De COVS 

boekte over 2017 een positief resultaat van ruim 

20.000 euro.

Bijgaand een kort overzicht met foto’s van de verga-

dering in Utrecht. Leo Blank tekende voor de teksten, 

huisfotograaf Christ van de Donk voor de beelden.

Secretarissen

Secretaris Hugo Jasper (rechts) zei dat zijn vertrek voor 

hemzelf ‘een beetje als verraad’ voelt. Want al na twee 

jaar moet hij de functie neerleggen. Het vele werk voor 

de COVS bleek niet langer te combineren met zijn drukke 

baan, waarvoor hij veelvuldig in het buitenland verblijft. 

Zijn zetel wordt overgenomen door Pieter-Jan Janssen, 

die namens district Zuid II al in het hoofdbestuur (VCN) 

zat. Hugo blijft op de achtergrond beschikbaar voor de 

COVS. Ook gaat hij de ledenadministratie bijhouden. 

Voorzitter Pol Hinke dankte Hugo voor zijn inzet, noemde 

hem een ‘Pietje Precies’ in de goede zin van het woord en 

was verheugd dat zijn kwaliteiten op een andere wijze 

behouden blijven voor de COVS.

Nieuwe bestuursleden

Met zijn verhuizing naar het hoge noorden kwam voor 

Johan Suurd, voorzitter scheidsrechtersvereniging Eind-

hoven (links), ook een eind aan zijn periode als vertegen-

woordiger van district Zuid I in het hoofdbestuur van de 

COVS. Hij werd unaniem gekozen als vertegenwoordiger 

van district Noord. Arthur Smits (niet aanwezig), secre-

taris van scheidsrechtersvereniging Zeeuws-Vlaanderen, 

werd gekozen als de opvolger van Johan voor district Zuid 

I. Met de benoeming van Pieter-Jan Janssen tot secretaris 

kwam er een plek in het hoofdbestuur vrij voor een 

nieuwe afgevaardigde van district Zuid II. Tomy Klein 

Zieverink (rechts), bestuurlijk actief bij scheidsrechters-

vereniging Weert, neemt de opengevallen plaats in.

De samenstelling van het VCN is nu als volgt:

•  Pol Hinke (voorzitter) 

•  Pieter-Jan Janssen (secretaris) 

•  Jos Straver (penningmeester) 

•  Johan Suurd (afgevaardigde district Noord) 

•  Frank Sanders (afgevaardigde district Oost) 

•  Piet Tiggelaar (afgevaardigde district West I) 

•  René Kiebert (afgevaardigde district West II) 

•  Arthur Smits (afgevaardigde district Zuid I) 

•  Tomy Klein Zieverink (afgevaardigde district Zuid II) 
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Door DICK VISSER, voorzitter LCS

Tijdens de Champions League finale in Kiev viel het eerste 

doelpunt toen de keeper van Liverpool Loris Karius de bal 

naar een medespeler wilde gooien en de vlakbij staande 

Karim Benzema van Real Madrid daarop zijn voet uitstak 

en de bal, met enig geluk, in het lege doel zag verdwijnen. 

Scheidsrechter Milorad Mažić aarzelde niet en kende het 

doelpunt toe.

De vraag die her en der toch opkwam was of de scheids-

rechter dit doelpunt niet had moeten afkeuren wegens 

het hinderen van de doelverdediger bij het weer in het 

spel brengen van de bal uit zijn handen. In de spelregels 

staat namelijk dat een indirecte vrije schop moet worden 

toegekend als een speler voorkomt dat de doelverdediger 

de bal uit zijn handen in het spel kan brengen of de bal 

trapt of er naar trapt als de doelverdediger bezig is deze in 

het spel te brengen.

Nu zijn er altijd grensgevallen bij dit soort regels, maar 

in dit geval lijkt scheidsrechter Mažić toch het gelijk aan 

zijn zijde te hebben. Karim Benzema deed namelijk niets 

om de doelverdediger te hinderen bij het weer in het spel 

brengen van de bal. Pas toen keeper Karius de bal vlak 

langs hem gooide, reageerde hij en trapte hij in een reflex 

naar de bal (met het voor hem meest gunstige resultaat). 

Op dat moment was de bal dus weer in het spel gebracht 

en was de doelverdediger niet meer bezig om de bal nog 

in het spel te brengen. Kortom de bal vlak langs iemand 

heen gooien is een risico nemen, wat niet valt onder 

de bescherming die geldt voor de doelverdediger als hij 

gehinderd wordt bij het weer in het spel brengen van de 

bal uit zijn handen.

De foto van één van de beslissende momenten in deze belangrijke wed-
strijd. De keeper gooit de bal in de richting van de speler. Die reageert 
zeer alert. Foto Pro Shots / Insidefoto.

Blunder van de keeper of 
toch een overtreding?

Penningmeesters

De gaande en komende penningmeester. Na bijna vier 

jaar nam Thon Harte afscheid. Zijn plek werd ingeno-

men door Jos Straver, oud-voorzitter van de Haagsche 

Scheidsrechtersvereniging. In zijn dankwoord roemde 

voorzitter Pol Hinke Thon om zijn strengheid als het 

om de centen gaat: “Elk jaar bleef de COVS binnen de 

begroting, terwijl de ledenafdracht daalde. Een groot 

compliment waard.”

Ron de Bruin

Voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de COVS reikte 

René Burger, voorzitter van scheidsrechtersvereniging 

IJmond, de Gouden Scheidsrechter uit aan Ron de Bruin. 

De inwoner van IJsselstein was niet alleen jarenlang hét 

gezicht van verenigingsorgaan De Scheidsrechter. Hij ver-

vulde ook tal van functies binnen SVDU in Utrecht en de 

COVS in district West I. Burger en De Bruin kennen elkaar 

al heel lang vanwege hun bestuurlijke inzet in West I. 

Vanzelfsprekend werd Marianne, de vrouw van Ron, 

uitgebreid betrokken in de huldiging van haar man.
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PERSONALIA

Huldigingen 

WEST I

Scheidsrechtersvereniging Amsterdam, Jan Beliën en 

Ben Kraanen (50 jaar lid COVS), oud-bestuurslid en erelid 

André Heeuwekemeijer (40 jaar lid COVS).

ZUID I 

Scheidsrechtersvereniging Walcheren, Piet Poortvliet

(40 jaar lid), Cees Koeijvoets (50 jaar lid, lid van Verdienste 

KNVB met oorkonde).

Piet Poortvliet (links) 
en Cees Koeijvoets.

Overleden

WEST I

Scheidsrechtersvereniging ’t Gooi, 

oud-scheidsrechter, oud-secretaris, 

erelid ’t Gooi en erelid voetbal-

vereniging Huizen, Aart van de Roest

(80).

OOST

Scheidsrechtersvereniging Deventer,

oud-scheidsrechter, grensrechter 

betaald voetbal en financieel 

geweten DVS, Henk Baars.

André Heeuweke-
meijer, geflankeerd 
door voorzitter 
Peter de Waard 
(rechts) en vicevoor-
zitter Frits Bruns 
van Amsterdam.

Scheidsrechter 
Johan Sulmann (61) 
neemt afscheid

Johan Sulmann heeft zondag 27 mei afscheid genomen 

als voetbalscheidsrechter van de KNVB. De 61-jarige inwo-

ner van Emmen werd na afloop van de wedstrijd VKW 2 

– Drachten 2 door Herman Harmers (coördinator voetba-

larbitrage Drenthe) in de bloemetjes gezet. Harmers had 

lovende woorden voor de inzet van Sulmann en voor de res-

pectvolle en loyale wijze waarop hij de KNVB decennia lang 

heeft gediend.

Sulmann was een echte liefhebber en met zijn opgebouwde 

routine kwam hij nooit in de problemen. Ook tijdens zijn 

afscheidswedstrijd in Westerbork gaf Sulmann blijk van zijn 

kennis en kunde en leidde de partij in de reserve hoofdklas-

se soeverein. Het valt Sulmann niet gemakkelijke de fluit 

aan de wilgen te hangen, maar hij kan terugblikken op een 

prachtige sportieve loopbaan.

Sulmann is actief lid en vrijwilliger van de scheidsrechters-

vereniging Hondsrug Zuidoost Drenthe (HZOD). Namens 

deze belangenorganisatie waren Bert Deen, Pascal Sanders 

en Ab Jagersma aanwezig.

Johan Sulmann (rechts) wordt bij zijn afscheid in de bloemetjes gezet door 
Herman Harmers (coördinator voetbalarbitrage Drenthe). (Foto HZOD).

REGIO-
NIEUWS

NOORD
door ABEL JAGERSMA
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REGIO-
NIEUWS

door LEO BLANK

WK en videoarbitrage

Voor ons scheidsrechters kan het in Rusland een boeiende 

WK worden. Want nog meer dan in het verleden zal het 

vergrootglas liggen op de arbitrage bij gebrek aan deel-

name van Nederlandse voetballers. Niet alleen richt de 

aandacht zich op de leidsman op het veld. Ook de video 

assistent referee (VAR) en zijn team voor  de beeldscher-

men in Moskou zullen ongetwijfeld veelvuldig onderwerp 

van discussie zijn.

Als voetballiefhebber, en dat zijn wij scheidsrechters toch 

allemaal, mag je hopen dat alle wedstrijden in arbitraal 

opzicht zo goed mogelijk verlopen. Maar je hoeft geen 

waarzegger te zijn om te kunnen voorspellen dat er regel-

matig haperingen zullen optreden.

Op de eerste plaats is er nog geen enkele ervaring opge-

daan op het grootst denkbare toernooi in de voetbalwe-

reld. Maar goed, eens moet de eerste keer zijn.

Communicatie en interpretatie

Daarnaast liggen communicatie- en interpretatieproble-

men met arbitrage uit alle uithoeken van de wereld op de 

loer. Gelukkig brengen de meeste arbitrageteams op het 

veld een landgenoot mee die kijkend op de schermen in de 

eigen taal kort en krachtig zijn advies aan de collega’s in 

het stadion kan geven. Maar dat zal niet bij alle wedstrij-

den het geval zijn. Sommige arbiters, vooral diegenen die 

niet uit traditionele voetballanden afkomstig zijn, reizen in 

hun eentje af naar Rusland. Zij krijgen te maken met video-

arbitrage van hele andere continenten.

UEFA-voorzitter

Niet voor niets sprak UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin 

vorige maand zijn grote zorgen uit over de videoarbitrage 

op het komende WK. De hoogste baas van de Europese 

voetbalbond vindt het te vroeg om het systeem nu in te 

voeren. Ook omdat een aantal WK-scheidsrechters er nog 

helemaal geen echte wedstrijdervaring mee heeft opge-

daan. Ceferin sluit uit dat videoarbitrage al snel zal worden 

ingevoerd in de Champions League. Er zal eerst meer erva-

ring mee moeten worden opgedaan, is zijn stelling.

Commotie

In een aantal Europese competities, zoals in Duitsland, 

Italië en Portugal, is beeldschermondersteuning inmiddels 

ingevoerd. Ook daar leidt ingrijpen van de videoassistent 

herhaaldelijk tot veel commotie. Vorige maand bijvoorbeeld 

was er de nodige opschudding in de Bundesliga. Terwijl de

 spelers van FC Mainz en Freiburg na het rustsignaal al op 

weg waren naar de kleedkamers, riep de scheidsrechter ze 

terug omdat de VAR een overtreding had geconstateerd 

waarvoor een strafschop zou moeten worden gegeven. 

Spelers van beide clubs keken de arbitrage ongelovig aan. 

Niemand begreep iets van de beslissing. 

Ongeloof

Maar ook in ons eigen land kun je (nog) niet zeggen dat de 

videoarbitrage geheel onomstreden is. In de nacompetitie 

voor promotie naar en degradatie uit de Eredivisie waren 

er diverse momenten waarop de rol van de scheidsrechter 

voor de beeldschermen zacht gezegd niet door iedereen 

werd begrepen. Vooral bij Sparta, in beide beslissende 

ontmoetingen met FC Emmen, was er tot tweemaal onge-

loof toen in de ogen van de Rotterdammers een duidelijke 

strafschop werd onthouden. Coach Dick Advocaat, nooit 

te beroerd voor gepeperde uitspraken, verwees het hele 

systeem van de videoarbitrage direct naar de vuilnisbelt.

Niemand zal de voordelen van beeldcontrole ontkennen. In 

het nationale bekertoernooi heeft het zijn nut bewezen.

Kuipers

Björn Kuipers toony zich echter heel blij met de aanwezig-

heid in Rusland van videospecialist Danny Makkelie. 

Terecht. Team Kuipers werkt al langer met de coming-man 

van de Nederlandse arbitrage. Maar te vrezen valt dat de 

vruchten van zo’n samenwerking bij lang niet alle wed-

strijden geplukt zullen worden. Om maar met de woorden 

van onze nationale nummer één te spreken: “De koffie-

automaat op maandag houdt zijn nut als plek voor discus-

sie over arbitrale beslissingen. Daar verandert de video-

arbitrage iets, maar zeker niet alles aan.”


