
want: de Franse 
scheidsrechter (36) 
is de eerste vrouw 
die een wedstrijd in 
de Champions 
League mag 
fluiten. 

Onder redactie van Michele Wo/fkamp 

h de voetbdwerek:I is het respect 

groot, moor online blijven de 

react ies locherio: 'Zal ze ook VOO< 

da spelers koken?' 'Gelukkig is er 

een VAR.' En: 'Spelen ze zonder 

buitenspelregel?' Gek oenoeg 

wilde oeen van deze mannen 

hun reactie toeNchten. En dot zeot 

eigenlijk alles. 

Wat vindt Stêphan� Frappan zelf? 

Zelf had Fropport oaen vrouwe(ike 

romodellen.mcx::ir�heeft 

de niet.t-Ne generatie scheids

rech:ers den v.él En dot raoliseert 

ze zich goed: 'Oitis een eer, een 

VOOfT9Cl"(eneen 

Jarenlang leek hei 

ondenkbaar dot een 

vrOUN een voetbal 

wedstrijd zou kunnen 

lelden, kmt staan eentje 

tussen de grootste 

mannenteams voo de 

wereld. Scheldsrecher 

Stép/"K:nie Frappart 

maakt echter korte 

'IK HOOP 
DAT IK EEN 

VOORBEELD 

KAN ZIJN 

VOOR 

JONGE 

MEISJES' 

verortwoordelJ,:held. 

� hoop dot ik een 

voort:>eeldkmzlJ)vOO< 

vrouwelike schelds

rechtersenv00< ale 

.ionae me is.les die het 

arröëren om scheids

rechter te 'NOfden.' 

Wat vinden onderen? 

LIZZY VA.H DER HELM, 

SCHEIDSRECHTER 

'Mooi om 19 zien dot wij 

vrouwelijke schelds-

metten mat ale stereo-

tYPEHngerlwot betl'9ft VrOU'W8n en Voetbal 

Als eerste vrouw ooit mocht ze afgelopen IH8ek: 

cxmtreden op het hoogste podium van de 

UEFA Champions l.&OQUe. Een mijlpaal, En niet 

hoa eerste, wam ze heeft inmiddels een cv 

waar veel mcrneijk.e scheidsrechters ,klloers 

opzl.h Zo floot ze met deW K -fino)a met de 

OronJele&l.M'innen oe oroots1 mogelijke 

vrouwenNedstrik:t was ze de eerste vrouw In 

de Froose profcomJ:Qtitle én de eerste vroWI 

die een mannenwedstrijd op het hoogste 

Europese niveau mocht fluiten. Daar maakte ze 

zo'n Indruk do1 L.Nerpoo�tralner Jüroen Klopp 

ziJ"l bewonderlno uitsprak: 'Als wij zo hadden 

gespeeld als zij heeft oefloten, hadden we met 

6-0 oewonnen.' 

rech1ers ook serieus 

worden genomen, en dot 

het voor iedereen mooe� is om het hoogste 

podiun te hoen 1:: ben heklas ,-.e, )ono genoeg 

beQorvlen om ät niveau 10, bereiken maar 

n<XJSt hetfü::enwerk ic voor de KNVB ook: oon 

de onrwik:k:elngvan vrouwenabitrooe. De 

,longe meiden aan wie we nuti.ldencxmdocht 

besteden, kU1fl8n deze droomv.él nqjogen. De 

professlonali19it van Frappart is een voorbeeld. 

want zü zei álles oozU om de 1001e behalen: ze 

1roint meerdere keren per dao. volgt een strikt 

voedingslX]troon en analyseert teams zowel 

voor als na de wedstrijd. Do:mnee laat ze zien 

dot het als vrouw mogelijk is om tussen de 

mannen op het hoC>Qste niveau te acteren. Er Is 

ook echt wel een verschl Als ik een mannen

wedstrijd fluit, voel ik olti,kj een soort automatisch 

,ovivAn heb ik er wel behoefte aan· Il 'Eigenlijk vind ik het oedoe, maar Ik doe het wel' Il 'Zin in sfeernu we zoveel thuis zijn' Il 

respec1 omdatje atsvrOUN tussen die ma,nen 

ac1eert Als je vrouwen f!Ut, heb ,Ie den minder. 

Die denken: jij bent van mi Tl soor1. dus ik:vree1 ,Ie 

levend op.' 

LEOMME STEMTLER, OUD-IMTERMA.TIOMA.L 

EN VOETBÁLANALIST 

'Dat Frappart een ooede 

zeilt Fk..liten in de Chompbns Leocue ls eenorote 

toaken erlQtveelcruk:op,moarzeisdjoren 

scheldsrec:her. Het is voorhcx::lr eenprochdoe 

mijpo:JI, rnocr tegelijkeni,kj ook:eenwedstrüd als 

die andaren wacrin 29 'gewoon· haCI' took moet 

uitvoeren.' 

MARTIHE PRA.MGER, 

scheids is, stoot buil9n 

kijf.Dat ziet iedereen. Het 

Is super drn ze nu wordt 

oewoodeerd en i'lgezet 

op het alerhooQste 

rweau. benlangwerd 

er nie1 oenvesteerd in 

hetopk;idenvan 

VfOU'H91,ik:e abiters. Er 

was ook: oaen enlcel 

perspectief. Nu ziil er 

kleine meis.ie die dit zien 

en denken: fock, dit kan 

oewoon .  Di"! wil ik: ook. Den 

'ER IS 

KEIHARD 

GEVOCHTEN 
OM EEN 

CULTUUR

OMSLAG TE 

MAKEN' 

HOOGLERHR 

FILaSOFIEEN OUD

PROFVOETBÁUER 

'Toen ik:indejaren 

neoentio profvoe�r 

was, was ervan 

oelJ(heid tussen 

marnen envr<>U\Wn noo 

obsolu"n oeen sprake. 

Voor ons waen er 

navNelijk:s fodlteiten en 

de scheidsrech:ers áie 

wij kreoen. konden echt 

zal hopelijk: gaan zoroen 

voor veel nielM'0 aart.vas. Want.Ie ziet het oon 

Froppan: als Je ooed bent, word ,Ie oeaccep-

19erd Al blijven er natuurlijk altijd cekk:les dia Iets 

anders roepen. Ik heb in mijn carrière zowel 

mannen ats vrouwen als scheldsrech10,rs gehad 

en Je Z)8t OOorin echt wel verschH tussen een 

goeie of een 1opsc:heidsrechter, maar niet 

tussen gender. Zo zou het ook moetenzl,rl. Je 

bent scheids, je moet besissnQen nemen In een 

spit second. Als .ie een fout maakt, lcriio je hel te 

horen Enals je goed bent, vercierlje een stap 

hoger. Hopeljk wordt dat oolc bi) vrovweijke 

abters de norm.' 

YA.RA. VAM GEMDT, SPORTPSYCHOLOOG 

Voetbd Is een ITIOfTl0nbolwerk,een mochosport 

deoltijdwa1 conservatief bleef. De laots18 .laren 

is erechl9r sprokevon een lnhoolslaO, waarin er 

steeds meer ruimte ts vocr k'Netsboarhek:t, 

openheid en eerlik:hetd. Dankzij die ontwlkkelinO 

komt er ook: 5190ds meer ruimte voorvrottN8n. 

Zo'nveronderhg roept dti.id wat weerstond op, 

maar we moeten rietveroeten dot da rol van een 

mannei jke scheldsrechl9r precies hetzelfde is ds 

die van een vrOIJW'. het oaat om het naleven van 

de reoels. En Froppcn: stond notuurljk liet 

oisl9ren bij de ldehûes. Ze weet hoe het reilt en 

niet fluiten Er was citijd 

die enorme weerstand 

tegen het vrotJ1Nerrvoetbalen er is keihard 

oevochten om een culluurornsloe te maken. We 

komen van ver. Dat maakt Frapparts prestatie 

extra bijzonder.' 

FRESIA COUSIHO A.RIA.5,PRESEMTA.TRICE 

FOX SPORTS 

'Frappan heeft deze plek: liet verdiend omdat 

ze vr<XJW is, moor omdat ze goed is. Ze voelt 

v.,edstrllden ooed oan is stiet en dwinQt respect 

of met hoor disci:>line. Onderschat niet wat voor 

u-a)ect ze heeft moe.en ofleooen. De fysieke 

esten om een marnenwedsui.ld 10, mogen 

lelden, zl)'l echt pittig. Ic hoep wel dot er ook 

kritiek op Frappat komt. want pas dan word je 

echl serieus genomen.. We hebben met z'n dlan 

veel commentoa op ale scheidsrechters, dus 

lotenwe dooook cis.iebliet kritiek hebben op 

Frappart, en hoor niet behaldelen mei fk.J.Nelen 

handschoenen. Teoen mensen die moeite heb

ben me1eenvlOI.M'8N,ike schek:lszouikzeooen: 

dl1 Is pos het beQin. Hopelijl::: moak1 Froppcn: de 

weovrlj voor andere vrow,en Ook in Neder

land. Shona Shukrula (in 2019winnares van de 

VIVA400-oword ln de cateQO(ie Krochtpatsers. 

redJ Is bl,tvoorbeeld een groot talent Ik hoop dot 

zij CNer rwee setzoenen In de EredivisKt stoot' 

�trcnd1ng 
Een pakketje 
voor ... 
Postbezoroers en pakketdiensten 

hebben het deze wek.en extra 

druk. Bklck Fndav is achter de ruo, 

maar de feestdaoen komen eraan 

en dus bestellen we er k..lsóel op los. 

Snelnoo evendotene codeoutie. 

een nieuw oourme1s1el of een 

feestelijke outfit scoren. En in no 

time heb .Ie het In huis. Ideaal loch? 

Ook op Twltter zijn ze er moor 

druk mee. Enne. veroeet niet je 

pakketbezoroer een leuke 

elndeJaorsfool te oeven. 

O
·••lt 

.--

De schaaaaamto die ik voel wanneer de postbode voor 
do zoveelste dag op rij voor mijn deur staat met een 
pakketje 

--

Nieuwe telefoon besteld lk heb zo belachelijk veel gek! 
ui!QtQtVen de� maand kan wel janken 

Ik kom nlo buiten en ik draag enkel sweatpants maar ik 
heb toch weer een hele bestelling bij Zalando geplaatst 

'Hoe zetten mensen met katten een kerstboom op?' Il 'Ik heb de pest aan die sparrennaalden die Je tal augustus vindt' Il 


