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‘Hier moet je 
tegen kunnen’

POL VAN BOEKEL
SCHEIDSRECHTER WEER IN OPSPRAAK
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Er gaat geen 
eredivisie-
weekend 
voorbij of er 
doet zich een 
nieuwe rel voor 
rond de 
videoscheids-
rechter. Is de 
druk op de 
arbiters in het 
VAR-tijdperk 
groter dan 
voorheen? 

H ij stond duidelijk twij-
felend voor de came-
ra, na afloop van de
tumultueuze wed-
strijd tussen Fortuna

en Heerenveen. Scheidsrechter Pol
van Boekel kende vlak voor tijd een
terechte strafschop toe aan de 
thuisploeg, maar trok die tot verba-
zing van vriend en vijand na tussen-
komst van de VAR weer in. „Het is af
en toe een beetje een mindfuck voor
dat scherm”, gaf de hoofdrolspeler 
in kwestie zelf al toe, zoekend naar 
een verklaring. Want hoe kan het 
dat een scheidsrechter zelfs na het
zien van de beelden een verkeerde 
beslissing neemt? „Dat begrijp ik
niet helemaal”, moet ook Reinold 
Wiedemeijer het antwoord schul-

dig blijven. De Limburgse oud-
scheidsrechter geeft als VAR-repor-
ter namens de KNVB commentaar 
op de beslissingen van de arbitrage.
„Misschien wist hij het ook even niet
meer. Ik heb geen idee hoe dat kan,
zeker omdat Pol een heel ervaren
scheidsrechter is. Een topscheids-
rechter die even de weg kwijt was. 
Dat is heel interessant.” 

PenaltyPenalty
Van Boekel sprak zelf over ‘voer
voor een psycholoog’, gevraagd
naar wat er door zijn hoofd spookte
toen hij voor het scherm stond.
Sportpsycholoog Ivo Spanjersberg 
merkt op dat scheidsrechters met 
een ander soort druk te maken krij-
gen door de invoering van het VAR-
systeem. „Naar dat scherm lopen is
voor scheidsrechters psycholo-
gisch een soort penaltymoment.

Het spel ligt stil, iedereen kijkt naar
jou. Er komt veel meer gewicht op je
beslissing te liggen.” Voorheen had 
een scheidsrechter slechts een frac-
tie van een seconde om een beslis-
sing te nemen en te fluiten. „Als je 
nu een signaaltje krijgt, heb je veel 
meer tijd om na te denken. Wie spe-
len er tegen elkaar, wat is de stand,
wat is het belang, wat gebeurt er als
ik nu een bepaalde beslissing neem?
Dat kan dan allemaal een rol gaan
spelen.” 
De invoering van het VAR-systeem 
heeft het leven van de scheidsrech-
ter er niet per definitie makkelijker
op gemaakt. „Er zitten meerdere
kanten aan”, vindt Spanjersberg. 
„Je hebt natuurlijk de hulp van de 
beelden, maar het is ook complexer
geworden. Als je nu nog een foute
beslissing neemt, dan heb je wel veel
meer stront aan de knikker dan 
voorheen.” 

Wennen
Omgaan met de VAR, dat is zelfs 
Wennen
Omgaan met de VAR, dat is zelfs 
voor de meest ervaren scheidsrech-
ters behoorlijk wennen. „Dit maakt
het er niet altijd makkelijker op”,
ziet ook Wiedemeijer. „Vroeger had 
je alleen je eigen waarneming. Nu
wordt je er direct mee geconfron-
teerd dat je een fout hebt gemaakt.
Het is niet voor iedereen weggelegd
om daar goed mee om te gaan.” Met
dat laatste is Spanjersberg het eens.
„Je kunt de VAR zien als een soort 
back-up, dan is het prettig. Maar
wanneer je een autoritaire persoon-
lijkheid hebt - wat wel handig is als
scheidsrechter - kan het ook voelen

alsof je op de vingers wordt getikt. 
Daar moet je tegen kunnen.”
Niet alleen tijdens de wedstrijd,
maar ook na afloop worden arbiters
afgerekend op gemaakte fouten. Zo
geeft Wiedemeijer om de beurt met
scheidsrechtersbaas Dick van Eg-
mond  tekst en uitleg op voetbalzen-
der FOX Sports. Nog voordat de het
arbiterskorps op maandag bijeen is
gekomen in Zeist, worden de be-
langrijke VAR-momenten op televi-
sie al doorgenomen. „Fouten maken
hoort er nu eenmaal bij. Voetballers
maken fouten, trainers maken fou-
ten en scheidsrechters doen dat he-
laas ook. Wij leggen die situaties 
dan uit op televisie, om het zo duide-
lijk mogelijk te maken. We hebben
onderling tegen elkaar gezegd: hier
moeten ze maar tegen opgewassen 
zijn. Als er scheidsrechters zijn die 
daarbij vastlopen, dan krijgen ze de
ondersteuning die ze nodig heb-
ben.” 

Eigen ding doen
Zo gaf Wiedemeijer afgelopen zon-Zo gaf Wiedemeijer afgelopen zon-
dag ook commentaar op de verrich-
tingen van zijn collega Van Boekel. 
En het zal niet de laatste keer zijn 
geweest dat hij vragen krijgt over 
een discutabel VAR-moment. „Het 
zal nog wel vaker gebeuren dat
scheidsrechters een verkeerde be-
slissing nemen. Maar ik zou ze voor-
al adviseren om gewoon hun ding te
blijven doen. Ze staan op dit podium
omdat ze hebben aangetoond dat ze
met de druk kunnen omgaan. Laat 
je niet van de wijs brengen omdat er
iemand in je oor zit te tetteren.”

Een top-
scheidsrechter 
die even de weg 
kwijt was. Dat is 
heel interessant.

Oud-scheidsrechter 
Reinold Wiedemeijer over 
arbiter Pol van Boekel

Van Boekel trok 
tijdens Fortuna-
Heerenveen een 
penalty in.  FOTO 
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