
Jari Procee 
 

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

Ik ben mijn moeder verloren op mijn 15e aan een hersenbloeding. Ik ben fanatiek supporter van PEC 

Zwolle, zolang het nog mogelijk is, ga ik bijna alle thuis- en uitwedstrijden heen. Ik werk in een 

restaurant (De Beren) als Barman.  
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Ik was voetballertje van de onder 13 en toen moest ik verplicht vrijwilligerswerk doen. Toen heb ik 

gekozen voor het begeleiden van F-jes en E-tjes als scheidsrechter. Toen ik dat een tijdje had 

gedaan, begon ik het zo leuk te vinden dat ik de SOIII-cursus ben gaan doen en die heb ik in 

2017/2018 afgerond. Nadat ik voor de bond ben gaan fluiten heb ik mij uitgeschreven als actief lid 

van mijn oude voetbalvereniging S.V. Zwolle. 
 

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

Ik zou de handsbalregel aanpassen en dan zo dat het voor iedereen duidelijk is wanneer het nou 

stafbaar en niet strafbaar hands is. 
 

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

Ik probeer altijd 1,5 uur voor de wedstrijd op locatie te zijn. Dit doe ik omdat ik altijd wel even wil 

praten met de desbetreffende personen. Als de teams dan ook zijn aangekomen, ga ik al naar de 

teams in de kleedkamer om de pascontrole te doen. Dan heb ik ook genoeg tijd om eventuele aan-

passingen in mijn eigen app. te veranderen. Dan ga ik onder het genot van muziek uit een speaker 

mij aankleden voor de warming up. 15 min voor aanvang ga ik naar binnen en mijn wedstrijd kleding 

aandoen met de benodigde attributen. En dan naar het veld voor de wedstrijd.  
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

Allereerst mijn eigen moeder; ik zou toch graag nog even met haar willen praten ……., 

daarnaast zou ik wel kennis willen maken met Pierluigi Collina; in mijn opinie de beste referee die ooit gefloten 

heeft, en 

Bjorn Kuipers, om ook van Nederlands beste referee leuke anekdotes en tips en tricks te horen. 
 

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  /  NEEN 

 

 

 

 

Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer:  Jesse Jager 

 


