
Jacob Snijders 

 

1. Vertel iets over jezelf wat je collega’s bij de SZO nog niet weten. 

 

Wat veel collega’s niet weten, is dat ik vroeger een vrij talentvolle keeper was. Zo ben ik gescout 

door PSV en Heerenveen en zou ik toen ik 15 jaar was naar het jeugdinternaat gaan van PSV. 

Doordat ik het plezier kwijt was geraakt ben ik aan het einde van dat seizoen gestopt met 

voetballen. Daarna heb ik eigenlijk nooit meer onder de lat gestaan. 

  

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 

 

Door een tekort bij de voetbalclub waar mijn zoon bij voetbalt werd ik gevraagd of ik een wedstrijd 

wou leiden. Ik had wat tijd over en dacht acht waarom niet. Een heerlijke wedstrijd gefloten en 

nadat ik uit de douche kwam kwamen er meerdere ouders van zowel het thuisteam als het uitteam 

naar mij toe. Hier is de liefde ontstaan voor het fluiten. Na een paar maanden bij de club gefloten te 

hebben merkte ik dat ik meer wou. Zodoende de cursus verenigingsscheidsrechter gedaan en direct 

door naar de SO3. Hier heb ik nooit spijt van gehad 

  

3. Als je één spelregel mocht veranderen, welke zou dat zijn? Buitenspel is cliché. 

 

Hands zou ik wel wat duidelijker willen hebben. Vaak is het voor ons als scheidsrechters wel duidelijk 

maar niet altijd voor de spelers/trainers en toeschouwers. Dit zou een hoop weerstand weg halen. 

  

4. Iedereen heeft wel een routine voor de wedstrijd. Wat is de jouwe? 

 

Ik ben Mister vaste routines. Eigenlijk heb ik ook overal wel een vaste routine voor. 6 dagen voor de 

wedstrijd kijk ik alles na van de teams. Ook wat betreft shirts en dergelijke. Dag voor de wedstrijd 

pak ik de tas in en die controleer ik de dag van de wedstrijd ook 2 keer zodat ik niks kan vergeten. 

Hoe cliché het ook klinkt eerst de rechtersok aan en dan pas de linker en mijn warming up is ook 

altijd hetzelfde ook qua tijden en dergelijke 

  

5. Je mag drie personen (mogen ook historische figuren zijn) uitnodigen voor een diner bij jou thuis. 

 Wie nodig je uit? En waarom? Lastig 

 

Barack Obama lijkt mij wel interessant, heel nieuwsgierig hoe hij alles heeft ervaren tijdens zijn 

presidentsperiode. 

Edwin van der Sar, Jeugdidool dus altijd mooi om verhalen te horen. 

Johan Cruijff, ik hoor graag zijn uitleg van de ruit op het middenveld. 

 

 

 

Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer Wout Jongman 


