
Schrijf een stukje voor mij Franz (6). 

 

                                                                      
 

De Fluitende Rechter 
 
De spelers van de Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 35+ vroegen het zich na afloop van de 
uitwedstrijd tegen De Meern Veteranen 35+ echt af of de wedstrijd in de tweede helft geleid 
werd door een rechter, die voor zijn plezier en in het voordeel van de thuisclub floot. In de 
eerste helft was er geen luchtje aan de lucht. De man, die toen floot, deed dat correct en liet 
beide teams in hun waarde. Helaas kon hij de tweede helft niet leiden omdat hij een andere 
wedstrijd moest fluiten. Een speler van het thuisteam verving hem en dat heeft het 
bezoekende team geweten. Vanaf het eerste fluitsignaal was het hommeles. De man was echt 
een voorbeeld van een schijtrechter, die men snel moet doortrekken. De rust begon bij een 1-1 
stand. Jeroen Scholte scoorde de 0-1 en in de 28ste minuut maakte De Meern via het hoofd van 
Rob de Vries gelijk. 
In de tweede helft zorgde dezelfde Jeroen voor de 1-2 en de 1-3. Natuurlijk maakte hij deze 
goals door een goede samenwerking met zijn teamgenoten. Daarna kregen beide ploegen nog 
een paar goede kansen, maar vooral de voorwaartsen van de Weesp/Muiden combinatie 
faalden jammerlijk. Tussen de bedrijven door floot de schijtrechter veel en vooral onsportief. 
Nadat hij een doelpunt van de bezoekers en na consult met de assistent-schijtrechter van De 
Meern wegens buitenspel afgekeurd had, keurde hij even daarna een treffer van de thuisclub 
en zonder consultatie bij Jan Meester, die vanwege offside (Engels voor buitenspel) stond te 
vlaggen, goed. Stand 2-3. Dit was vijf minuten voor het einde van de wedstrijd. Tenminste dat 
dacht de ploeg, die nog een benauwde voorsprong had. Het zal u dan ook verbazen als ik u 
schrijf dat het gelijkspel na vijftien minuten tot stand kwam. De man liet maar doorspelen en 
floot pas bij de gelijke stand 3-3 met een glimlach om de mond af.  
FvW 
 

Het is weleens moeilijk om vertrouwen in de rechtspraak te houden! 

 


