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‘MIJN AMBITIE IS 
OM SCHEIDSRECHTER 
TE WORDEN IN HET 
BETAALD VOETBAL’
SPORTTALENT THOMAS BUETERS



vertrok Thomas Bueters oktober 2019 aan de 
reis van zijn leven. Samen met 37 andere 
tieners. Hij heeft er veel geleerd, zo laat hij 
weten. ‘Niet alleen op nautisch gebied heb ik 
heel veel kennis opgedaan, maar ook als het 
gaat om samenwerken, je verantwoordelijk-
heid nemen, delegeren en leiding geven. Ik 
ben veel zelfstandiger geworden. Doe de 
dingen nu uit mezelf. Ook kleine dingen.  
Op het schip kreeg je echt wel de wind van 
voren als je bijvoorbeeld je spullen niet had 
opgeruimd,’ grinnikt hij. ‘Ik heb ook veel over 
mezelf geleerd. Ben volwassener geworden. 
En vooral ook rustiger,’ lacht hij nogmaals. 

Het was een reis vol bijzondere ervaringen. 
Thomas: ‘Wat me vooral is bijgebleven, naast 
het enorme plezier dat we met elkaar hadden, 
is dat ik me ben blijven verwonderen over wat 
ik onderweg zag. Want ook die prachtige 
zonsondergang went, of weer die school 
dolfijnen. Ik wilde me er vooral bewust van 
blijven hoe bijzonder dat was.’

Fluiten op het lijf geschreven
Naast een begenadigd zeiler, Thomas groeide 
als het ware op het water op en zeilt vanaf 
zijn zesde jaar, heeft de talentvolle tiener nog 
een andere grote passie. Die van scheidsrech-
ter. Na vanaf zijn vierde jaar eerst een aantal 
jaren te hebben gevoetbald, stapte hij rond 
zijn twaalfde jaar over op het fluiten. Dat 
bleek hem op zijn lijf geschreven. ‘Je bent  
op een andere manier bij het voetbalspel 
betrokken, en dat vind ik enorm leuk,’ vertelt 
hij. ‘Op mijn veertiende besloot ik dat ik 
KNVB official wilde worden en ben ik met  
het talententraject van de KNVB gestart.’ 

Thomas Bueters heeft inmiddels het zogeheten 
diploma SO III, dat een voorwaarde is voor 
instroom als KNVB-scheidsrechter. Momenteel 
fluit hij de regionale jeugd E (ZAJE) in het 
district West -1. 

Dat hij talent heeft bewijst wel het feit dat hij 
de finale mocht fluiten op de Paris World 
Games in Parijs vorig jaar. Een groot toernooi 
waar 37 landen aan meededen. Hij schreef 
zelfs geschiedenis door de allerjongste finale 
scheidsrechter ooit van de Paris World Games 
te zijn. Ook werd hij in 2019 genomineerd 
voor de prestigieuze titel ‘Rabobank Talent 
van het Jaar’ waar hij tweede werd. Thomas 
zat in de voorselectie van 35 toptalenten uit 
de 200 geregistreerde (sport)talenten die 
AmstelveenSport begeleidt. Thomas op zijn 
beurt laat weten de samenwerking met 
AmstelveenSport erg prettig te vinden. ‘Ik ben 
enorm blij met hun ondersteuning, waardoor 
ik mijn school goed kan combineren met 
sport. Ook ben ik ze zeer dankbaar voor het 
goede overleg met de leerplicht en school, 
waardoor het mogelijk werd om mijn zeilreis 
te maken’, zegt hij.

‘Dit is wat ik wil’
De arbitrageopleiding van de KNVB bevat 
een uitgebreid stappenplan voordat een 
scheidsrechter door kan gaan naar het 
betaald voetbal, maar Thomas is ervan 
overtuigd dat dit is wat hij wil. ‘Een toekomst 
als scheidsrechter in het betaald voetbal, ja, 
dat zie ik echt helemaal zitten.’

Hij is nog vol van zijn mooie zeilavontuur en 
vertelt dat hij iedere scholier zo’n reis zou 
willen aanraden. ‘Natuurlijk moet je er ook 
goed over nadenken, en het niet onderschat-
ten. Maar als je het gevoel hebt ‘dit is het’ 
zou ik er zeker voor gaan en je niet laten 
leiden door eventueel gemis van de familie, 
vrienden of relatie.’

Veel geleerd
Met de organisatie School at Sea, waarbij het 
normale schoolwerk wordt gecombineerd met 
het zeilen van een Tall Ship over de Atlanti-
sche Oceaan en expedities in de Cariben, 
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Thomas Bueters is een 
opmerkelijke jongen. 
Zestien jaar oud is hij 
pas, maar hij heeft de 

krachtige uitstraling 
van een jonge man die 
weet wat hij wil in het 

leven. En ván het 
leven. Niet alleen is de 

4 VWO-scholiere van 
het Amstelveen College 

net terug van een zes 
maanden durende 

zeilreis rond de wereld, 
ook is hij een zeer 

talentvolle scheids-
rechter met ambities 
door te groeien naar 
het betaald voetbal.
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