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Feyenoord - PSV (VERTROUWELIJK!) 
donderdag 22 februari 2018 14:25:03

Beste Danny,

Komende zondag, 25 februari 2018, leid jij de wedstrijd Feyenoord – PSV. Zoals we
afgelopen maandag op de briefing al hebben besproken, is dit een zeer belangrijke
wedstrijd. Het is geen geheim dat de KNVB wil dat Ajax kampioen wordt. Een goede
uitslag is belangrijk om Ajax in de kampioensrace te houden – daarom heb jij deze
wedstrijd ook gekregen.

Feyenoord moet deze wedstrijd ten koste van alles winnen. Om dat te realiseren,
bevestig ik hierbij de uitgangspunten die we maandag hebben doorgenomen.

1. H. Lozano is niet speelgerechtigd (daar zorgt onze tuchtcommissie voor). Zie je
hem toch op het veld, stuur hem dan naar de tribune.

2. Slaande bewegingen of elleboogstoten van PSV-spelers bestraf je met rood,
ongeacht of er een tegenstander in de buurt is. Slaande bewegingen of
elleboogstoten van Feyenoorders zie je door de vingers.

3. Wat er ook gebeurt: je geeft PSV géén strafschop. Gaat er een PSV’er neer in
het zestienmetergebied van de tegenstander, fluit dan voor een schwalbe, geef
de gevallen speler geel en ken Feyenoord een directe vrije trap toe.

4. Mocht PSV onverhoopt op voorsprong komen, probeer het doelpunt dan af te
keuren (bijvoorbeeld vanwege buitenspel). Is dat redelijkerwijs niet mogelijk, ken
Feyenoord dan snel een strafschop toe.

5. Je krijgt zondag een afstandsbediening waarmee je de stadionklok ongemerkt tot
30% sneller kunt laten lopen. Hiermee kun je eerder affluiten zonder dat het
publiek er erg in heeft (bij een voorsprong van Feyenoord).

6. Mocht Feyenoord na 90 minuten niet op een voorsprong staan, dan laat je net zo
lang doorspelen tot dit wél het geval is. Schroom niet om penalty’s toe te
kennen.

7. Twijfel je, volg dat het advies van het thuispubliek.
8. Geef na afloop geen interviews aan journalisten.

Als je deze simpele punten zondag in de praktijk brengt, gaan we een mooi en
spannend seizoenseinde tegemoet en gaat de schaal weer naar Amsterdam.

Wellicht ten overvloede: de inhoud van deze e-mail is strikt vertrouwelijk. Ik wil je dan
ook met klem verzoeken deze mail direct na het lezen te verwijderen en in geen geval
door te sturen aan anderen, daar het uitlekken van deze mail onze geloofwaardigheid
als neutrale voetbalbond natuurlijk enorme schade zou toebrengen.

Met sportieve groet,

Herman Cohen
Scheidsrechterszaken KNVB


