
Jan Driessen 
 

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

Net als vele andere scheidsrechters ben ik begonnen als 7-jarige aan de overkant van de IJssel op Seveningen bij 

Go Ahead Kampen. Ik ben toen ik een jaar of 16 was, begonnen samen met mijn oom als jeugdleider van een 

lager elftal. Af en toe floot ik een wedstrijd en uiteindelijk heeft het jeugdbestuur mij overgehaald om een cursus 

scheidsrechter te volgen. In 1984 begonnen en in 2006 gestopt na 10 jaar op het toen hoogste niveau op de 

zaterdag gefloten te hebben en 2,5 jaar in de keuken van het betaald voetbal heb mogen kijken.  
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

De cursus vond ik mooi en het was natuurlijk verplicht om ook stage te lopen. De eerste wedstrijd werd ik nog 

begeleid in het veld door de veteranen die het beter wisten dan ik maar daarna ging het als vanzelf en ik vond het 

heerlijk om te mogen fluiten zoals ik wou. Lekker voetballen. Overal bij proberen te zijn.  Ik ben begonnen onder 

de vlag van KNVB-afdeling Zwolle. 
 

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

Wanneer een speler verzorging nodig heeft en dan buiten het veld moet wachten dan hoort diegene van de 

tegenpartij die dit veroorzaakt heeft of in ieder geval een speler van die partij ook niet actief deel te nemen aan 

het spel tot beide elftallen weer compleet kunnen worden gemaakt.  
 

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

Toen ik begon, reed ik op de brommer overal naar toe. Zorgde van tevoren hoe ik moest rijden en hoelang ik er 

over deed. Was altijd ruim op tijd. Vlak voor de wedstrijd en na mijn warming up ging ik altijd eerst nog even naar 

de wc. De grensrechters zullen wel eens wat geroken hebben toen ze bij mij moesten komen. Maar ik spoot altijd 

met een geurtje, deodorant, de stank weg.  
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

Vele mensen hebben mij in deze fantastische jaren op de één of andere manier geholpen om met plezier te 

mogen fluiten. Jammer genoeg is toentertijd trainingsgroep Kampen opgedoekt. Wanneer ik maar 3 namen zou 

noemen dan doe ik de rest tekort. Met deze groep zou ik nog wel eens rond de tafel wil gaan zitten voor de 3e 

helft.  
 

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:   Henk Schreurs 

 


