Tiemen de Boer
1. Vertel iets over jezelf wat je collega’s bij de SZO nog niet weten.
Vroeger toen we de shuttle-run-test (met de piepjes) nog moesten lopen, heb ik deze samen met Gerrit Meun
moeten lopen. Hij moest negen (9) treden halen en ik moest er zeven (7) halen. Op een gegeven moment zat
Gerrit er lichamelijk helemaal door heen, maar ik heb hem en nog iemand anders er door heen gehaald, zodat zij
de test (met 9 treden) alsnog haalden.
2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren?
Ik was jeugdtrainer bij v.v. Flevo Boys en vond het wel spannend om te fluiten. Ik zag er wel plezier in zodat ik
voor de KNVB ben gaan fluiten.
3. Als je één spelregel mocht veranderen, welke zou dat zijn? Buitenspel is cliché.
Ik zou het verschil tussen de indirecte vrije schop en de directe vrije schop weg halen. In het huidige voetbal zit er
bijna geen verschil meer in de overtredingen.
4. Iedereen heeft wel een routine voor de wedstrijd. Wat is de jouwe?
Ik heb niet echt een routine voor een wedstrijd. Ik doe bijna altijd het zelfde maar niet altijd in dezelfde volgorde.
5. Je mag drie personen (mogen ook historische figuren zijn) uitnodigen voor een diner bij jou thuis.
Wie nodig je uit? En waarom?
Ik heb dat niet. Ik geloof hier niet in.
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
Aangezien de heer Bert Wietsma reeds eerder was genomineerd, heeft het bestuur van de SZO besloten om
iemand anders uit de trainingsgroep Emmeloord aan te wijzen. Wij hebben Theo Gebbink genomineerd.

