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2010 COVS Nederland (www.covs.nl)  / Stichting Rimpeling (www.rimpeling.nl) 
Alle rechten voorbehouden. Behoudens toestemming van de rechthebbenden op de op de 
beelddrager vastgelegde film en afbeeldingen is kopiëren, verhuren, uitlenen en openbare 
vertoning, verboden.  Voor algemene en bestelinformatie: www.covs.nl
Online informatie: www.goedgefloten.nl

‘Goed gefloten, scheids!’
Scheidsrechter zijn in het amateurvoetbal is een leuke en interessante hobby voor jong en oud, man, vrouw, 
met Nederlandse of allochtone wortels. In een aantal korte portretten en situaties laat ‘Goed gefloten, 
scheids!’ zien, dat je als scheidsrechter een belangrijk aandeel hebt in het spelplezier van voetballers, zowel 
jeugd als volwassenen. Of je nu de E- en F-teams fluit, 1e klasse heren of 3e klasse meisjes – als scheidsrechter 
heb je een voldaan gevoel na de wedstrijd wanneer je een hand krijgt en de spelers zeggen ‘Goed gefloten, 
scheids!’.  Het doel van de film is niet te laten zien welke spelregels worden gehanteerd of wat de inhoud van de 
scheidsrechtersopleiding is. Wel wordt een indruk gegeven van al die scheidsrechters, die elke week op de velden 
van het amateurvoetbal plezier beleven.

In ‘Goed gefloten, scheids!’ zien we een beginnend scheidsrechter, gespeeld door Marcel Roelfsema, die droomt 
van zijn grote voorbeeld Pierluigi Collina, en Lachmi Subadar, een van de weinige Nederlandse vrouwelijke 
scheidsrechters, die 1e klasse senioren fluit en een voorbeeld kan zijn voor het groeiend aantal voetballende 
meiden.

‘Goed gefloten, scheids!’ is gemaakt in opdracht van de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters) 
met een aanvullende subsidie van de gemeente Eindhoven. De film wordt op dvd verspreid onder de Nederlandse 
voetbalclubs en scheidsrechtersverenigingen om samen met voorlichting en voorlichters nieuwe scheidsrechters 
te werven.
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Deze film is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van: Centrale Organisatie van Voetbal 
Scheidsrechters (COVS) Nederland en Gemeente Eindhoven,  LBA (Landelijke Belangenorganisatie van 
Amateurvoetbalverenigingen), Riwis Zorg & Welzijn

Met dank aan Miranda van de Einde, Peter van de Ven, Rinus van der Steen, Gijs Kerremans, Burak Kaya, 
Tjalie van der Voort, Tim Rijnders, Joep van de Velden, Göksal Kaya, Peter Houdijk, PSV Eindhoven (Jan Reker), 
PSV TV - Eyeworks Sport (Jelle Kleinen), cursisten BOS-cursus Eindhoven, COVS Eindhoven, Henk van Bekkum,  
vv RPC - Eindhoven (C1, MB1, MC1 en Vet’s), vv Brabantia - Eindhoven (C1), RKVV Sint Michielsgestel (MB1), 
vv DVO - Sittard (DVO1),  Heijmans Bouw, Van der Loo Beheer - Asten, Restaurant Nu - Eersel, 
Exposize Eindhoven, Punto Gráfico - Eindhoven, Berk Accountants en belastingadviseurs. 
Scheidsrechters/acteurs: Marcel Roelfsema, Lachmi Subadar, Ruud Snel.
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