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‘Hé scheids, wissel! Scheids,
wissel! SCHEIDS!!’
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In het veld
De scheidsrechter
De scheidsrechter leidt de wedstrijd. In het betaald voetbal is dat allemaal
netjes geregeld, met diploma’s en zo. Maar in het jeugdvoetbal kan iedereen scheidsrechter zijn: een vader in een corduroy broek, een oudere man
met een bierbuik en een complete KNVB-outfit, en alles wat daartussen
zit. De scheidsrechter is alleen bijna nooit een vrouw. Hoe dat komt, daar
zijn de geleerden nog niet uit.
De scheidsrechter is de belangrijkste persoon op het veld, en hij doet het
nooit goed. Het een heeft met het ander te maken. Niemand kan precies in
de gaten houden wat 22 opgewonden voetballers allemaal uitspoken, en
ook de grensrechters zien wel eens iets over het hoofd. De scheidsrechter
maakt dus onvermijdelijk fouten, en hoe begrijpelijk ook: in de harde realiteit van het voetbalspel is er geen mens die dat accepteert. Zijn het niet de
spelers, dan zijn het wel de coaches en de ouders langs de lijn, die zich
soms luidkeels met zijn beslissingen bemoeien. En dan moeten er ook
nog eens voortdurend spelers het veld in en uit. ‘Hé scheids, wissel!
Scheids, wissel! SCHEIDS!!’
Hou dan je hoofd er nog maar eens bij.
Partijdige scheidrechters zijn er volop, en ook ik moet eerlijk bekennen
dat ik wel eens een doelpunt van mijn team heb goedgekeurd waarvan ik
niet zeker wist of het loepzuiver was. Maar dat is helemaal niet erg. Het is
immers maar een spelletje. En in dat spelletje is de scheidrechter een
figuur om rekening mee te houden. Want als het tegenzit heeft de tegenstander al gescoord, terwijl jij nog luidkeels staat te protesteren tegen een
beslissing waar je het niet mee eens bent.
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De grensrechter
In het jeugdvoetbal vlaggen ouders, maar het valt niet altijd mee om een
kandidaat te vinden. Men kijkt opvallend vaak de andere kant op zodra de
scheidsrechter of de coach met zo’n geel-rode vlag komt aanlopen. Waarom? Waarschijnlijk omdat men bang is dat grensrechter zijn geen pretje
is.
Het tegendeel is echter waar. Grensrechter zijn is eigenlijk best leuk. Om
te beginnen is het overzichtelijk: je hoeft alleen maar te letten op buitenspel en ingooien; de echt moeilijke beslissingen mag je aan de scheidsrechter overlaten. Je kunt je vlag opsteken als je een overtreding ziet,
maar niemand neemt het je kwalijk als je dat nalaat. Officieel ben je ook
nog degene die de scheids attent maakt op een wissel, maar in de praktijk
doet vrijwel niemand dat.
Goed, het is dus eenvoudig, maar waarom is het dan leuk? Omdat het een
oefening in concentratie is en omdat je warm blijft. Als grensrechter moet je
namelijk flink rennen en elke seconde opletten, want anders mis je net wie
de bal als laatste heeft aangeraakt. Een zinvol alternatief dus voor een duur
abonnement op de sportschool of een cursus innerlijke bewustwording.
Een tip voor als je buitenspelsituaties niet meer kunt overzien: kijk naar
wie de bal krijgt, maar luister wanneer-ie wordt geschoten. Dan hoef je je
blik maar op één plek te richten.
Tikkie takkie
Voetbal is op zijn mooist als er echt wordt samengespeeld. Het duurt dan
maar een seconde of tien, vijftien om een aanval op te zetten, en misschien
zelfs te scoren. De werkelijke bedoeling van het spel wordt ineens duidelijk: niet de bal zo lang mogelijk bij je houden, maar ’m zo snel mogelijk
weer afgeven aan een speler die er beter voor staat dan jij. Individuele acties kunnen vaak op bewondering rekenen, maar er gaat toch niets boven
een fraaie combinatie. Voetbal is tenslotte toch een teamsport.
Natuurlijk is zo’n aanval alleen maar leuk als je eigen team scoort. Als de
tegenstander het doet, kun je wel heel sportief tegen je buurman zeggen
dat ze dat knap hebben gedaan, maar intussen ben je knap uit je humeur.

Wie is de beste
pingelaar uit
jouw team?
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Pingelen
Ik heb een vader gekend die zijn zoon voor elk doelpunt een euro beloofde.
Het gevolg was dat hij bijna nooit meer een bal afgaf. Iets vergelijkbaars
zie je bij ouders die het technische vernuft van hun zoon prijzen als hij erin
slaagt een of twee spelers van de tegenpartij te passeren.
‘Goed zo, Boudewijn, goed! Heel goed!’
➔

‘Goed zo,
Boudewijn, goed!
Heel goed!’
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Maak hier een opstelling met jouw favoriete spelers!
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Wat zijn de beste spelers van het moment?
Wat is de allerbeste? Maak een Top 10!
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