
Jan van Dijk 
 

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

Ik ben begonnen in 1977. Via de Afdeling Zwolle naar de “grote” KNVB en in 1993 naar de toenmalige C-lijst BV.  

Twee wedstrijden in de Eerste Divisie gefloten en in 1998 verder gegaan als internationaal assistent-scheidsrechter  

tot en met 2004. In 2008 terug naar de amateurs als scheidsrechter en nu nog steeds op een verdienstelijk niveau 

actief. Ik ben kortstondig actief geweest als rapporteur en nu nog actief als Regiovoorzitter die de SB-ers aanstuurt.   

Van oorsprong ben ik Kampenees maar sinds 1992 woonachtig in Dronten. 

 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Door een astmatisch verleden ben ik beperkt geweest om te kunnen voetballen. Ik zag in 1977 een wervings-

advertentie om scheidsrechter te worden en om nog wat te kunnen bereiken, vond ik dat wel een goede opstap.  

Is achteraf wel aardig gelukt.  
 

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

De ingooi vervangen door de intrap. Het spel word er veel sneller van en zal het spel sneller beïnvloeden. De steeds 

maar aanhoudende wijzigingen en interpretatie wat nu wel/niet hands of wel/niet buitenspel is doen het imago 

van het voetbal geen goed.  
 

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

 

Nagelbijten. Het gevolg van voorbereiding en “gezonde” spanning. 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  

 

1. Ignace van Swieten – KNVB docent /begeleider aan het begin van mijn Betaald Voetbal-tijd; 

 

2. Massimo Bussaca – Ik zat met hem op een eindtoernooi in Brno. Hij als scheidsrechter en ik als assistent- 

 scheidsrechter. Hij heeft nu nog een functie in de FIFA Scheidsrechterscommissie; 

 

3. Danny Makkelie – Om nog eens te praten over die keer dat hij in zijn begintijd tè laat kwam als vierde official 

 doordat hij vergeten was om de tijd te verzetten van winter- naar zomertijd. Waarschijnlijk een “gamechanger” 

 van zijn carrière. 
 

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:  Bert Wietsma . 

 


