
Andreas ten Heggeler, scheidsrechter in hart en nieren 

    
 
Waarom ben je scheidsrechter geworden? 
Ik heb in mijn jeugd ruim tien jaar lang gevoetbald. Door een zware blessure moest ik helaas 
gedwongen stoppen met spelen. Voetbal heeft echter altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn 
leven en na een tijdje wilde ik toch graag weer actief aan de slag in de voetbalwereld. Vanuit mijn 
appartement kijk ik uit op het sportcomplex van v.v. Baronie en de keuze voor deze vereniging was 
dan ook snel gemaakt. Op de website zag ik dat v.v. Baronie op zoek was naar scheidsrechters. Dit 
sprak mij meteen aan, het werken met jonge mensen, het leiding geven, maar vooral de actieve 
bijdrage aan een voetbalwedstrijd leek mij erg leuk. 
 
Wat moet je doen om scheidsrechter te worden? 
Iedereen kan scheidsrechter worden. Als je gemotiveerd bent en het leuk vind om er voor te zorgen 
dat jongens en meiden op een eerlijke en veilige manier wedstrijden kunnen spelen ben je zeker 
geschikt om scheidsrechter te worden. Als het je leuk lijkt om scheidsrechter te worden dan hoort 
v.v. Baronie graag van je. Je kunt je via de website aanmelden als vrijwilliger. Ook als je op dit 
moment al fluit en je hebt de ambitie om de cursus tot clubscheidsrechter te doen hoort v.v. Baronie 
graag van je. Je kunt contact opnemen met mij of met Ronald Spruit.  
  
Wat vind je het leukst aan scheidsrechter zijn? 
Het leukste vind ik dat je het voetbal op het veld van heel dichtbij kunt volgen. Daarnaast spreekt het 
sociale aspect mij heel erg aan, zoals bijvoorbeeld de communicatie op en naast het veld. Het 
allermooist is voor mij toch het plezier dat de jongens en meiden hebben als ze op het veld staan.  
 
Heb je weleens vervelende dingen meegemaakt en kun je daar een voorbeeld van geven? 
Als scheidsrechter kan het zeker voorkomen dat je in vervelende situaties terecht komt. Hoe goed je 
ook je best doet, je kan niet altijd alles zien. Dan kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er op het veld 
of met de trainers een discussie ontstaat omdat ze het niet eens zijn met je beslissing. Belangrijk 
hierbij is het vooral om te luisteren maar ook achter je beslissing te staan en deze rustig uit te leggen. 
Maar ook agressie van spelers komt helaas af en toe voor. Ook hierbij is het belangrijk om rustig te 
blijven en goed te observeren wat er gebeurt, zodat je vervolgens de juiste beslissing kan nemen. Zelf 
heb ik gelukkig nog nooit een wedstrijd moeten staken vanwege agressie. 
 
Wat zou jij de spelers mee willen geven? 
Heb respect voor elkaar en iedereen op en om het veld, dus ook voor de scheidsrechter. Natuurlijk 
kan het voorkomen dat je het niet eens bent met de beslissing van de scheidsrechter maar probeer 
deze beslissing toch te accepteren. De beslissing is genomen, blijf er niet in hangen en probeer 
positief te blijven. Dit komt je eigen spel ten goede. Wees sportief en geniet zo van het voetbal! 
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