
Bert Wietsma 
 

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

Mijn naam is Bert Wietsma, getrouwd met Angélique en we hebben twee zoons, één van 19 en één van 17 jaar.  

Dagelijks hou ik mij bezig in de breedste vorm van Koudetechniek. Ik ben meewerkend uitvoerder bij Engie 

Refrigeration. 
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Altijd gevoetbald bij v.v. Kuinre van de jeugd tot de senioren, totdat ik in een wedstrijd mijn been heb gebroken. 

Na een lange revalidatie heb ik niet meer actief gevoetbald en heb ik afscheid genomen. Totdat de kinderen 

gingen voetballen ben ik me gaan richten op het leiden van de teams van de jongens. Dan kwam het nog wel eens 

voor dat er geen scheidsrechter was, en zo kwam ik in aanraking met het fluiten. Ik vond het direct wel leuk om te 

doen maar kwam kennis te kort en om dat bij te spijkeren heb ik de cursus verenigingsscheidsrechter gevolgd. 

Ik werd ook gevraagd om bij de senioren te fluiten en kwam erachter dat het me wel redelijk afging, hetgeen mij 

stimuleerde om de SO3-cursus te volgen en om voor de KNVB te gaan fluiten. 

In de jaren dat ik dit mocht doen, ben ik doorgegroeid naar een mooi niveau van de landelijke Jeugd competitie in 

groep B.  
 

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

De steeds lastiger wordende spelregel is de handsbal. Deze wordt steeds moeilijker om uit te leggen, te begrijpen. 

Volgend jaar wordt de regel weer aangepast! 
 

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

Eigenlijk begint voor mij de voorbereiding al als de aanstelling binnen komt. Dan check ik vaak even een paar 

dingetjes. Zet op vrijdagavond altijd mijn spullen klaar en controleer het 2x. Hou er niet van als ik iets vergeten 

ben. Bekijk dan teven de laatste informatie over de wedstrijd, de stand, belangen, uitslagen van de voorgaande 

wedstrijden. Zorg dat ik ruim op tijd bij de vereniging ben en ik meld me aan, probeer daar ook de meeste dingen 

af te spreken maar dat wordt steeds lastiger met het wedstrijdformulier op de app van de telefoon. Het komt 

regelmatig voor dat ik teams op het veld moet opzoeken om afspraken te maken, en na de wedstrijd zie je ze 

soms ook niet meer. Vind dit echt wel een slechte ontwikkeling en zou graag zien dat de KNVB hier wat mee deed. 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

Mark Rutte: Gezien de huidige coronapandemie waar we op dit moment in zijn beland, heb ik respect voor hem 

hoe hij Nederland managet. Ik zou niet weten wie van het huidige kabinet dat beter zou doen. 

Ronald Koeman: Goede voetballer, bij mooie clubs gespeeld en als trainer doet hij het ook zeker goed. 

Prima gezelschap. Deze man heeft veel mooie dingen meegemaakt en kan daar veel over vertellen. 
 

Paar goede vrienden om het compleet te maken! 
 

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:  Tiemen de Boer 

 


