
Volgens voorzitter Pol Hinke zijn
veel vereniging al goed bezig met
gedragsregels. „Maar die moeten
ook worden toegepast. Excuses na
weer een incident zijn echt niet vol-

doende.”
Ook de KNVB zou dwingender
moeten optreden tegen nalatige
clubs: „Sancties zijn al zwaarder ge-
worden. Maar blijkbaar werken die
nog niet genoeg.” Van scheidsrech-
ters kan, aldus Hinke, niet meer ver-
wacht worden: „De arbitrage is in
ons land van hoog niveau. Wij doen
het maximale. Arbiters maken fou-
ten, dat moet gewoon geaccepteerd
worden.”

De aanklager amateurvoetbal heeft
de molestatie in onderzoek. KNVB-
zegsman Bram Groot zegt dat beide
clubs en arbiter Egner uiterlijk gis-
teren hun bevindingen naar de
bond konden opsturen. Hij ver-
wacht dat de aanklager volgende
week naar de zaak kijkt. Welke straf-
fen opgelegd worden niet te zeggen.
„Maar dat tegen zo iemand wordt
opgetreden is duidelijk.”
Devo’58 heeft, aldus voorzitter Mar-

cel Linthout, de speler die de kop-
stoot uitdeelde geroyeerd. Een an-
dere speler die verbaal te keer ging
tegen de leidsman is voor twee wed-
strijden geschorst. De club heeft niet
overwogen het hele team terug te
trekken. Linthout: „Dan dupeer je
iedereen vanwege het gedrag van
enkelen.” Het eerste elftal bestaat
voornamelijk uit spelers, die vorig
seizoen samen voetbalden in het re-
serveteam van AGB.

COVS: ’Clubs moeten meer doen tegen agressie’
Leo Blank

Heemskerk ✱ Belangenorganisatie
COVS vindt dat clubs meer hun ver-
antwoordelijkheid moeten nemen
om agressie op en rond het veld in te
dammen.
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„Ik reis zondag opnieuw naar de
hoofdstad, voor het duel Swift-AC
Amsterdam in de vierde klasse. Ik
laat me niet gek maken door ie-
mand die even van het pad was. Ik
beschouw het als een incident, wat
niets afdoet aan de impact voor
mij”, klinkt het enkele dagen na de

heftige gebeurtenissen op sport-
complex Ookmeer uit zijn mond.
De KNVB steunt de onfortuinlijke
arbiter uit Heemskerk op alle fron-
ten. Verzekeraar Arag, tevens spon-
sor van de Nederlandse amateur-
voetbalscheidsrechters, verleent
rechtsbijstand. De landelijke belan-
genorganisatie van voetbalscheids-
rechters COVS staat vierkant achter
hem. Gisteren deed Egner (46) bij
de politie in IJmuiden aangifte
tegen zijn belager.

Telefoontje
Van voetbalclub Devo’58 heeft hij
niets meer gehoord. „Dat verbaast
me”, wil hij wel kwijt, „een bos
bloemen of fles whiskey hoeft niet.

Maar een telefoontje hoe het met
me gaat is toch niet te veel ge-
vraagd.?”

Verbaal
Egner, sinds vijf jaar voorzitter van
de Haarlemse scheidsrechtersver-
eniging en al twintig jaar actief op
het veld, staakte de ontmoeting na
67 minuten. Hij blikt kort terug:
„Het thuisteam was verbaal erg
aanwezig. Spelers uitten kritiek op
bijna alle beslissingen. Voor de rust
had ik al twee spelers van het veld
gestuurd. Een van hen werd door
de voorzitter van het complex
verwijderd nadat hij had gedreigd
me na afloop te komen opzoeken.”
Door de nummerieke overmacht

bogen de gasten uit Egmond-
Binnen een achterstand van 2-0 om
in een 2-4 voorsprong. Bij het
vierde doelpunt raakten diverse
Amsterdamse spelers van de kook.
Egner: „De keeper zou zijn geraakt
aan het hoofd en bleef liggen. De
verzorger was ter plekke, ik had
daar niets te zoeken. Toen ik wei-
gerde om me op de hoogte te stel-
len van de situatie, sloegen bij één
speler de stoppen door.”

Beschermd
Volgens de arbiter vloog die speler
in een lange ren op hem af. Hij gaf
hem een duw en vervolgens een
rake kopstoot op de kin. „Ik ben
niet gevallen. Heb de speler direct

rood gegeven en de wedstrijd ge-
staakt. De spelers van Sint Adelbert
beschermden me. De trainer en
voorzitter van Devo’58 zorgden
ervoor dat ik veilig m’n kleedka-
mer kon opzoeken en naderhand
het sportcomplex verlaten.”

Tweede keer
Hij had een slechte nacht. „Het was
de tweede keer in een paar jaar tijd
dat ik gemolesteerd ben. Toen was
het tijdens een toernooi tussen
Haarlemse clubs in de voorberei-
ding van het seizoen. Maar ik laat
me mijn hobby niet afpakken door
iemand die even de weg kwijt is. Ik
heb heel veel reacties ontvangen,
dat geeft steun om door te gaan.”

Martijn Egner: „Een telefoontje hoe het met me gaat is toch niet te veel gevraagd?” RON PICHEL FOTOGRAFIE

Gemolesteerde voetbalscheidsrechter uit Heemskerk stopt niet na kopstoot

Egner fluit zondag ’gewoon’ weer
Leo Blank

Heemskerk ✱ Een zondag rust?
Voetbalscheidsrechter Martijn
Egner uit Heemskerk heeft het
geen moment overwogen. Ook niet
na de ernstige molestatie van een
week geleden in Amsterdam, waar
hij tijdens de wedstrijd Devo’58-
Sint Adelbert in de vijfde klasse
een kopstoot te incasseren kreeg.


