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COVS	  REAGEERT	  MET	  AFKEURING	  OP	  
KLEDINGINCIDENT	  SCHEIDSRECHTER	  
	  
AMSTERDAM	  –	  Afgelopen	  zondag	  deed	  scheidsrechter	  Beijen	  na	  afloop	  van	  zijn	  nogal	  
verhitte	  wedstrijd	  tussen	  vv	  Twenthe	  (Goor)	  en	  Turkse	  Kracht	  (Deventer)	  een	  verveldende	  
ontdekking.	  Het	  bleek	  dat	  zijn	  kleding	  uit	  zijn	  kleedkamer	  verdwenen	  was.	  Een	  deel	  van	  
deze	  kleding	  werd	  vervolgens	  vernield	  teruggevonden	  in	  afvalbakken	  verspreid	  over	  het	  
sportpark.	  Ook	  is	  zijn	  bril	  vernield.	  De	  COVS	  reageert	  met	  afkeuring	  op	  dit	  incident.	  
	  
COVS-‐voorzitter	  Pol	  Hinke	  noemt	  het	  incident	  ‘onbegrijpelijk’.	  ‘Ondanks	  dat	  het	  seizoen	  pas	  
net	  begonnen	  is	  worden	  we	  nu	  alweer	  geconfronteerd	  met	  een	  schandalige	  actie	  richting	  
een	  scheidsrechter’,	  aldus	  de	  voorzitter.	  Dit	  ondanks	  alle	  oproepen	  die	  de	  COVS	  het	  
afgelopen	  seizoen	  deed	  voor	  een	  veiliger	  sportklimaat.	  De	  COVS	  hoopt	  daarbij	  ook	  op	  een	  
intensieve	  samenwerking	  met	  de	  voetbalverenigingen.	  ‘Door	  dit	  soort	  incidenten,	  die	  nog	  
veel	  te	  vaak	  voorkomen,	  blijkt	  dat	  dit	  echt	  noodzakelijk	  is’.	  
	  
Maatregelen	  	  
Hinke	  hoopt	  dat	  de	  dader	  snel	  gevonden	  wordt.	  ‘De	  KNVB	  en	  de	  clubs	  moeten	  dit	  incident	  
tot	  op	  de	  bodem	  uitzoeken	  en	  de	  dader	  stevig	  straffen.	  Het	  is	  toch	  onvoorstelbaar	  dat	  
tijdens	  een	  wedstrijd	  iemand	  het	  in	  zijn	  hoofd	  haalt	  om	  de	  eigendommen	  van	  de	  
scheidsrechter	  te	  ontvreemden	  en	  te	  vernielen.	  Ook	  ga	  ik	  er	  vanuit	  dat	  de	  clubs	  in	  ieder	  
geval	  de	  scheidsrechter	  helpen	  om	  de	  schade	  te	  verhalen.	  Dat	  is	  toch	  wel	  het	  minste	  dat	  zij	  
kunnen	  doen.’	  
	  
Samenwerking	  	  
Naast	  het	  sanctioneren	  van	  de	  dader(s),	  is	  het	  zaak	  om	  incidenten	  te	  voorkomen.	  ‘Het	  zou	  
daarbij	  al	  veel	  helpen	  als	  scheidsrechters	  en	  spelers	  meer	  begrip	  voor	  elkaars	  positie	  en	  rol	  
hebben	  en	  dat	  bij	  iedereen	  op	  het	  veld	  de	  spelregelkennis	  op	  niveau	  is.	  Zeker	  nu	  de	  FIFA	  
afgelopen	  jaar	  veel	  spelregels	  gewijzigd	  heeft’.	  Juist	  om	  die	  reden	  vindt	  de	  COVS	  het	  
belangrijk	  om	  goede	  contacten	  te	  leggen	  en	  samen	  te	  werken	  met	  de	  voetbalverenigingen.	  	  
	  
COVS	  
Scheidsrechters	  die	  met	  dit	  soort	  vervelende	  zaken	  te	  maken	  krijgen	  kunnen	  bij	  de	  COVS	  
terecht.	  Hinke:	  ‘Lokale	  scheidsrechtersverenigingen,	  zoals	  de	  Scheidsrechtersvereniging	  
Apeldoorn	  en	  Omstreken	  (SAO),	  die	  werken	  onder	  de	  paraplu	  van	  de	  COVS,	  vangen	  een	  
scheidsrechter	  op.	  Daar	  kan	  hij	  zijn	  verhaal	  doen	  en	  indien	  gewenst	  wordt	  de	  scheidsrechter	  
ondersteund	  bij	  het	  afronden	  van	  de	  formaliteiten	  die	  horen	  bij	  de	  nasleep	  van	  zo’n	  
incident.	  Soms	  gaat	  er	  ook	  iemand	  mee	  naar	  de	  eerstvolgende	  wedstrijd	  van	  de	  
scheidsrechter.’	  Maar	  daar	  blijft	  het	  niet	  bij.	  Scheidsrechters	  die	  zijn	  aangesloten	  bij	  de	  COVS	  
krijgen	  rechtsbijstand	  als	  een	  incident	  ook	  een	  juridische	  nasleep	  krijgt.	  ‘Helaas	  is	  ook	  dat	  
wel	  eens	  nodig’.	  
	  


