
Bert Slot 
 

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

Op 11 jarige leeftijd ben ik lid geworden van de v.v. Sportclub Lutten en ben op 33 jarige leeftijd gestopt met 

voetballen omdat enkelproblemen ervoor zorgden dat het plezier in het voetbal verdween. Daarna gekozen voor 

een carrière in de scheidsrechterswereld (met ingang van het seizoen 1985-1986). Zestien jaar lang heb ik deze 

mooie hobby mogen uitoefenen. De eerste 8 jaren waren de jaren dat ik ieder jaar promoveerde vanuit de 

Afdeling Zwolle en de KNVB Oost naar de top van het amateurvoetbal. Acht jaar vertoefde ik in deze top en heb 

daar hele mooie wedstrijden mogen leiden. Mocht in totaal drie keer meedoen als scheidsrechter in landelijke 

finales van het zaterdagvoetbal. In het jaar 2001 ben ik gestopt doordat ik last kreeg van fysieke problemen in de 

vorm van hartritmestoornissen. De v.v. WHC uit Wezep heeft toen voor mij als scheidsrechter een afscheids-

wedstrijd georganiseerd:  WHC – Glasgow Rangers. Wat een eer! 

Glasgow Rangers o.l.v. Dick Advocaat met de bekende Nederlandse voetballers zoals Ronald de Boer, Arthur 

Numan, Bert Konterman en Fernando Ricksen (helaas in 2019 overleden). WHC uit Wezep heeft hierdoor, maar 

ook de talloze (oefen)wedstrijden, die ik daar gefloten heb, altijd een speciale plek in mijn herinneringen. 

Vervolgens werd ik in 2002 docent Arbitrage bij de KNVB. Onlangs werd mijn contract nog met een jaar verlengd. 

Ook die rol van docent in de scheidsrechterswereld geeft mij enorm veel voldoening.  
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Hiervoor waren drie redenen: betrokkenheid bij het voetbal, ervaring meemaken hoe het is als een individu deel 

uit te maken van een teamsport (als voetballer kun je bij een mindere prestatie jezelf verschuilen in het team en 

daar is bij de hobby scheidsrechter geen sprake van) en ik een soort van revanchegevoelens t.o.v. de scheids-

rechter had. (Als voetballer lag ik regelmatig in de clinch met de man in het zwart. Ik wilde dus laten zien dat ik 

het beter kon. Kwam er echter al snel achter dat het leiding geven aan een wedstrijd veel moeilijker is dan vanaf 

de zijkant of uit het oog van een voetballer). Alle voetballers zouden verplicht wedstrijden moeten fluiten. Dat zou 

een hoop begrip opleveren. Door de enorme daling in het aantal beschikbare scheidsrechters, ook op verenigings-

niveau, zou dit een oplossing zijn voor het scheidsrechterstekort.  
 

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

Ik zou willen dat hands een hele duidelijke regel wordt, zoals het vroeger ging bij een partijtje voetbal. Toen werd  

deze regel onderling geregeld met de volgende woorden: opzet of geen opzet. En dan ging het spel verder. Nu zijn 

er in de loop der jaren zoveel veranderende omschrijvingen van deze regel geweest dat het soms moeilijk is om 

hier duidelijkheid en inzicht in te krijgen. Ik heb hier ook geen oplossing voor of we moeten naar de regel van het 

hockey: bal tegen de hand of arm (opzettelijk of onopzettelijk) een strafcorner vanuit de hoek van het 

zestienmetergebied, waarbij alle spelers van de verdediging op de doellijn staan en alle spelers van de 

aanvallende partij buiten het zestienmetergebied, rondom de cirkel. Pas bewegen als de bal is gespeeld. Gewoon 

een keer uitproberen! Wie weet is het een verrijking van het spel of  we kunnen dit voorstel ook in de prullenbak 

gooien.  
 

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

Toen ik nog voor de KNVB floot was er voor mezelf altijd een moment van stilte (concentratie: voor de juiste focus 

op de wedstrijd). Daar kon ik niet zonder. Als ik dat oversloeg, floot ik een mindere wedstrijd! 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  

 

Fred Mulder uit Kampen: hij was voor mij een hele belangrijke man in mijn carrière als scheidsrechter, gaf mij 

enorm veel vertrouwen en daardoor haalde ik als scheidsrechter de top van het voetbal in het amateurvoetbal. 

Jans Haverkort, mijn overleden schoonvader: ging altijd met mij op weg naar de wedstrijd en gaf mij veel support 

wanneer de prestatie van mij niet goed was en zorgde ervoor dat ik met beide benen op de grond bleef staan 



wanneer ik een prima wedstijd leidde. Hij zorgde voor evenwicht in mijn prestaties. En overal waar wij kwamen 

stond de jeneverfles ergens in een kastje klaar, voor de borrel na afloop van de wedstrijd, want dat vond hij 

lekker. Samen met hem een hele mooie tijd gehad. 

Ignace van Swieten, ook helaas overleden: hij was de man die leiding gaf aan de scholing van de scheidsrechters 

in groep 1 van de KNVB. Was enorm betrokken bij de mens achter de scheidsrechter en had daar veel aandacht 

voor. Zelden zo’n innemende persoonlijkheid ontmoet. Pracht mens. Helaas veel te vroeg overleden. 

Zo zijn er dus drie mensen, die in mijn leven als scheidsrechter belangrijk waren. 

Maar de belangrijkste persoon in mijn (sport) leven is mijn vrouw Tineke: gewoon omdat ze er altijd voor mij was 

(is) en kon ik hele avonden of zaterdagen op pad om ergens een wedstrijd of een cursus te leiden.  
 

De tafel is in het heden slechts gevuld met twee personen: Fred en mijn vrouw Tineke. Dus op zoek naar een 

persoon voor de derde plek. En dan denk ik aan Henri van Beek, toen en nu voorzitter van WHC: een echte 

persoonlijkheid, die bij winst of verlies, altijd vriendelijk en gastvrij bleef. Hij met zijn vereniging WHC zorgden 

voor een onvergetelijke afscheidswedstrijd van mij op 9 juli 2001.  

De tafel is compleet! 
 

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:   Jan Driessen uit Zwolle 

 

 


