
	  

Beste	  voetballiefhebber,	  
	  
Deze	  week	  (van	  3	  t/m	  11	  oktober)	  is	  het	  de	  week	  van	  de	  scheidsrechter.	  Dit	  is	  een	  initiatief	  van	  
verschillende	  sportbonden	  en	  het	  NOC*NSF	  in	  het	  kader	  van	  het	  actieplan	  ‘veilig	  sportklimaat’.	  De	  
Centrale	  Organisatie	  voor	  Voetbal	  Scheidsrechters	  (COVS)	  is	  erg	  blij	  met	  deze	  positieve	  aandacht	  voor	  
de	  scheidsrechters	  in	  Nederland	  en	  de	  initiatieven	  die	  er	  bij	  verschillende	  voetbalverenigingen	  genomen	  
worden	  om	  de	  scheidsrechters	  in	  het	  zonnetje	  te	  zetten.	  
	  
Die	  aandacht	  is	  namelijk	  nog	  altijd	  belangrijk	  en	  noodzakelijk.	  Want	  ondanks	  dat	  er	  veel	  energie	  is	  
gestoken	  in	  een	  veiliger	  sportklimaat,	  vinden	  nog	  steeds	  ernstige	  excessen	  plaats.	  Jaarlijks	  gaat	  het	  in	  
het	  Nederlandse	  amateurvoetbal	  om	  enkele	  honderden	  gevallen.	  Dat	  kan	  zijn	  de	  molestatie	  van	  een	  
scheidsrechter,	  maar	  ook	  een	  massale	  vechtpartij.	  Dit	  is	  een	  veel	  te	  hoog	  aantal	  waar	  we	  onze	  ogen	  niet	  
voor	  mogen	  sluiten	  en	  u	  bent	  het	  ongetwijfeld	  met	  mij	  eens	  dat	  deze	  zaken	  niet	  op	  een	  voetbalveld	  
thuis	  horen.	  
	  
Daarom	  stuur	  ik	  namens	  de	  COVS	  deze	  open	  brief	  gericht	  aan	  alle	  voetballiefhebbers	  van	  Nederland.	  
Samen	  kunnen	  wij	  (spelers,	  trainers,	  bestuurders,	  supporters,	  scheidsrechters,	  vrijwilligers)	  echt	  wat	  
doen	  aan	  deze	  excessen.	  Bent	  u	  het	  met	  mij	  eens	  dat	  deze	  vervelende	  incidenten	  moeten	  verdwijnen	  uit	  
het	  amateurvoetbal?	  Ik	  nodig	  u	  dan	  van	  harte	  uit	  om	  eens	  na	  te	  denken	  over	  onderstaande	  vragen.	  
	  

• Hoe	  gaat	  uw	  vereniging	  om	  met	  iets	  te	  fanatieke	  ouders	  langs	  de	  lijn	  bij	  jeugdwedstrijden?	  Zijn	  
er	  mensen	  binnen	  uw	  vereniging	  die	  deze	  ouders	  aanspreken?	  

• Heeft	  uw	  vereniging	  aandacht	  voor	  fair	  play?	  Wordt	  er	  bijvoorbeeld	  een	  fair-‐play-‐prijs	  
uitgereikt?	  

• Wat	  zijn	  bij	  uw	  vereniging	  de	  afspraken	  over	  het	  omgaan	  met	  de	  scheidsrechter	  na	  afloop	  van	  
de	  wedstrijd	  in	  de	  bestuurskamer?	  En	  worden	  die	  afspraken	  altijd	  nageleefd	  (ook	  als	  uw	  
vereniging	  heeft	  verloren	  door	  een	  penalty	  in	  de	  laatste	  minuut)?	  

• Hoe	  wordt	  er	  bij	  uw	  vereniging	  omgegaan	  met	  de	  10-‐minutenstraf	  en	  het	  doorgeven	  van	  
kaarten	  in	  de	  B-‐categorie?	  	  

• Hoe	  wordt	  er	  binnen	  uw	  vereniging	  omgegaan	  met	  commentaar	  op	  de	  leiding?	  Worden	  spelers	  
daarop	  aangesproken?	  Wie	  betaalt	  de	  eventuele	  boete	  als	  het	  tot	  een	  kaart	  heeft	  geleid?	  

• Hoe	  vaak	  in	  een	  seizoen	  komt	  het	  bij	  uw	  vereniging	  voor	  dat	  een	  scheidsrechter	  tijdens	  de	  
wedstrijd	  een	  flinke	  scheldkanonnade	  over	  zich	  heen	  krijgt	  en	  dan	  na	  afloop	  te	  horen	  te	  krijgt:	  
‘tja	  scheids,	  emotie	  hoort	  nu	  eenmaal	  bij	  de	  sport’?	  

	  
Allemaal	  vragen	  waarvan	  ik	  hoop	  dat	  er	  binnen	  uw	  vereniging	  over	  gesproken	  gaat	  worden.	  Mogelijk	  in	  
een	  volgende	  bestuurs-‐	  of	  ledenvergadering.	  Het	  is	  en	  blijft	  een	  belangrijk	  onderwerp	  en	  u	  kunt	  als	  
voetballiefhebber	  meer	  doen	  dan	  u	  denkt	  aan	  de	  sportieve	  sfeer	  op	  de	  velden.	  Maak	  onsportief	  gedrag	  
bespreekbaar	  en	  maak	  afspraken	  binnen	  uw	  club.	  Ik	  ben	  ervan	  overtuigd	  dat	  excessen	  vrijwel	  kunnen	  
verdwijnen	  als	  we	  bij	  de	  basis	  beginnen	  en	  we	  sportief	  gedrag	  bevorderen.	  	  
	  
Scheidsrechters	  hebben	  het	  voorrecht	  bij	  veel	  verschillende	  clubs	  langs	  te	  komen	  en	  gelukkig	  zien	  we	  
dat	  bij	  steeds	  meer	  verenigingen	  bovenstaande	  vragen	  positief	  beantwoord	  kunnen	  worden.	  Maar	  we	  
zijn	  er	  nog	  niet.	  Ik	  hoop	  oprecht	  dat	  u	  nog	  eens	  kritisch	  kijkt	  naar	  het	  sportieve	  klimaat	  bij	  uw	  
vereniging.	  
	  



	  

Natuurlijk	  spelen	  wij	  als	  scheidsrechter	  ook	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  het	  bevorderen	  van	  een	  sportief	  
klimaat.	  Voetballiefhebbers	  hebben	  recht	  op	  scheidsrechters	  met	  voldoende	  spelregelkennis,	  conditie	  
en	  mensenkennis.	  Ook	  hoort	  de	  scheidsrechter	  sportiviteit	  hoog	  in	  het	  vaandel	  te	  hebben	  staan.	  Op	  de	  
wekelijkse	  trainingen	  bij	  verschillende	  COVS-‐scheidsrechtersverenigingen	  in	  het	  land	  wordt	  hier	  dan	  ook	  
hard	  voor	  getraind	  door	  de	  scheidsrechters	  onder	  leiding	  van	  goed	  opgeleide	  trainers	  en	  
spelregeldeskundigen.	  Maar	  we	  blijven	  mensen	  en	  net	  als	  de	  spelers	  maken	  we	  ook	  fouten.	  Ook	  de	  
scheidsrechter	  stapt	  als	  voetballiefhebber	  het	  veld	  op	  en	  wil	  niets	  liever	  dan	  deelnemen	  aan	  een	  
sportieve	  en	  mooie	  wedstrijd.	  We	  zullen	  moeten	  accepteren	  dat	  ondanks	  alle	  goede	  bedoelingen	  
scheidsrechters	  af	  en	  toe	  een	  foute	  beslissing	  nemen,	  ook	  dat	  hoort	  bij	  sportiviteit.	  	  
	  
Ik	  vind	  het	  van	  groot	  belang	  dat	  alle	  voetballiefhebbers	  over	  dit	  onderwerp	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  
blijven.	  We	  dienen	  hetzelfde	  doel	  en	  leven	  niet	  in	  gescheiden	  werelden.	  Samen	  kunnen	  we	  werken	  aan	  
een	  sportief	  en	  veilig	  sportklimaat.	  De	  COVS	  zal	  dit	  onderwerp	  dan	  ook	  op	  de	  agenda	  plaatsen	  van	  een	  
volgend	  bestuurlijk	  overleg	  met	  de	  BAV	  (Belangenorganisatie	  Amateur	  Voetbalverenigingen)	  en	  de	  
VVON	  (Vakbond	  Voetbal	  Oefenmeesters	  Nederland).	  Op	  lokaal	  niveau	  kunnen	  voetbalverenigingen	  en	  
lokale	  COVS-‐scheidsrechtersverenigingen	  deze	  gesprekken	  ook	  met	  elkaar	  aangaan.	  In	  veel	  regio’s	  zijn	  
er	  al	  goede	  contacten	  tussen	  de	  scheidsrechtersvereniging	  en	  de	  voetbalverenigingen.	  Ik	  roep	  eenieder	  
op	  om	  ook	  samen	  over	  een	  veilig	  sportklimaat	  te	  praten.	  
	  
Onze	  sport	  is	  te	  mooi	  om	  het	  te	  laten	  verpesten	  door	  onsportiviteit.	  Enkele	  jaren	  gelden	  zijn	  we	  wakker	  
geschud	  door	  de	  dood	  van	  assistent-‐scheidsrechter	  Richard	  Nieuwenhuizen	  in	  Almere.	  Daarna	  is	  er	  van	  
alles	  in	  gang	  gezet.	  Nu	  is	  de	  tijd	  om	  door	  te	  pakken	  en	  definitief	  de	  puntjes	  op	  de	  i	  te	  zetten	  en	  afscheid	  
te	  nemen	  van	  onsportief	  gedrag	  in	  de	  voetbalsport.	  
	  
De	  COVS	  blijft	  daar	  haar	  steentje	  aan	  bijdragen	  en	  als	  we	  de	  handen	  ineen	  kunnen	  slaan	  met	  andere	  
voetballiefhebbers	  moet	  dat	  kunnen	  lukken!	  U	  doet	  toch	  ook	  mee?	  
	  
	  
Met	  sportieve	  groet,	  
	  
Pol	  Hinke	  
Voorzitter	  COVS	  Nederland	  	  
	  	  


