
Jesse Jager 
 

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

Naast dat ik fluit kan ik ook drummen. Ik heb een poosje op drumles gezeten. Ben nu al een aantal jaren gestopt 

maar vindt het nog steeds leuk. Ook ben ik momenteel bezig met mijn trainers papieren en geef ik training bij 

WZC Wapenveld. Ook werk ik in de keuken bij pannenkoekenhuis Het Mussennest in Wapenveld. Dit doe ik met 

veel plezier. 
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Ik had altijd commentaar op de scheidsrechter, toen ik voor de zoveelste keer het weer deed zeiden ze tegen mij 

"Ga jij maar eens een opleiding doen." Daarnaast leek het mij ook heel leuk. Zodoende ben ik scheidsrechter 

geworden en doe dat nu al een poos met plezier. 
 

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

De handsbalregel. Het blijft een lastige regel. Maak er een regel van dat het voor iedereen duidelijk is. Wanneer is 

het strafbaar en wanneer niet. 
 

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

Ik heb geen routine, het kan alleen maar tot last zijn. Ik doe lekker mijn ding voorafgaand aan een wedstrijd. 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

Pep Guardiola. Ik bewonder hem als trainer en als persoon. Ik kan genieten van zijn teams die hij traint en hoe hij 

ervoor zorgt dat zijn teams altijd aanvallend voetbal spelen. 
 

Björn Kuipers. Hij staat zeker in de top 3 van de beste scheidsrechters ter wereld. Hoe hij zijn wedstrijd fluit en 

leiding geeft is een groot voorbeeld. 
 

Johan Cruijff. Zijn visie van het voetbal spreekt mij wel aan. Naast dat hij natuurlijk een wereldvoetballer was, was 

hij ook een goeie trainer. Als je zijn interviews beluistert, dan is het niet te volgen maar als je erover nadenkt en 

voor een tweede keer beluistert, dan denk je vaak van tsja daar heeft hij een punt. 
 

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:  René van der Elst 
 

 

 

 

 

 

 

De Technische Commissie of het Bestuur zorgt er voor dat de door jou genomineerde persoon deze “Challenge” 

met vragen toegestuurd krijgt.   


