
Challenge Tjibbe van Dijk 
 

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

 

Nou ik weet niet of de meeste leden weten dat ik in totaal 28 jaar actief ben geweest in de wedstrijd arbitrage. En 

nu alweer 21 jaar bezig op een ander vlak, namelijk voorzitter van de v.v. KHC. 
 

 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

 

Ik ben in 1964 als 8 jarig jongetje begonnen bij KHC om te leren voetballen. In die tijd gingen ouders nog niet 

zoveel mee met je naar een vereniging. Grote gezinnen en de tijd om mee te gaan was er niet. Ik ging op de fiets 

helemaal de brug over naar Sportpark Seveningen waar KHC destijds gevestigd was. Na 8 jaar zat ik op 16 jarige 

leeftijd meer op de bank dan dat ik voetbalde. De toenmalige voorzitter van de Supportersvereniging van KHC 

Henk Post (oud scheidsrechter) haalde me over om scheidsrechter te worden. Ik ging in oktober 1972 naar de 

cursus die gehouden werd in het houten gebouwtje van de spoorweg politie in Zwolle. Jan Godding en Jan 

Wissink waren de docenten. Van 1972 tot 1979 actief in de Afdeling Zwolle, daarna tot 1986 in de grote KNVB 

met wedstrijden in de top van het nederlandse amateurvoetbal. In 1987 naar de C-lijst en direct naar de B-lijst 

Betaald Voetbal. Je moest in die tijd binnen 3 jaar naar de A-lijst anders moest je terug naar de amateurs. 

Vervolgens assistent-scheidsrechter geworden. In totaal 12 jaar Betaald Voetbal, waarvan 5 jaar internationaal.  

Ik heb een prachtige tijd gehad. Daarna nog 3 jaar waarnemer geweest van assistenten in het Betaald Voetbal, 

maar dat was niet bepaald mijn ding. Ik ben ook nog 10 jaar rapporteur amateurvoetbal geweest, maar dat was 

niet te combineren met mijn voorzitterschap van KHC. 
 

 

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

 

Ik zou voorstander zijn van een extra kleur kaart. Speler die te fel reageert op beslissingen van de scheidsrechter 

een kleur kaart geven dat hij 10 minuten van het veld moet. Dit heeft direct voordeel voor de tegenstander en 

niet voor het team een week later.  
 

 

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

 

Goede voorbereiding is een must. Ik had een hele rare gewoonte. Ik ging boven in de badkamer voor de spiegel 

staan en pepte me zelf op. In de trant van “Je laat je vandaag niet uit de wedstrijd praten.” Meestal was dat 

voldoende om de wedstrijd goed onder controle te houden. Concentratie is heel belangrijk. 
 

 

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

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

 

Moeilijke vraag, ik zou er namelijk een aantal mee tekort doen. Ik heb in al die jaren ontzettend vele mooie 

mensen ontmoet. Ik wil er toch 1 noemen: John Blankenstein. Hij was niet alleen een hele goede scheidsrechter, 

maar hij was ook zeer collegiaal. In die tijd konden een paar toppers nog wel wat leren van een veel te jong 

overleden collega John Blankenstein. 
 

 

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:  Dick Lamers 


