
Ben Harmens te Wijhe 

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

Ik heb gevoetbald bij het toenmalige Wijhe. Wij speelden in de 4e klasse. Ik raakte geblesseerd op mijn 33ste.  

Om toch bij het voetbal betrokken te blijven, omdat ik gek was van het spelletje, heb ik de basis opleiding voet-

balscheidsrechter gevolgd. De opleiding bestond uit 12 avonden, bij “De Vrolijkheid” in Zwolle. De docenten 

waren o.a. Piet Oldeman, Gijs Honing, Hans Boender en Jan van Tongeren. We praten dan over 1977. 
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Leiding kunnen geven aan jonge sporters, met al hun emoties die daarbij gepaard gaan en voor mijzelf ook om 

lekker in beweging te zijn en zeker ook het verdiepen in de spelregels. Ik ben zelf ook nog 20 jaar docent geweest 

van de KNVB en heb meerdere mensen enthousiast gekregen om ook wedstrijden te gaan leiden. Al met al wel 

mijn dingetje en ook dat ik er nog steeds veel plezier aan beleef. Een wedstrijd fluiten is mijn feestje en dit al 44 

jaar. Ik ben dankbaar dat ik het – fysiek gezien – nog steeds kan. 
 

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

De ingooi. Dat mag wat mij betreft een intrap worden. 
 

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

Check-check- dubbel check wat de stand betreft van de teams en hun laatste wedstrijd  die ze gespeeld hebben. 

Verder natuurlijk het zorgvuldig inpakken van de tas een dag voor de wedstrijd en op de dag van de wedstrijd 

minimaal 2x een toilet bezoek. Allemaal door een gezonde spanning die er is. Daar voel ik mij goed bij. Echt 

inleven wat me staat  te wachten en me daarop focussen. 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

Ik nodig de volgende personen uit: 
 

Ignace van Swieten. Ik heb les van hem gehad in Zeist en hijzelf was een goede  scheidsrechter en vooral 

een goed mens; 
 

Martin Luther King – een geweldloos mensenrechten activist; 
 

Joop den Uyl – een sociaal democraat. Hij was voor de verdeling van Macht-Kennis-Kapitaal voor iedereen. 
 

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:   A.H. Slot. 

 


