
Henk Schreurs 
 

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

Mijn vader is vroeg overleden, maar ik had een oom, die voetbalde in het eerste van Go Ahead Kampen. Ik was  

7 à 8 jaren en hij nam mij vaak mee naar thuiswedstrijden. Vroeger had je als jongetje niet zo heel veel. 
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Ik was vaak bij thuiswedstrijden van Dos Kampen en stond vaak bij de broer van Klaas Klaassen. Die werkte bij de 

Gemeente Kampen. Wij hadden het er wel eens over om te gaan scheidsrechteren. Wij zijn toen allebeide op de 

cursus gegaan. 
 

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

Buitenspel mogen ze van mij afschaffen. Dat komt het voetbal alleen maar ten goede en de VAR mogen ze ook 

weer afschaffen. Die maakt het mooie van voetbal kapot. 
 

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

Ik was altijd al een uur vòòr de wedstrijd bij de voetbalvereniging. Dan kon ik rustig een bak koffie drinken en ging 

dan de kleedkamer in.  Ik vroeg gelijk om een bal en twee vlaggenstokken. Ik kleedde mij om en ging rustig mijn 

warming-up doen. 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

Ik nodigde Jan Veerenhuis, Tjibbe van Dijk en Albert van der Scheer uit. 
 

Jan Veerenhuis was "baas" bij de zuiveringinstallatie in Kampen . Jan was wel "kort voor de kont" maar een fijne 

collega. Daar waar hij werkte, hadden wij met de trainingsgroep Kampen aan het eind van het seizoen met de 

Scheidsrechtersvereniging een barbecue. Dat was altijd gezellig. 

Ik keek altijd op tegen Tjibbe van Dijk. Hij is een hele fijne vent en was een goede scheidsrechter. Kijk eens wat hij 

bij de v.v. KHC heeft gepresteerd en nu nog. 

Met Albert van der Scheer kon je lekker over voetbal praten. Ik kon goed met hem opschieten. Wij deden samen 

ook mee aan de Beltona Cup.  
 

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. 
 

Ik geef de Technische Commissie, het Bestuur en de webbeheerder, tevens secretaris van de SZO, toestemming 

om mijn ingevulde challenge te publiceren op de website www.szozwolle.nl , JA.  

 

Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer:   Eddy de Gier. 

 

 

 

 

 

 

PS.:  Henk Schreurs nomineerde eerst Jan Veerenhuis, die volgens hem nog steeds fluit, maar de heer 

 Veerenhuis is helaas geen lid meer van de SZO. In overleg met Henk wordt nu de voormalige voorzitter 

 Eddy de Gier genomineerd.  


