
 

 
   Even voorstellen:  Jarno Schoonhoven 
 

 
 

Beste SZO leden,  
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus jl. ben ik gekozen om, 
als portefeuillehouder Technische zaken, deel uit te maken van het bestuur 
van de SZO. 
 

Veel leden kennen mij waarschijnlijk al van de training in Kampen, maar voor 
degenen die mij niet kennen, wil ik mij graag even voorstellen. 
 

Mijn naam is Jarno Schoonhoven en ik ben 23 jaar oud. Ik ben woonachtig in 
Elburg. Sommigen kennen mij wellicht door mijn vader Jaco Schoonhoven, 
die ook heel wat jaren heeft gefloten en ook lid is geweest van de SZO. Ik 
woon nog thuis en heb al vier jaar een lieve vriendin Naomi. In het dagelijks 
leven werk ik veertig uur voor en bij de gemeente Zeewolde. 
 

Sinds mijn twaalfde ben ik scheidsrechter. Ik ben bij mijn club VSCO’61 
begonnen en heb hier van alles gefloten tot aan mijn twintigste. Van de toen 

nog F-pupillen tot en met de senioren. In het seizoen 2018-2019 heb ik mijn SO-III behaald. Hierna ben ik 
in groep G terecht gekomen. Ondanks dat dit seizoen in maart 2020 helaas abrupt werd afgesloten door 
de situatie omtrent Covid-19, ben ik toch geplaatst in groep F. Naast dat ik geplaatst werd in groep F, mag 
ik ook deel uit maken van het OTS-CPS. Dit seizoen wordt mijn derde seizoen als KNVB scheidsrechter, 
maar hopelijk wel het eerste volle seizoen dat normaal uitgespeeld kan worden. Samen met de leden van 
de TC staan er al drie mooie activiteiten voor de SZO-leden gepland. 
 

Mocht u een keer een idee hebben wat eventueel mogelijk is om te organiseren als TC, schroom dan niet 
om contact op te nemen met één van de leden van de TC of met mij. Zo hoop ik samen met de leden van 
de TC dat wij veel trainingen en/of acti-viteiten kunnen organiseren zodat wij als leden van de SZO met 
elkaar verbonden blijven.  
 

Ik hoop dat u nu een beetje een beeld hebt van wie ik ben. Voor nu wens ik u het aller beste en hoop ik u 
snel weer op één van de activiteiten van de SZO te mogen ontmoeten.  
 

Met vriendelijke groeten en blijf gezond, 
 

Jarno Schoonhoven.  
 

 


