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Schijt aan de rechter! 
 

Natuurlijk kent u het t.v.-programma De Rijdende Rechter. In dit programma worden tal van 
burenconflicten opgelost. Maar kent u ook het programma Schijt aan de Rechter. Waarschijnlijk nog 
niet, want dit programma wordt binnenkort uitgezonden op tal van lokale voetbalzenders. Schijt aan 
de Rechter gaat over tal van misverstanden tussen voetballers en de leidende scheidsrechters. Men 
kan beter schrijven lijdende scheidsrechters. Want dat doen deze mensen vaak. Clubs zijn blij dat ze 
iemand kunnen vinden om een wedstrijd te leiden. De voetbalteams ook. Tot! Totdat de vrijwilliger 
een keer een beslissing neemt wat niet in de aard valt van het thuisspelende team. Dan is Leiden in 
last. En niet alleen Leiden. Het gebeurt ook op de velden van het Bredius Sportpark in Muiden.  

Een voorbeeld is de wedstrijd tussen sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 45+ tegen Rivierwijkers 
Veteranen 45+ uit Utrecht. De wedstrijd begon om 14.00 op een rommelig grasveld na een minuut 
stilte voor de tramaanslag in Utrecht. Een gebeuren dat vele sporen en niet alleen tramsporen zal 
nalaten. Het spel van beide teams was net zoals het veld ook iets rommelig. Men plaatste de bal naar 
een tegenstander en schudde daarna het hoofd. Natuurlijk wist de speler dat hij verkeerd bezig was, 
maar als excuus wachtte hij op de fluit van de scheidsrechter. Want daarna toonde hij zijn ongelijk en 
frustratie door de in zijn ogen verkeerde beslissing van de referee. Wat de speler daarvoor fout had 
gedaan deed er niet meer toe. Ondanks dit alles kwam de thuisclub na vijftien minuten spelen op een 
1-0 voorsprong door een goal van Shafik, die een hele mooie briljante voorzet van Erik benutte. Na 
deze treffer ging het spel heen en weer en dan weer en heen. De gasten kwamen vlak voor rust door 
een benutte strafschop op 1-1. Een stand om in de kleedkamer over na te praten. De tweede helft 
had een paar hoogtepunten en een paar dieptepunten voor de gastheren. 

Er werden kansen gemist en af en toe een bal naar een medespeler geplaatst. Een echt hoogtepunt 
was echter de tien minuten tijdstraf voor Erik. De speler kwam daardoor echt tot rust en scoorde 
daarna het winnende doelpunt voor de thuisclub 2-1. Een bedankje voor het optreden van de 
scheidsrechter, die de gele kaart gaf, was er echter niet bij. FvW  

Een scheidsrechter fluit toch niet slechter dan het vertoonde 
spel op het veld? 

 

 



Herkent u deze nog! 
 

 
 
 
 

Prijzen in een kruiwagen? 


