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It’s your call!
Scheidsrechters in de noord-Amerikaanse sportleagues
In de NHL (ijshockey) en de NFL (American football) 

zijn ze herkenbaar aan hun zwart-wit gestreepte 

shirts. In de NBA (basketbal) zijn ze grijs gekleed en 

in de MLB (honkbal) dragen ze een blauw shirt en 

grijze broek. De scheidsrechters. Een kleine, vaak on-

derbelichte partij in de commerciële sportindustrie. 

Maar wel een hele belangrijke. Zonder goede um-

pires en referees geen wedstrijden en zonder wed-

strijden geen inkomsten! Een kijkje in de keuken 

van het Noord-Amerikaanse scheidsrechterskorps.

Honkbal is de oudste van alle 
professionele sporten. Ook ten 
aanzien van arbitrage heeft 
deze sport de langste geschie-
denis. In de begindagen van 
het honkbal, rond 1870, was 
het aan het thuisspelende team 
om de scheidsrechters te leve-
ren. Voorwaarde was dat beide 
aanvoerders zich voorafgaand 
aan de wedstrijd akkoord ver-
klaard hadden met de aangewe-
zen umpires. Scheidsrechters 
moesten hun mannetje staan. 
Naast spelregelkennis was 
fysiek overwicht meer dan 
gewenst. De spelregels van de 
nog prille sport lieten de spelers 
volop ruimte voor eigen inter-
pretatie. De eerste profspelers, 
altijd uit op aantrekkelijke wed-
strijdpremies, maakten daar 
volop gebruik van en zochten 
hun heil regelmatig in listige 
trucs of ronduit vals spel. Niet 
zelden leidde onenigheid over 
scheidsrechterlijke beslissingen 
tot een flinke knokpartij, waar-
bij ook de scheidsrechters flink 
aan de beurt waren.

Vakbond voor 
scheidsrechters
Met de oprichting van de eerste 
officiële profleague, de National 
League, deed ook de professio-
nele scheidsrechter zijn intrede. 
Op 22 april 1876 had William 
McLean de primeur als scheids-
rechter bij de eerste National 
League-wedstrijd, gespeeld tus-
sen de Philadelphia Athletics en 
de Boston Red Stockings. Twee 
jaar later dwong de National 
League zijn clubs tot een stan-
daardvergoeding voor umpires. 
Zij ontvingen vijf dollar per 
wedstrijd. Nog een jaar later, in 
1879, wees de league een groep 
van twintig ‘officiële’ scheids-
rechters aan waaruit de clubs 
konden kiezen.

Met de ontwikkeling van de 
sport werd ook het scheidsrech-
terskorps steeds professioneler. 
Dat leidde in 1970 tot de oprich-
ting van de Major League Umpires 
Association (MLUA), een vak-
bond voor scheidsrechters. Toen 
de Major League Baseball de vak-
bond leek te negeren, besloten de 
scheidsrechters tijdens de play-
offs tot een staking. Na één dag 
waren de teameigenaren al om en 
erkenden zij de MLUA als de ver-
tegenwoordiging van de scheids-
rechters. Sindsdien slaagde de 
vakbond erin diverse salarisver-
hogingen af te dwingen. In 1999, 
tijdens een arbeidsconflict met 
Major League Baseball, besloten 
de scheidsrechters hun MLUA 
op te heffen en zich opnieuw te 
verenigen in de World Umpires 
Association.

Geautoriseerde opleidingen
Net als spelers en coaches dro-
men scheidsrechters van een car-
rière die hen uiteindelijk leidt tot 
het allerhoogste niveau. Maar ook 
voor umpires geldt dat de weg 
naar de top lang is en dat slechts 
weinigen daadwerkelijk de Major 
Leagues halen. De eerste stap voor 
ambitieuze umpires is zich aan te 
melden voor één van de drie door 
Major League Baseball geautori-
seerde umpire schools. Deze private 
opleidingen worden gerund door 
ex-MLB-umpires. Er gelden geen 
speciale toelatingseisen. Het is 
echter wel aan te bevelen eerst deel 
te nemen aan Umpire Camp, een 
door MLB georganiseerde cursus. 
Jaarlijks nemen 300 tot 350 studen-
ten deel aan deze cursus, waarvan 
de besten in aanmerking komen 
voor scholarships bij één van de pro-
fessionele umpire schools.

Na een opleiding van vijf weken 
sturen de umpire schools hun 
vijftig beste studenten naar de 
Professional Baseball Umpires 
Corp. (PBUC)-evaluatiecursus. 
In de regel gaat het hier om 
slechts tien tot vijftien procent 
van de studenten. Na een eva-
luatie van tien dagen ontvangen 
enkele deelnemers een aanbod 

om professioneel scheidsrechter 
te worden in de minor leagues, 
de opleidings leagues van Major 
League Baseball. Net als talent-
volle spelers beginnen de rookie 
scheidsrechters hun carrière op 
het laagste niveau (A). Gedurende 
het hele seizoen worden zij bege-
leid en geëvalueerd door PBUC-
experts. De regel is simpel. Wie 
zich niet ontwikkelt, wordt ont-
slagen. Wie progressie blijft ver-
tonen, kan na drie of vier jaar de 
overstap maken naar het volgende 
niveau (AA), waar de spelers beter 
zijn, de beslissingen lastiger en de 
druk hoger. Voor sommigen stopt 
de droom hier. De beste talenten 
mogen na twee tot drie jaar de vol-
gende uitdaging aan: AAA, het 
hoogste minor league-niveau.

Afvalrace
Wie dit niveau haalt, wordt gedu-
rende het seizoen ook beoordeeld 
door de scheidsrechter-super-
visors van Major League Baseball. 
Daarnaast worden top-AAA-talen-
ten aangesteld voor oefenwed-
strijden van Major League-teams 
en mogen de allerbesten soms 
als invaller optreden in de Major 
Leagues. En dan, eindelijk, wan-
neer één van de Major League-
umpires met pensioen gaat of 
wordt ontslagen, wordt de beste 
AAA-umpire toegevoegd aan het 
scheidsrechterskorps van de Major 
Leagues. In de regel lukt dit slechts 
één van de circa 300 tot 350 jaar-
lijkse cursisten. Gemiddeld heeft 
een scheidsrechter dan tussen de 
zeven en twaalf seizoenen door-
gebracht in de minor leagues. 
Seizoenen waarin men in een 
periode van drie tot vijf maanden 

tussen de 140 en 160 wedstrijden 
leidt en dus vrijwel dagelijks op 
het veld staat. Al die tijd moeten 
de 225 minor league-scheidsrech-
ters het doen met een salaris van 
1.800 (A) tot 3.400 (AAA) dollar per 
maand (alleen gedurende de vijf 
maanden van het seizoen) en ligt 
ontslag op de loer.

Aan de top
Major League Baseball heeft 
momenteel een vaste staf van 68 
umpires die in zeventien crews 
van vier het land doorkruisen 
om steeds series van drie wed-
strijden te leiden. Daarnaast zijn 
22 AAA-umpires aangewezen als 
potentiële invallers. Wie de top 
heeft gehaald, wordt daar goed 
voor beloond. Afhankelijk van 
hun ervaring verdienen Major 
League-umpires tussen de 100.000 
en 300.000 dollar per jaar. Zij vlie-
gen eerste klas en ontvangen een 
onkostenvergoeding van 357 dol-
lar per dag. Ervaren umpires die 
aan het eind van het seizoen in de 
play-offs of de World Series mogen 
werken, kunnen hun salaris aan-
vullen met respectievelijk 17.500 en 
20.000 dollar. Daartegenover staat 
dat men wel van mei tot septem-
ber vrijwel onafgebroken van huis 
is. Met een regulier seizoen van 
162 speelronden en dertig teams 
omvat het MLB-seizoen inclusief 
play-offs bijna 2.500 wedstrijden.

Ook in de andere profleagues 
verdienen de scheidsrechters een 
aardig salaris. De NBA-referees 
hebben eind 2011 een nieuw vijf-
jarig contract met de league geslo-
ten waarin hun verdiensten zijn 
vastgelegd op tussen de 150.000 
en 300.000 dollar per seizoen van 
82 wedstrijden. In de NHL kun-
nen referees rekenen op bedragen 
tussen de 115.000 en 255.000 dol-
lar. Hun secondanten (linesmen) 
incasseren 70.000 tot 162.000 dol-
lar. De NFL is de enige league die 
niet met fulltime scheidsrechters 
werkt, wat samenhangt met het 
feit dat de NFL-competitie slechts 

zestien speelronden kent en 
slechts één speelronde per week 
afwerkt. NFL-referees verdie-
nen 25.000 tot 70.000 per sei-
zoen (voor zestien wedstrijden!) 
en hebben in de regel een baan 
naast hun NFL-werk.

Veel profscheidsrechters zijn 
hun carrière begonnen in de 
wereld van de collegesporten. 
Afhankelijk van de sport, het 
niveau van de league en hun 
ervaring ontvangen de (ama-
teur)scheidsrechters in de 
college leagues vergoedingen 
van 300 tot 1.500 dollar per wed-
strijd. Een Division I-basketbal-
referee die in een seizoen 
veertig tot zestig wedstrijden 
leidt, kan daarmee circa 50.000 
dollar (bruto) opstrijken. Voor 
sommigen staat die vergoeding 
centraal. Voor de meesten is het 
leven als scheidsrechter vooral 
een soort hernieuwde jongens-
droom om deel uit te maken 
van de grote sportwereld. Zij 
zijn graag bereid bijscholings-
cursussen te volgen, vrije dagen 
op te nemen en flinke afstan-
den te reizen om wedstrijden te 
leiden. Niets is ze te gek. In de 
hoop dat ze ooit… The American 
dream never stops! 

Pieter Verhoogt is directeur van 
sporteconomisch adviesbureau Sport2B 
(www.sport2b.nl). Hij is tevens gastdocent 
sporteconomie aan de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen.

En dan, eindelijk, wanneer één van de Major League-
umpires met pensioen gaat of wordt ontslagen, wordt 
de beste AAA-umpire toegevoegd aan het 
scheidsrechterskorps van de Major Leagues

 De eerste stap voor ambitieuze 
umpires is zich aan te melden voor 
één van de drie door Major League 
Baseball geautoriseerde umpire 
schools. Deze private opleidingen 
worden gerund door ex-MLB-
umpires.
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