
Mark van de Brug 

 

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

 

Ik heb weinig geheimen in m’n leven maar dat ik verslaafd ben aan het spelletje voetbal zal voor de meeste geen 

verrassing zijn. Ik ben werkzaam bij de GPS in Nunspeet (pluimvee slachterij)in de kip waar ik lijnchef ben, dus ik 

hoop dat ze goed smaken! Ik heb mijn hele jeugd bij vv Nunspeet gespeeld waar ik van de F t/m A actief was en 

zelf nog een aantal jaren een jeugdteam tussendoor getraind heb als coach, wat ik met alle liefde en plezier heb 

gedaan.   

 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 

 

In mijn 2e Seizoen in de A1 van vv Nunspeet raakte ik geblesseerd aan m’n enkel waar ik slecht van kon verstellen. 

Mijn vader (Martin van de brug) was op dat moment scheidsrechter voor de club en zei tegen mij, waarom ga je 

niet fluiten? Nou zo gezegd zo gedaan. Mijn 1ste wedstrijd was Nunspeet 8 – VVOG 7 en dat staat nog altijd vers in 

het geheugen. Een wedstrijd om niet te vergeten want er gebeurde van alles, 5 gele kaarten en 2 rode kaarten. 

Na zoveel complimenten van mensen en wedstrijdervaringen op doen, heb ik mij uiteindelijk voor de BOS cursus 

ingeschreven. 

 

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

 

Scheidsrechter dat is HANDS! Alleen dat gezeur al zou een hoop veranderen voor mijzelf en voor vele anderen. 

 

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

 

Elke zaterdagmorgen werk ik van 04:00 tot 10:00. Ik zorg dat m’n koffer al ruim van tevoren ingepakt en klaar 

staat bij de voordeur. Neem een lekker broodje en sapje mee in de auto om mij zo lekker voor te bereiden.  

 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  

 

Dan ga ik voor de 3 mannen van Veronica Inside: Rene van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee. Ik weet wel 

zeker dat het 1 groot gekkenhuis word want één enkele heeft overal schijt aan en ik hou wel van die humor. 

 

 

 

 

Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer:  Maickel Dijkstra. 

 


