Gert Keijl
1. Vertel iets over jezelf wat je collega’s bij de SZO nog niet weten.
Deze is moeilijk…… Ik mag graag samen met mijn vrouw winkelen (ja echt) en dan een terrasje pakken of ergens
lekker eten. Dit doe ik vaak op de vrijdag, laten we hopen dat dit snel weer werkelijkheid gaat worden.
2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren?
Tijdens een wedstrijd van SEH stond ik langs de lijn als toeschouwer. Het was bar slecht voetbal en met de rust al
0-4. Ik besloot naar een ander veld te lopen waar het 7e elftal speelde. Daar werd ik hartelijk ontvangen omdat ik
de enige was en de scheidsrechter geblesseerd was uitgevallen. SEH – UNICUM. Dat vergeet ik nooit weer. Meteen
vroegen ze “Hé Gert, fluit effe deze pot uit!” Ik had nog NOOIT gefloten en zei resoluut NEE. Echter, de 22 spelers
smeekten me om het wel te doen omdat er anders weer midweeks moest worden ingehaald. Ik bleef weigeren
omdat ik onzeker was. Een bekende speler van SEH riep ineens “Hé Gert, dit is nou zo jammer, jij hebt altijd
commentaar dat de scheids er niets van kan! Laat het dan nu zelf eens zien joh, schijterd!” Bijzonder, maar dat
triggerde me wel en ik besloot het te doen. Na afloop werd ik door beide teams bedolven met complimenten want
zo´n goeie hadden ze nooit gehad. En ik voelde dat ze serieus waren. Het hele weekend liet het fluiten mij niet
meer los, sterker nog, ik was verkocht en stond dinsdagavond weer te fluiten. Zo is het dus begonnen voor mij.
3. Als je één spelregel mocht veranderen, welke zou dat zijn? Buitenspel is cliché.
-Ik zou de inworp vervangen door een vrije trap op de zijlijn.
-Ook zou ik de strafschopregel vervangen, veel te moeilijk om te beoordelen of een keeper van zijn lijn komt en ook
controle houden op inkomende spelers. Voor mij in de B-groep met neutrale hulp valt het nog redelijk mee maar
op Districtsniveau is dit niet te doen. Voor de keeper zou ik dan meer speling geven.
-Ook zou ik de handsregel weer aanpassen, want deze is nog steeds voer voor discussie zie laatst de handsbal van
Senesi bij Feyenoord - AZ. Ik ben voorstander dat hier niet voor gefloten wordt (gebeurde ook niet) maar volgens
de regel was het toch echt een strafschop. Deze jongen kon er toch geen zak aan doen!
Oh shit er werd gevraagd één, maar ik laat het mooi staan nu.
4. Iedereen heeft wel een routine voor de wedstrijd. Wat is de jouwe?
Redelijk op tijd opstaan en ontbijten. Dan lekker douchen en vervolgens mijn tas pakken en schoenen poetsen.
Thuis doe ik zaterdags dus niets omdat ik zorg dat dit vrijdagmiddag al klaar is. Omdat ik landelijk fluit is het
meestal vroeg vertrekken en rond half 9 terug. Ik mag graag even blijven napraten in de bestuurskamer of kantine.
Ik merk dat dit wel gewaardeerd wordt.
5. Je mag drie personen (mogen ook historische figuren zijn) uitnodigen voor een diner bij jou thuis.
Wie nodig je uit? En waarom?
-Johan Cruijff: omdat hij een bijzonder visie heeft over voetbal. Soms onnavolgbaar maar als je rustig luistert dan
heeft hij vaak gelijk.
-Kevin Blom: omdat Kevin zich serieus om mij heeft bekommerd toen ik op het veld een vervelende ervaring had in
Harkema (racisme). En dan niet één belletje en klaar, nee serieus hulp want ik kan je vertellen dat er heel wat op je
af komt als je hier mee te maken krijgt.
-Koningin Maxima: allereerst een leuke vrouw. Maar ik zou ook wel eens willen weten wat haar heeft doen
besluiten om deze job aan te gaan. En dan vanzelfsprekend een lekkere Argentijnse biefstuk met lekker rood
wijntje.
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 / NEEN
Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer: … Eric Kwakkel ……

