
Schrijf een stukje voor mij Franz (132).  

  
VAR! 

 
Hoe hebben ze in het voetbalwereldje ooit kunnen bedenken? Het invoeren van de VAR (Video 
Assistant Referee). Een videoscheidsrechter, die de correctheid van het fluiten van een 
scheidsrechter en het vlaggen van diens assistenten in de gaten dient te houden. Toegegeven moet 
worden dat het weleens helpt. Vooral als het in het voordeel van iemands eigen cluppie is. Maar 
meestal houdt het een wedstrijd maar op en wekt het veel ergernis. Een voorbeeld is wel de 
gebeurtenis tijdens de wedstrijd Real Madrid-Ajax. Men kon niet eens vaststellen of de bal over de 
zijlijn was. Als excuus werd aangevoerd dat de camera niet goed stond. En zo zijn er tal van 
voorbeelden. Ik vermeld ze niet allemaal. Omdat ik anders morgen nog bezig ben om dit verhaal te 
schrijven en daar pas ik toch voor. Gisteren kreeg is toch nog een opmerking van één van de spelers 
van het sc Muiden/Fc Veteranen 45+ team. Hij had bij de uitwedstrijd tegen ZCFC graag de VAR erbij 
gehad, want de grensrechter stond naar ieder overvliegend vliegtuig te vlaggen en het ergste was 
wel dat de scheidsrechter door ook nog op reageerde. Nu werd de eindstand 1-1 in het voordeel van 
de thuisclub. Ik hoop wel, dat de VAR niet in de sportkantines wordt ingevoerd. Als dit gebeurt, is er 
nog meer gezeik in de kantine. Trouwens weet u dat de VAR ook voor andere zaken staat. 
Bijvoorbeeld: 

• VAR staat voor een Verpleegkundige en/of Verzorgende Adviesraad. 
• Var (mythologie) is een Noorse godin 
• Var is een jonge stier, zo genoemd in het Bijbelboek Leviticus. 

En ieder vermelde opsomming heeft zijn of haar eigen invloed bij de VAR in de 
voetbalwereld. 
FvW. 

Voor mij is alles te var weg! 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Videoscheidsrechter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Videoscheidsrechter
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Var_(mythologie)&action=edit&redlink=1


Herkent u deze nog! 
 
 

  
 

We hadden hem voor geen goud willen 
missen! 


