
Siem de Jager 

 

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

 

Ik ben op latere leeftijd gaan voetballen bij DSV ’61. Ik heb daar in een elftal gespeeld waar de derde helft ook 

belangrijk was, tevens ook natuurlijk ff winnen als het kon. Toen mijn zoon ging voetballen bij ESC ben ik daar niet 

veel later leider geworden van zijn elftal. Na een aantal jaren vroeg men ook of ik wedstrijden wilde gaan fluiten. 

Zo gezegd zo gedaan en van het één kwam het ander. Na een aantal jaren de huidige bos cursus gedaan en ben 

voor de KNVB gaan fluiten. Dit heb ik 18 jaar gedaan en had in die tijd een dubbel functie. Ik was commissielid in 

het toenmalig Regio A van de KNVB. Dick Lamers was daar de voorzitter. In mijn actieve loopbaan lag mijn plafond 

bij het leiden van wedstrijden in groep 2 (eerste klasse). Nadat ik gestopt ben, heb ik de cursus scheidsrechter 

begeleider/coach gedaan. Dit doe ik inmiddels ook al heel wat jaartjes met erg veel plezier. Daarnaast mag ik de 

trainingsgroep in Kampen tijdens de trainingen begeleiden.  

 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 

 

Eigenlijk omdat ik het spelletjes leuk vond en je in het begin zeker de spelertjes vanaf het begin de spelregels kon 

bijbrengen. Later bij de KNVB werd dat anders, dan had je elke zaterdagmiddag een leuke uitdaging om een 

wedstrijd tot een goed einde te brengen. Al met al prachtige jaren gehad als scheidsrechter. 

 

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

 

Ja, welke spelregel veranderen…? Ik denk geen enkele. Als ik een spelregel wilde veranderen, was het buitenspel. 

Daar waren en zijn nog steeds na de wedstrijden discussies over.  

 

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

 

De tas vroegtijdig inpakken, voordat ik wegging nog ff een laatste controle of ik alles had. In de kleedkamer begon 

ik altijd met het fluitje, kaarten, pen en het boekje op tafel te leggen. Daarna begon ik mij om te kleden  en de 

warming up te doen. Hierbij had ik wel een bepaalde volgorde van oefeningen. 

 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  

 

Ik heb geen specifieke historische figuren in mijn gedachten met wie ik zou willen eten. Ik hou het liever bij goede 

vrienden en als het uit het voetbal mensen zijn, zou ik wel met enkele collega scheidsrechters samen willen eten. 

(Nee, ik noem geen namen.)  

 

6. We gaan de verkregen informatie van onze leden publiceren op onze website. Daarvoor hebben 

 we op grond van de privacywetgeving (AVG) jouw toestemming nodig. 

 

 Geef je de TC, het Bestuur en de webbeheerder (tevens secretaris SZO) toestemming om jouw 

 ingevulde “challenge” te publiceren op de website www.szozwolle.nl?     JA   

 

 

 

 

Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer:  Jos Huis in ’t Veld. 


