
Theo Klomp 

Welkom bij de Challenge van de Scheidsrechtersvereniging Gouda 
en omstreken! 

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

Na zoveel jaar weten ze alles van me. 
Ik was 17 jaar oud, 1967 toen ik verkering kreeg met een 
meisje. Haar vader voetbalde bij Be Fair daar- om kwam ik 
voor het eerst op een voetbalveld. Ik werd lid bij Be Fair, 
het leuke was, dat de ze bij de eerste wedstrijd meteen 
zagen ze dat er geen voetbal talent verloren was gegaan.  

2 Waarom ben je 
begonnen met 
scheidsrechteren? 

Be Fair was toen verplicht leden te leveren aan de 
scheidsrechtercursus van de KNVB afd. Gouda. Ze hebben 
toen mij ook aangemeld, ik heb toen gezegd hoe kan dat 
nu, ik heb geen verstand van spelregels dat leren ze je 
wel. Ik heb er wel wat van geleerd en moest ook een 
wedstrijd fluiten. Opvallend na deze wedstrijd, dat ze toen 
gezegd hebben dat ik talent had. Dat was voor mij 
ongeloofwaardig, ik kwam er toen achter dat in die tijd, 
mensen met een uniform gezag hadden. De verkering is 
uit gegaan scheidsrechter ben ik nog steeds met alle 
plezier. 

3 Als je één spelregel 
mocht veranderen, 
welke zou dat zijn? 

De handsbal de regel die er nu is, is bijna niet duidelijk en 
geeft twijfel. Volgens mij is er nu een aanpassing, op deze 
regel deze week gekomen. 

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

Ik heb een hekel aan een warming up en heb het nooit 
gedaan, ik zet de voetverwarming aan in de auto op weg 
naar mijn wedstrijd dat vind ik voldoende. 

5 Je mag drie personen 
(mogen ook historische 
figuren zijn) uitnodigen 

Vicky Leandros vond ik altijd een goeie zangeres en een 
mooie vrouw. 



 

voor een diner bij jou 
thuis. Wie nodig je uit? 
En waarom? 

 
Bas Nijhuis, daar heb ik het meeste schik mee gehad 
tijdens een interview, een uur gelachen om 15 minuten 
interview te hebben.  

Mark Rutte, die het in deze tijd geweldig doet. Ik wens 
verder iedereen die dit leest veel gezondheid toe.  

Welk lid nomineer je om als volgende deze 
vragen te beantwoorden? Let op: de 
volgende leden zijn al aan de beurt 
geweest: Sulimen, Barry 

Robby 


