
Wout Jongman 

 

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

 

Ik heb nog gevoetbald bij SVV in Vollenhove (later VENO). Dat stelde niet veel voor. Later heb ik nog 

in een laag seniorenteam gespeeld. Daar heb ik een tegenstander een enorme schop verkocht, nadat 

hij mij voor de zoveelste keer geschopt had. Daarna was ik er helemaal klaar mee en ben ik gestopt 

met voetballen. Ik heb nooit meer in wedstrijdverband gespeeld. 

  

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 

 

Mijn vader floot in die tijd al en aangezien mijn voetbalkwaliteiten te kort schoten heb ik mij 

aangemeld voor een scheidsrechterscursus. Ik had vrij snel het virus te pakken en heb het heel lang 

volgehouden. 

 

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

 

Bij de B-categorie wordt een gele kaart met een 10 minutenstraf afgedaan. Team wordt meteen 

gestraft door het gedrag van een individu. Breed toepassen in het voetbal werkt naar mijn mening 

preventief. Dus over de volle breedte invoeren. 

 

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

 

Aangezien ik tegenwoordig niet meer voor de KNVB fluit heb ik niet zozeer vaste routines meer. In 

mijn KNVB-tijd hield ik vaste routines aan. Kleding klaarleggen, op tijd slapen, op zaterdag op een 

bepaalde tijd tas inpakken, eten op een vaste tijd en altijd te vroeg vertrekken. Voor de wedstrijd 

altijd hetzelfde. Tegenwoordig is dat anders omdat ik bij de club ook nog een andere functie heb. 

  

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

 thuis. Wie nodig je uit? En waarom? 

 

Mijn eigen Wilma die me al die jaren gesteund heeft bij het fluiten. 
 

Jan Keizer een heel bijzondere scheidsrechter met een heel aparte stijl. 
 

Charles Corver omdat ik nog altijd wil weten waarom hij Schumacher van Duitsland niet de rode 

kaart heeft gegeven toen hij de Franse aanvaller torpedeerde. 

 

 

 

Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer Age Albada 


