
Jan Jongman 

 

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

Ik ben heel lang geleden in mijn jeugd gaan voetballen bij SVV (Vollenhove). Tijdens mijn diensttijd heb ik nog een 

paar jaar gespeeld bij WZC Wapenveld.  Na mijn verhuizing naar Emmeloord heb ik nog gespeeld bij Flevo Boys.  

Toen ik begon als scheidsrechter heb ik mij aangesloten bij de trainingsgroep Emmeloord van de SZO. Daar heb ik 

27 jaar de trainingen verzorgd en doe dat nu soms nog als vervanger. 
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Doordat ik een baan had met ongeregelde diensten was het voetballen in een team lastig. In de krant zag ik in 

1976 een stukje van de KNVB waar scheidsrechters gezocht werden. Dit leek mij wel. Ondanks de onregelmatige 

beschikbaarheid kon ik toch gaan scheidsrechteren en heb dit vervolgens 40 seizoenen mogen doen. Nadat ik 

gestopt ben, werd ik gevraagd om praktijkbegeleider te worden en dat doe ik nu met veel plezier tot op heden. 
 

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

We hebben het over voetbal en zou de ingooi willen veranderen in een intrap. Uitgezonderd de doelman mogen 

spelers niet met de handen aan de bal komen, dus waarom geen intrap. Bovendien zou dat hoofdletsel kunnen 

beperken omdat na een inworp vaak een kopduel volgt. 
 

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

Als ik een scheidsrechter moet begeleiden bekijk ik eerst welke wedstrijden hij heeft gefloten zodat ik een beeld 

krijg van zijn niveau. Ik probeer vooraf contact op te nemen om af te spreken hoe laat en waar we elkaar kunnen 

treffen voor de wedstrijd. Ook kijk ik vooraf naar de exacte reistijd naar de wedstrijdplaats. 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

Bas Nijhuis, een kleurrijk scheidsrechter; 

Freddy Mulder, een sympathieke collega; en  

Gerben Hofstra, een zeer oud collega scheidsrechter waar ik heel lang mee opgetrokken ben. 
 

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 van Dijk 

 

 


