
René van der Elst 
 

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

Ik ben niet alleen scheidsrechter bij het voetbal, maar ook scheidsrechter voor de Atletiek Unie. Ik ben in Rijswijk 

opgegroeid. Voordat ik ging voetballen, heb ik gejudood en bij de scouting gezeten. Als ik ergens aan begin, word 

ik heel fanatiek. 
 

Toen ik 20 jaar was, werd ik jeugdtrainer van een A1 elftal, waarmee ik kampioen ben geworden. Ik voetbalde zelf 

in het tweede team en was ik leider bij een scouting vereniging. Dat hield in voor mij: Op maandag en woensdag 

gaf ik training, op dinsdag en donderdag trainde ik zelf, op vrijdagavond naar de scouting, op zaterdag met de A1 

mee en op zondag zelf voetballen. We hadden in die tijd nog geen mobiele telefoon op computer. Voetbal is mijn 

passie en ik hoop dat ik het nog lang mag doen. 
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

Sommige dingen groeien vanzelf. Ik was niet alleen fanatiek buiten school, maar ook tijdens school. Tijdens 

volleybal, voetbal, basketbal of handbal wedstrijden vroeg de gym leraar vaak aan mij, of ik scheidsrechter wilde 

zijn. Op een gegeven moment, ik was 17 jaar, vroeg de vereniging of ik senioren 4 wilde fluiten. De wedstrijd ont-

spoorde volledig. Ik heb toen maar 1 helft gefloten. Een jaar later probeerde ik het nog eens, en toen werd het 

een succes. Ik heb daarna 20 jaar voor de vereniging gefloten.  
 

Later werd ik scheidsrechterbegeleider bij Reaal Dronten. Tijdens een BOS cursus heb ik mee gedaan. Wilfred 

Füchten was toen mijn begeleider. Ik kreeg de tip om bij de KNVB te fluiten, en heb dat toen gedaan. Ik denk dat 

het nu 8 jaar geleden is. 
 

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

De regels die ze nu hebben bij de pupillen, met het nemen van de vrije trap en de ingooi, die mogen ze mij wel 

doorvoeren bij de senioren. Ik denk dat het voetbal dan nog sneller gaat. 
 

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

Ik heb altijd wel enige wedstrijd spanning. Ik ben altijd bang kledingstukken te vergeten. Ik check altijd mijn 

spullen, door van boven naar beneden alles af te gaan. 

Lensen bij me, check; shirt en ondershirt bij me, check; broekje en sliding broekje bij me, check; sokken, check; 

schoenen, check; handdoek en ondergoed, check; tasje met kaarten en fluit, check. 
 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

Jezus Christus, ik ben een christen. Het geloof is voor mij een ongelooflijke drijfveer. Het geven van liefde en 

steun is voor mij belangrijk. Maar ook mensen kunnen vergeven. We kunnen soms zo haatdragend zijn . Dat 

laatste zou ik wel met Hem wel willen bespreken. Als je Korintiërs 13, 4-6 leest, dan snap je wat ik bedoel.  

Premier Rutte. Ik vind hem zo'n ongelooflijke slechte premier. Het is toch een talent, om als je bepaalde verant-

woordelijkheid moet nemen, je steeds verschuilen achter een ander. En iedereen pikt het gewoon.  

Hoe kun je in vredesnaam premier zijn, zonder je ergens verantwoordelijk voor te voelen. Ik zou hem op de man 

willen vragen, wat hem nou drijft als premier. Hij is historicus, en hij wil de langst zittende premier worden, denk 

ik. Dat is denk ik de enige reden. 
 

Femke Halsema. Ik vind haar een ongelooflijke grote persoonlijkheid als burgermeester van Amsterdam. Ik neem 

echt mijn petje af, hoe zij de gemeente bestuurt.  

 

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:  Fred Mulder 


