Theo Gebbink
1. Vertel iets over jezelf wat je collega’s bij de SZO nog niet weten.
Ik ben lid geworden in 1981 en heb gefloten tot en met 2006. Ik heb daarna als scheidsrechter gefloten bij diverse
verenigingen in Friesland , dichtbij huis in een omtrek van 10 km. In 2018 sloeg het noodlot toe: ik kreeg eind
september een hersenbloeding , met als gevolg dat de rechterzijde helemaal verlamd was en de spraak ook
grotendeels verdwenen was. Na een week gelegen te hebben in het ziekenhuis van Sneek werd ik overgeplaatst
naar het revalidatiecentrum Lindenstein in Beetsterzwaag. Daar heb ik 3 maanden gerevalideerd. Het is zo lastig
als je rechterarm niet meer doet wat jij wilt. Maar door dagelijks intensief trainen en ‘s avonds met de verpleging
ging het steeds langzaam vooruit en kwam ik na 6 weken uit de rolstoel achter een rollator en inmiddels fiets ik
weer en heb binnen 2 jaar 12.000 km gefietst en ook weer het rijbewijs gehaald. Het ziet er nu een stuk beter uit
met hier en daar wel zijn beperkingen, maar je moet kijken: wat kan ik nog wel.
2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren?
Ik woonde in Creil naast het voetbalveld en kreeg van mijn ouders niet de gelegenheid om te gaan voetballen bij
SC Creil. Na mijn studie en militaire dienst bleef het voetbal aan mij trekken. Maar om op latere leeftijd te gaan
voetballen leek mij geen optie, omdat dan de 3e helft de boventoon gaat voeren als je in lagere regionen gaat
voetballen. Daarom besloot ik uit eigen beweging mij op te geven als scheidsrechter.
3. Als je één spelregel mocht veranderen, welke zou dat zijn? Buitenspel is cliché.
De Strafschop . Ik vind dat als de armen zich langs het lichaam bevinden en je de arm niet naar de bal brengt, dat
het nooit een strafschop mag zijn. Voetbal is een contact sport en alleen bij het neerleggen van een aanvaller
zonder te bal te (kunnen) spelen, is dat ook een strafschop!! Op dit moment is de juiste uitleg zoek en wordt er
verschillend gehandeld.
4. Iedereen heeft wel een routine voor de wedstrijd. Wat is de jouwe?
Voor de wedstrijddag op tijd opstaan en je ding doen. Ik heb al gekeken vrijdag of zaterdag naar het adres van de
desbetreffende voetbalvereniging en al telefonisch contact gehad met de consul. Hoe lang is het rijden, om
zodoende een uur vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
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 en Frans Derks. Bas omdat het een relaxed persoon is en naar eigen dunken een wedstrijd een
wedstrijd laat worden en niet alles stuk fluit en de voortgang laat plaatsvinden. Frans omdat hij net zoals ik niet
voor de rapporteur fluit, maar naar eigen stijl met in achtneming van de spelregels en oplossingen toestaat als dat
kan, maar slaan is en blijft natuurlijk ROOD.
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: de heer Herman Snijder

