Gedrag langs de lijn
Scheidsrechters. Zo onmisbaar als ze zijn, zo vaak worden ze verguisd door de spelers en het
publiek langs de lijn. Stel u bent op het sportveld een sportwedstrijd aan het kijken van een
bekende.

1 Welke omschrijving past het beste bij u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
31%

(n=187)

28%

23%
12%

9%

Weet niet

Anders

1%
Ik word soms
meegesleept en
gedraag me dan
onsportief

Ik moedig fanatiek mijn
team aan en gooi er (af
en toe) een onsportief
woord uit naar…

Ik moedig fanatiek mijn
team aan en blijf altijd
sportief tegen spelers
en scheidsrechter

Ik kijk rustig en klap
alleen als er door mijn
team gescoord wordt

3%
Ik kijk rustig en klap bij
beide teams als er
gescoord wordt

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Het meest gekozen antwoord (31%) op vraag 1 Welke omschrijving past het beste bij u? is: "Ik kijk
rustig en klap alleen als er door mijn team gescoord wordt".

Anders, namelijk:




















Bezoek geen sportwedstrijden.
Dat hangt van de tegenstander af
Ga nooit naar het sportveld
Geen voetbal kijken
Ik ga niet
Ik ga nooit
Ik ga nooit naar een wedstrijd
Ik ga nooit naar langs de line
Ik haat voetbal (en zijn publiek)
Ik heb niets met sport
Ik kijk niet naar sport
Ik kom nooit op het voetbalveld
Ik lees thuis heerlijk een boek ;-)
Ik sta niet langs de lijn
Ik sta nooit langs de lijn
Ik sta nooit langs de lijn.
Iknstannooit langs de lijn:)
Kom niet op het voetbalveld
Nvt
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Sta daar nooit
Sta nooit langs de lijn
Sta nooit langs de lijn.
Sta/zit nooit langs de lijn

Toelichting




Bij basketball is er bijna altijd veel meer fatsoen dan bij voetbal!
Ga nooit kijken
Ik ben coach. Langs de lijn zie ik 95% van de tijd sportieve mensen. Het gaat om die 5% die de
boel vergallen en dat komt meestal door gebrekkige opvoeding.
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2 “Het publiek langs de kant zou ook bestraft moeten kunnen
worden bij onsportief gedrag”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
45%

(n=185)

40%

40%

35%

35%
30%
25%
20%

14%

15%
10%

5%

5%

5%

1%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

75% is het (zeer) eens met stelling 2 “Het publiek langs de kant zou ook bestraft moeten kunnen
worden bij onsportief gedrag”, 6% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee
eens" (40%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Gewoon wedstrijden stil leggen!
Ik heb als scheidsrechter ook eens een keer de coach een waarschuwing gegeven en
ook publiek kan niet zo maar roepen wat ze willen, wordt wel vaker gedaan. kwestie
van fatsoen (hockey).

Mee eens




Enkel door de eigen clubleiding
Zelf ben ik scheidsrechter, trainer, bestuurlid bij v.v. Hedel. Ik denk zelf alleen dat
het vrijwel onmogelijk wordt om publiek te straffen. Zoals nu in het betaald voetbal
krijgt de club een moeten. Zij weten/kunnen de supporter niet bestraffen.
Zou moeten kunnen, maar is in de praktijk niet goed te realiseren


Neutraal





Wat is onsportief gedrag? Geweld, eenvoudige beledigingen en discriminatie zijn al
strafbaar. Dus ja... Waar heb je het dan nog over? Ieder tegenargument tegen de
huidige, tekortschietende straffen, zal ook opgaan voor een nieuwe roep om
straffen. Hoogstens dat clubs zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen, ze
hebben zelf voldoende middelen om onsportief gedrag te bestraffen.
Wat is onsportief gedrag? Waar leg je de grens? Hoe voorkom je dat het niet
uitloopt op nog meer geweld door bemoeienis van omgeving? Dit lijkt me zeer lastig.
Wellicht dat het meer een taak is voor de politie om hier toezicht op te hebben en
die de autoriteit hebben.
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Mee
oneens



Wat is onsportief gedrag. Zonder voorbeelden kun je daar alle kanten mee op. Dit
soort vraagstelling kan ontzettend misbruikt worden. Toeschouwers kunnen en
mogen wat roepen. Ze nemen geen deel aan het spel. Dus dan komt het neer op
discriminerende spreekkoren of (dreigen met) geweld. Als onsportief gedrag. Is
onsportief gedrag, dat gedrag wat ook bestraft kan worden via het strafrecht? Of
mag publiek niets roepen bij een buitenspel, joelen bij een overtreding, etc?



Publiek bestraffen is voorbehouden aan de overheid en onderhevig aan wet en
regelgeving. Tenzij men de wet overtreedt is daar dus niets aan te doen.
De spelers bestraffen vanwege acties van derden kan natuurlijk ook niet. Anders
werkt men strategisch supporteren in de hand.
Straffen helpt niet, aanspreken is een betere aanpak.
Thuispubliek is altijd veel emotioneler dat uitpubliek. Het thuispubliek probeert
altijd op de emoties van de scheids te werken
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Bijna iedere sportclub is op zoek naar nieuwe scheidsrechters.

Hoe zou het fluiten van wedstrijden aantrekkelijker gemaakt kunnen
worden? (n = 180, 75% = Weet niet)









































5 minuten op de bank ipv gele kaart
Als de toeschouwers niet zo fanatiek zijn, het is geen broodwinning of soms toch?
Betalen
Betere bescherming van jeugdscheidsrechters door begeleiding ouderen.
Betere vergoeding
Bij v.v. Hedel wordt de jeugd geenthousiastmeert door ze een cursus aan te bieden.
Buitenspel afschaffen. Een zeer lastige regel die de meeste amateur scheidsrechters en ass.
Scheidsrechters heel lastig is en waar vaak heel veel discussies over ontstaan.
Consequent fluiten
De jeugd moet weer op gevoet worden met normen en waarden
Door na elke wedstrijd de scheidsrechter en de grensrechter publiekelijk te bedanken
Door te betalen
Eerlijke(re) clubleiders
Einde jaar bonus
Er 1x per jaar iets tegenover zetten (bv. kaartjes voor een interland/bekerfinale o.i.d.)
Er een vergoeding tegenover zetten.
Fatsoen en sterkere persoonlijkheden als scheidsrechter!
Fatsoenlijk gedrag van spelers en publiek.
Geef een fatsoenlijke betaling
Geen enkel commentaar tegen de scheidsrechter. Niet van spelers, niet van trainers, niet van
publiek! Scheids heeft altijd gelijk.... en dat heb je te respecteren....
Geld.
Goede opleiding
Gratis bier!
Het is een vrij individueel. Wellicht dat gevoel verminderen
Hogere straffen
Ieder jeugdteams moet verplicht worden om 2 spelers per weekend aan te leveren. Hier staat
een kleine vergoeding tegenover maar ook consequenties als je niet opkomt dagen. Hierdoor
maak je jongens bekend met het fluiten en kinnen ze ook wat bij verdienen
Iedere speler en ouder wedstrijden laten fluiten zo onstaat er meer begrip
Lik-op-stuk-beleid voor teams die zich ernstig hebben misdragen.
Meer objectieve beoordelingsmogelijkheden
Meer veiligheid voor de scheids
Met de genoeg en de juiste opleidingen
Niet nodig. Wel nodig is meer respect van spelers begeleiders en toeschouwers
Onpartijdigen scheidsrechters
Opleiden en onkostenvergoeding
Opvoedcursus voor ouders
Pak onsportief en partijdig gedrag aan.
Publiek weg als zij zich niet gedragen
Respect voor scheidsrechter en de genomen beslissing
Scheitsrechter altijd steunen ook al maakt hij een fout
Speeltijd die niet actief benut wordt inhalen /klok stoppen zoals bij ijshockey
Strafminuten bij overtreding, kortere delen, maar totale wedstrijs even lang
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Supporters en voetballers die de scheidsrechter ondersteunen. Niet tegen elke beslissing in gaan
dus en ook accepteren als er een foute beslissing wordt gemaakt. Het zijn ook mensen die hun
best doen.
Toegang ontzeggen
Vaker aandacht voor fairplay principe
Wedstrijdvoetbal verbieden
Zo wiezo moet iedereen zich grdragen enmoet men respect hebben voor de scheidsrechter en
zijn beslissingen
Zonder ouders
Zorgen voor genoeg respect. Clubs moeten daar aandacht aan besteden tijdens de trainingen.

Toelichting
Tip:





Weet
niet



Denk dat je dit alleen oplost als de sfeer bij een club goed is. In het veld én langs de lijn.
Veel en vaak aandacht voor vragen
Helaas zijn toch telkens dezelfde mensen die het leven van anderen zuur maken. Zo lang
we als maatschappij dit gedrag tolereren veranderd er niets. Er moet gewoon veel
harder opgetreden worden en mensen tot verantwoording geroepen worden.
Nu zijn
Fluiten is niet aantrekkelijker te maken, je hebt namelijk te maken met mensen die
steeds meer het fatsoen laten varen tijdens een sportwedstrijd, of dit nu binnen of
buiten de lijnen is. Aantrekkelijker maken werkt dus alleen als je de onderwerpen
(spelers) en publiek opnieuw gaat opvoeden en dat is helaas onmogelijk
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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