Eric Kwakkel
1. Vertel iets over jezelf wat je collega’s bij de SZO nog niet weten.
Wat niemand weet is dat ik een tic heb voor cijfers. Dit is al vanaf de lagere school. Vroeger probeerde ik van alle
cijfers op de kentekenplaat zo kort mogelijk bij het cijfer 100 te komen.
2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren?
Doordat het voetballen voor mij steeds zwaarder werd ben ik gaan fluiten. Ik wilde eerst doorgaan als assistentscheidsrechter maar een collega gaf mij de raad om zelf de beslissingen te nemen. Vandaar dat ik ben gaan
scheidsrechteren.
3. Als je één spelregel mocht veranderen, welke zou dat zijn? Buitenspel is cliché.
Hands zou wat overzichtelijker moeten worden. Niet meer steeds een verandering wat wel en niet hands is.
Gewoon duidelijk zijn met een vaste regel en niet meer veranderen.
4. Iedereen heeft wel een routine voor de wedstrijd. Wat is de jouwe?
Vaak moet ik in de morgen eerst naar de wc. Bij de wedstrijden leg ik eerst mijn spullen neer en dan begin ik met
aankleden waarbij ik eerst altijd mijn spullen links aantrek. Daarna begin ik met de warming up en ga ik na de
warming up eerst nog weer naar de wc.
5. Je mag drie personen (mogen ook historische figuren zijn) uitnodigen voor een diner bij jou thuis.
Wie nodig je uit? En waarom?
Rene van de Kerkhof. Ik hou wel van een stevige pot voetbal, tegen het randje. Ik mag dit ook wel graag zaterdags
zien en zal ook niet snel fluiten voor bepaalde overtredingen.
Bas Nijhuis. Zijn manier van fluiten bevalt mij wel. Gewoon voetballen en niet lullen.
Ronald Koeman. Zoals ik het zie, laat hij niet met zich sollen. Ook niet als de voetballer een grote naam heeft of
niet.
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: Martin Eikelboom.

