
Scheidsrechters in coronatijd. 

 

Clubs die veel geld mislopen door het afzeggen van de competities in het 

amateurvoetbal. Spelers die de meest rare dingen doen om bezig te blijven 

tijdens de quarantaine-periode. Wat doen trainers met hun plannen nu de  

trainingen geen doorgang kunnen vinden? Spelers die nu al stoppen in plaats van  

aan het eind van het seizoen. Hoe blijf je toch fit in deze corona-tijd? 

Allemaal vragen en uitdagingen die je tegen komt in kranten, op tv, radio  

en op social media. 

Maar er is ook een groep mensen die onmisbaar is in de voetballerij, waar je  

weinig van hoort: de scheidsrechter. Elke zaterdag/zondag staan ze klaar om  

22 opgewonden voetballers te begeleiden tijdens de uitoefening van hun  

sport/hobby. Ook voor deze toppers is het een lastige tijd. Veelal hardwerkende 

personen, die het leuk vinden om in hun vrije tijd met mensen om te gaan en 

anderen te plezieren door zichzelf weg te cijferen in de rol van arbiter.  

Je gaat bijna wennen aan het constante gemekker van spelers, trainers en andere 

"liefhebbers" van het edele voetbalspel. Dat is dan ook wat je het eerst gaat  

missen nu je een paar maanden jouw hobby niet kunt uitvoeren. Want dát is het 

voor velen, een hobby! Vaak ben je hele zaterdagen/zondagen onderweg om hetgeen 

je het liefste doet, te kunnen uitoefenen.  

Ook deze hobbyisten zitten dus nu thuis. Sommigen kunnen nog (thuis)werken  

doordeweeks, bij anderen gaat dat niet. Hoe dan ook, iedere scheidsrechter kijkt 

altijd weer uit naar het weekend. Niet alleen de wedstrijd, maar alles er omheen. 

De sfeer op het sportpark, de mensen die je daar tegen komt, het weer, de grasmat. 

Alles heeft zijn waarde voor een scheidsrechter. Elk klein detail is belangrijk. 

Alles om er een mooie voetbaldag van te maken. En dat alles is dus wat wij missen. 

Wij begrijpen natuurlijk als geen ander dat de gezondheid van de mensen op de eerste 



plaats moet komen. Dat we straks met z'n alleen weer mooie wedstrijden kunnen meemaken, 

als we nu even pas op de plaats maken. Maar dat doet niks af aan het feit dat dit ook 

voor de scheidsrechters moeilijke tijden zijn. In het weekend in je eentje trimmen 

om fit te blijven is niet altijd even leuk. Toch moet het gebeuren, want iedereen 

verwacht straks weer een fitte leidsman tussen de lijnen. Laten wij dit dus niet vergeten 

als we weer mogen gaan voetballen. Probeer een beetje respect te tonen voor de "topper 

in het zwart" die jij straks weer de huid vol scheld, als hij weer eens een verkeerde 

beslissing neemt (in jouw ogen). Ook die scheidsrechter heeft geen gemakkelijke tijd  

achter de rug. Laten we dus vooral niet vergeten wat dit allemaal betekent voor alle 

leidsmannen- en vrouwen van voetbalminnend Nederland. Wij mogen hier best wel eens bij 

stilstaan. Niet te lang. De scheidsrechter is ook maar een mens. En dus onderdeel van  

het grote geheel. Maak hem/haar niet belangrijker dan hij/zij is, want daar is het ons 

niet om te doen. Maar het enigste wat wij vragen is een beetje respect..... 

 

Een scheidsrechter. 


