
Jan Wissink 
 

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

Ik ben inmiddels 75 jaar “jong” en vanaf 1 februari 1965 lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). Ik 

ben zo’n 25 jaar actief geweest als scheidsrechter, vanuit de KNVB Afdeling Zwolle tot in de hoogste klasse van 

het zaterdagvoetbal. Na deze periode heb ik mij ingezet op verschillende functies in het scheidsrechterwezen, 

zoals o.a. Bestuurslid, Docent, Commissielid en Rapporteur. 
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Omdat ik gevraagd werd door een collega bij mijn werkgever Tijl in Zwolle, die toen actief was als scheidsrechter 

en mij daar “warm” voor heeft gemaakt. Echter was ik nog maar net 18 jaar en moest nog in Militaire Dienst. 

Daarvoor heb ik gevoetbald bij v.v. Storica, maar daar was ik geen “ster” in.  
 

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

Na buitenspel is de meest besproken spelregel de “handsbal”. Daar worden door de analytici en journalisten 

zoveel verschillende theorieën op los gelaten, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Mijns 

inziens, zoals in “mijn tijd”, het opzettelijk, zichtbaar slaan naar een bal of het tegenhouden is een strafschop. 

Niet meer en niet minder. Maar nu wordt er in elk sportprogramma wel gediscussieerd over als het wel of geen 

opzettelijk “hands” was. En ook daarin zijn ze het niet altijd met elkaar eens. Graag wil ik hiermee de discussie op 

gang brengen. 
 

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

Mijn voorbereidingen waren toen: Op de maandag schoenen poetsen, contact opnemen met de collega’s die als 

assistent-scheidsrechter zou gaan fungeren. Afspraken maken en voor zover dat kon, elkaar op de parkeerplaats 

ontmoeten, zodat we dan met ons drieën naar de bestuurskamer gingen. Vervolgens twee keer trainen, waarvan 

1x bij de groep van de SZO. Op de vrijdag de tas inpakken en op zaterdag nog een extra controle. En toch is het 

mij één keer overkomen, dat ik geen kousen bij me had. Laat nou één van mijn assistenten wel een dubbel paar 

kousen bij zich te hebben. Stom hè? Maar het gebeurt je en ik denk dat ik daarin niet de enige ben. 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

Er zijn op zich veel mensen uit verschillende sectoren, die ik graag zou willen uitnodigen voor een diner. Ik houd 

het in deze challenge binnen de SZO. 
 

Derk Jan Klein Tijssink: Omdat, nadat ik deze man heb leren kennen, er na hem geen personen binnen de SZO 

waren en zijn, die zo met spelregels (coach) is bezig geweest, als hij. Daarom is het dan ook terecht, dat er een 

Spelregelbokaal naar hem is genoemd. Zelf heeft hij – als spelregelkampioen – diverse bekers en prijzen in de 

wacht gesleept. 

Herman Snijder: Wat deze man tijdens zijn bestuursperiode, maar ook daarna zowel voor de SZO als de KNVB 

heeft betekend, is met geen pen te beschrijven. Alleen al als ik denk aan de Toto-/Lotto-periode, waar men 

wekelijks uren en dagen druk mee was geweest. Als ook het binnen halen van sponsoren en adverteerders voor 

het clubblad, waarmee hij als penningmeester van een vereniging  met meer dan 400 leden veel tijd en energie 

heeft ingestoken. 

Jan Lahuis: Om datgene wat hij allemaal in het belang van ons  allen gedaan heeft en thans nog doet. Zowel als 

bestuurslid van de SZO, als landelijk secretaris van COVS Nederland dat hij tussen 1995 en 2007 heeft gedaan. 

Ook was hij in twee perioden meer dan 10 jaar secretaris van de Scheidsrechtersvereniging “Hondsrug e.o.” 

Tot slot: Wat bovengenoemde collega’s allemaal hebben betekend, daar kunnen wij alleen maar dankbaar voor 

zijn. Ik realiseer mij dat dit allemaal hun eigen keuze is (en was), maar men doet het toch maar! Chapeau!  
 

Bovengenoemde personen heb ik van nabij meegemaakt en hebben grote indruk op mij gemaakt. Dat mag best 

wel eens gememoreerd worden! 



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:   Ben Harmens uit Wijhe. 

 


