
Eddy de Gier 
 

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

De meesten weten dat ik maar een blauwe maandag gevoetbald heb. Dat ik de fluit/vlag opgepakt heb was puur 

toeval. Het spelletje voetbal vind ik fantastisch en kan mij zelf hier goed in kwijt. Er is toch 1 sport die ik , naast 

beoefend te hebben nog veel mooier vind. Deze sport heeft 1 woord in hoofdletters geschreven waar het voor 

staat namelijk RESPECT .Voor de tegenstander, de spelregels en de scheidsrechters. Al jaren ben ik een fervent 

volger van o.a. de Six Nations, het WK en diverse andere rugbywedstrijden en toernooien. Hierbij ben ik groot fan 

van Wales (Cymru op zijn Welsh geschreven) hoe zo`n klein landje zo groot kan zijn. Beginnend bij het volkslied 

Emotional Wales Anthem at the Principality Stadium | Guinness Six Nations 2022 - YouTube. The Land of my 

Fathers. 
 

(Mocht de bovenstaande link niet werken, kopieer deze dan naar de browser van jouw internetpagina.) 
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Mijn zoon Thomas ging voetballen. Toen kwam ik in aanraking met de arbitrage. Het was puur toeval! 
 

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

In plaats van 2 helften, 3 vakken op het veld. Dan heb je een aanvalsvak, een middenvak en een verdedigingsvak. 

De wedstrijd wordt geleid door 2 arbiters, net als bij hockey. Je mag als aanvaller niet eerder het aanvalsvak in 

dan de bal. De huidige, veel te lastige, buitenspel regel valt dan af. Net zoals de assistent-scheidsrechters, die heb 

je immers niet meer nodig. Mocht een speler eerder dan de bal in het aanvalsvak zijn dan volgt een face-off in het 

aanvalsvak van de tegenstander, net als bij het ijshockey. Deze face-off kan ook gebruikt worden bij alle hands-

ballen, gemaakt door verdedigers in de 16 meter. Verder mogen alle andere spelhervattingen, die uit overtredin-

gen of uitballen komen, in gedribbeld worden.  
 

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

Heb ik niet, kan alleen maar tot last leiden. 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

 

Mijn opa (De Gier). Om gewoon bij te kletsen; 
 

Nelson Mandela. Om over vraagstukken te spreken die groter zijn dan wij zelf; 
 

Alun Wynn-Jones (de Captain van Cymru) om alles over de mooiste sport van de wereld te weten te komen. 
 

 

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:   Jari Procee. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ABo2hmj__Mw

