
Remco Jongman 

 

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

Ik heb naast voetbal ook lange tijd aan judo gedaan. Ik heb de blauwe band mogen bereiken en heb daarna 

gekozen om door te gaan met voetbal en judo te laten vallen. Tot op de dag van vandaag vind ik het jammer dat 

ik het judo helemaal heb laten vallen.  
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Het is bij mij met de paplepel ingegoten. Al meerdere generaties Jongman hanteren de fluit. Ik ging als kind al met 

mijn vader mee naar zijn wedstrijden. Nadat hij is gaan rapporteren, ging ik ook vaak met hem mee. Hij vroeg mij 

dan wel eens wat ik nou van de scheidsrechter vond. Ik had daar toen alleen als voetballer altijd een mening over 

natuurlijk. Daar is het wel echt gaan borrelen. Ik werd daar onbewust toch al een beetje gecoacht. Ik ben nooit die 

kant op gepusht, maar heb echt zelf de beslissing gemaakt, maar dit heeft er absoluut aan meegeholpen. 
 

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

Ik zag dat mijn vader de regel ook aangekaart heeft (leuke woordgrap haha). Voor mij zou dit de tijdstraf bij een 

gele kaart in de B-categorie zijn. Een team wordt daarmee te veel in het nadeel gebracht. De ‘straf’ voor een gele 

kaart is daarmee in mijn ogen op dat moment te zwaar.  
 

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

Ik denk dat iedereen ’s ochtends thuis een beetje dezelfde routine heeft. Op het veld heb ik wel een vast 

momentje. Ik spreek beide leiders/trainers even kort en ga vervolgens even de warming-up van beide teams 

volgen. Ik heb dan vaak al een beetje voor info op bepaalde spelers. Dit sla ik eigenlijk nooit over. 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

Ik zou Piereluigi  Collina uitnodigen. Hij is in mijn ogen de beste scheidsrechter ooit. Ik zou zoveel van hem kunnen 

leren. 
 

Daarnaast zou ik mijn opa graag uitnodigen. Hij is helaas overleden voor mijn geboorte. Ik ken hem van verhalen, 

maar ik zou zijn visie op bepaalde dingen wel willen weten. Waaronder natuurlijk over het fluiten. Met hem 

sparren op dezelfde manier hoe ik dat nu met mijn vader kan doen. 
 

Als laatste zou ik “mijn eigen” Petra altijd bij mij aan tafel willen hebben. Ze is in alles mijn steun en toeverlaat.  
 

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:  Jan Jongman (geen familie) 

 


