
Jos Huis in ’t Veld. 
 

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

 

Als selectiespeler van voetbalvereniging Heeten speelde ik in een ver verleden in de bekercompetitie tegen het 

C.elftal (betaalde jeugd uit het befaamde jeugdinternaat) van Go-ahead Eagels in het stadion aan de 

Vetkampstraat te Deventer. Onder toeziend oog van veel dorpsgenoten wonnen we destijds met 3-2 en 

schakelden daarmee Go-Ahead uit. In dat elftal van Go-Ahead speelden destijds o.a. Michel Boerebach en René 

Eijkelkamp. 
 

PS.: rood/geel is nog steeds een mooiere kleur dan blauw-wit. 

 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 

 

Het bekende verhaal. Ik wist het altijd beter dan de leidsman die mij probeerde verbaal in het gareel te houden 

waarop mijn overbuurman Ab van Buuren mij dringend verzocht het zelf eens als scheidsrechter te gaan 

proberen. En dat heb ik vervolgens ruim 30 jaar met heel veel plezier gedaan. Ik ben relatief laat begonnen - zeker 

naar de huidige maatstaven - met fluiten. Vanaf mijn 8e tot mijn 30e heb ik gevoetbald. Heeft als voordeel dat je 

veel situaties in het spel herkent en ook de mogelijke reacties daarop van de speler(s). Destijds kon je toch nog 

(als oudere scheidsrechter) tot de top van de amateurs doordringen. Nu is dat ondenkbaar.      

 

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

 

Voor balletje wegtrappen zou ik een 5 minuten straf willen hanteren. Irritatie in de wedstrijd ontstaat veelal niet, 

alhoewel velen dat denken, als gevolg van forse overtredingen (die kunnen door iedereen wel worden waar 

genomen), maar juist door de vele kleine overtredingen. 

 

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

 

Na mijn aanstelling even kijken hoe de ploegen ervoor staan en of er op de verenigingssites nog bijzonderheden 

staan vermeld. Ik had altijd op de zaterdag mijn vaste ritueel. ’s-Ochtends met mijn echtgenote even naar de 

markt in Zwolle, relaxed een bakje koffie doen, terug naar huis. Mijn tas inappakken en ruim op tijd van huis 

vertrekken. 45 minuten voor de wedstrijd naar de kleedkamer, mij omkleden en uiterlijk een half uur voor 

aanvang van de wedstrijd starten met mijn warming-up. 15 tot 20 minuten warmlopen, jawel met rek en stretch, 

daarna naar de kleedkamer voor een kort gesprekje met de assistenten van de middag. Jammer is wel dat 

wanneer jij klaar bent om de ploegen op te halen en te starten met de wedstrijd, trainers en spelers, hier nog niet 

aan toe zijn, waardoor vrijwel iedere wedstrijd te laat begint.    

 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  

 

Rob Hoogland – reporter bij de Telegraaf, vanwege zijn doorgaans fraaie teksten over de meest uiteenlopende 

onderwerpen.  

René van de Gijp – dan weet ik zeker dat er wat te lachen valt.  

Marc Overmars – om te horen wat er zoal komt kijken bij zijn huidige baan bij AJAX. 

 

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: Wim Weuring 


