
DOB E1: EEN SCHEIDSRECHTER IS OOK MAAR EEN MENS! 
 
Ondanks het beste doelsaldo, staan onze E1's op dit moment helaas niet aan kop maar dat heeft helemaal niks 
te maken met het haperen van hun spel of de slechte aanwijzingen van hun coaches en trainers. Ze hebben 
door ongelukkige omstandigheden wat puntjes laten liggen en hebben bovendien twee wedstrijden minder 
gevoetbald dan de competitiekoploper FC Weesp  E7. Voor de verandering wil ik het deze keer dan ook niet 
hebben over de voetbalkunstjes van de E1 en ook niet over het kunstgras dat wij zo hard nodig hebben,  maar 
over die ene scheidsrechter die elke wedstrijd zijn best moet doen om de spelers te wijzen op de regels van het 
spel. Omdat ik soms het genoegen heb om een fluitje vast te houden als wij thuis voetballen, begin ik zo 
langzamerhand aan te voelen hoe zwaar dit scheidsrechtersvak wel niet is.  
 
Allereerst bespeel je in je eentje het hele veld. Niks verdedigers achter blijven en aanvallers voor! Je rent je 
longen uit je lijf, van voor naar achteren en van links naar rechts en als je geen 25 bent, dan ben je na 5 
minuten al rijp voor de beademingsapparatuur. Wat moet je bijvoorbeeld doen als een speler zoals Job het 
waagt om met een lange sprint de bal net langs te lijn erin weet te houden terwijl jij met je vermoeide ogen 
aan de andere kant van het veld denkt dat ie er uit ligt. Moet je dan fluiten of laat je doorspelen. Of anders 
gezegd, wil je liever uitgescholden worden door de tegenstanders of door jouw eigen dorpsgenoten. En wat 
moet je doen indien je een keeper (van de bezoekende club wel te verstaan) met de bal achter de doellijn ziet 
lopen terwijl hij (of zij) gewoon een aanloop aan het nemen is om de bal ver weg uit te schoppen? Naar de stip 
wijzen of doen alsof je blind bent? Als supporter weet ik ook nog als de dag van gisteren dat Judith na een 
zware tackle tijdens een uitwedstrijd zo hard aan het schreeuwen was dat ze het in de Arena hebben gehoord 
terwijl de scheidsrechter deed alsof zij doof was en het spel liet doorspelen. Alle DOB'ers liepen toen naar 
Judith om haar te  helpen waarbij de tegenstanders hun kans roken om het gelijkmakende doelpunt te scoren. 
De scheidsrechter heeft altijd gelijk, maar er zijn grenzen. Aan de wat gunstige kant voor DOB, gebruikte Bram 
een paar weken geleden zijn rechterhand om de bal tussen de netten de duwen. De hele wereld had het gezien 
behalve de scheidsrechter. Vergelijkbaar met de treffer op het WK van Frank Lampard die door scheidsrechter 
Jorge Larrionda niet gezien werd terwijl hij nota bene geholpen werd door goed betaalde lijnrechters. 
Lijnrechters waar ik als E scheidsrechter alleen maar van kan dromen! Een andere situatie die op het randje 
was, is toen de bal in de 2de helft bij ons thuis meer in de sloot had gelegen dan op het veld en dat ik had 
besloten om het spel met 3 minuutjes te verlengen.  DOB lag op dat moment heel erg toevallig met een 
doelpunt achter en wat doen onze jongens, die schoppen de bal nog even keihard tussen de palen. Het 
scheelde toen niet veel, en ik had met politiebegeleiding naar huis gebracht moeten worden.  
 
Fluiten voor gevaarlijk spel valt bij de E's ook niet mee (zie foto's). Taco die als een tank tegenstanders als 
domino steentjes omgooit of Judithvdie aanvallers als een Sumoworstelaar buiten het veld duwt, gaat nog wel. 
Maar Emma (S) heeft een traptechniek ontwikkeld die de mooiste wonderen verricht als zij de bal snoeihard 
raakt maar bij de enkele keer dat zij met de punt van haar schoen de bal net mist, dan kan je beter niet 
tegenover haar staan. Wat ook altijd leuke discussies oplevert zijn cornersituaties. Als ik denk dat een 
tegenstander nog net de bal heeft geraakt voor dat deze achter het doellijn schuift, zijn er altijd een paar van 
die klerenkasten types die lopen te beweren dat het geen corner is. En wat de bedenken van al die zwabbers 
die sommige E'tjes nog beter kunnen simuleren dan Suarez. Ik wil geen namen noemen maar er zijn van die 
momenten waar ik (bezoekende) spelers verdenk tranen met tuiten te huilen omdat zij de dag er voor op 
school een slecht cijfer hebben gehaald en helemaal niet vanwege een of andere schop van de tegenstander. 
Het niet mogen fluiten voor buitenspel is ook iets waar ik telkens aan moet wennen. Mijn ogen slaan dicht als 
Arsen, Daan, Bram of Job op hun kansje zitten te wachten rond de goal van de bezoekende club, maar bij het 
omgekeerde, heb ik altijd de neiging om keihard voor 'off-side' te fluiten. Lekker voor het doel grassprieten 
tellen en wachten tot de doelman de bal naar jou terugspeelt. Dat zou een bezoekende club toch niet mogen 
doen!  Kortom, het vak van een scheidsrechter bij de E'tjes gaat niet over rozen. Zonder lijnrechters en met 
allerlei aparte regels, heb ik al meer malen aan verbaasde spelers moeten vertellen dat een scheidsrechters 
ook maar een mens is! Toekomstige vrijwilligers, jullie zijn gewaarschuwd! Niet allen van ons bezitten de 
vasthoudendheid, het leiderschap en de scherpe ogen van onze meester scheidsrechter Robbie. 
 

Eric van ´t Hoff, Nigtevecht 12 december 2010 
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Een aantal DOB spelers in gevaarlijke situaties  
 

 
 

 


