Martin Eikelboom
1. Vertel iets over jezelf wat je collega’s bij de SZO nog niet weten.
Als jochie van een jaar of 10 gingen wij altijd op een braakliggend terrein midden in Wapenveld voetballen. Dat
kwam in de kijker van het bestuur van WZC die toen nog geen jeugdelftallen kende. Zij begonnen van ons
‘straatvoetballers’ een team te maken en er werden wedstrijden georganiseerd. Ik begon als doelman bij WZC in
de C1. Tijdens mijn ziek-zijn werd mijn plek ingenomen door een ‘betere’ doelman zodat ik nadien in C2 verder
ging. Ik heb toen een aantal jaren niet gevoetbald maar toen ik 18 jaar was ging ik als leider/trainer verder met de
C2. Twee jaar later ging ik als beroeps in militaire dienst. In 1974 ben ik getrouwd en heb toen nog een jaar of 6 in
de lagere elftallen van WZC gespeeld. Toen ik daarmee stopte werd ik door SEH (ik woonde sinds mijn huwelijk in
Heerde) gevraagd of ik wedstrijden wilde fluiten. Ik ging dat doen maar door ploegendienst zat er geen regelmaat
in. Dat veranderde na mijn 45e jaar en ging toen wat regelmatiger fluiten. Pas in 2010 heb ik de BOS gedaan en
enkele jaren later ben ik in dienst getreden bij de KNVB. Ik geniet volop van het fluiten.
2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren?
Ik ben er in gegroeid. Voetbal is altijd een ding voor mij geweest. Ik hou van het spelletje en vind het heerlijk om
nuttig en dienstbaar te zijn.
3. Als je één spelregel mocht veranderen, welke zou dat zijn? Buitenspel is cliché.
Ik zou de gele kaart in de A-categorie als volgt bestraffen: uitsluiting van deelname aan het spel gedurende 10
minuten met bovendien rapportage aan de KNVB. Geen boete maar na b.v. 4 x geel: 1 wedstrijd uitsluiting.
Hierdoor zullen de spelers vooral aan het eind van de wedstrijd minder overtredingen maken. De boete die nu
wordt opgelegd wordt vaak van te voren ingecalculeerd.
4. Iedereen heeft wel een routine voor de wedstrijd. Wat is de jouwe?
Ik ben al wat op leeftijd dus is mijn routine te volgen maar de lange sprint niet toe te passen maar wel proberen
zo dicht mogelijk op het spel te zijn.
5. Je mag drie personen (mogen ook historische figuren zijn) uitnodigen voor een diner bij jou thuis.
Wie nodig je uit? En waarom?
1. Jezus, als Christen zou ik van hem de kneepjes van het leven goed willen leren;
2. SGP-voorman Van der Staaij;
3. CDA-er Pieter Omtzigt;
Met deze 3 personen lijkt het mij een ontzettend leerzame avond te worden.
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: Frans Rigterink

