Robby

1

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

2

Waarom ben je
begonnen met
scheidsrechteren?

3

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

4

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

5

Je mag drie personen
(mogen ook historische
figuren zijn) uitnodigen
voor een diner bij jou
thuis. Wie nodig je uit?
En waarom?

Ik stem altijd vooraf met beide teams de kleur van het
tenue af. Een aantal seizoenen geleden liep ik vlak voor de
wedstrijd de kleedkamer van een van beide teams binnen
voor de passencontrole. Wat bleek? Ik had dezelfde kleur
tenue aangetrokken als een van beide teams! Gelukkig
kon dat voor het begin nog op tijd worden hersteld. 
Mijn vader was al scheidsrechter voor de KNVB en in die
tijd ging ik regelmatig bij hem kijken. Dat vond ik zo leuk
dat ik uiteindelijk besloot om zelf ook te gaan fluiten, eerst
jeugd en daarna senioren.
De meest voor de hand liggende is de regel over ‘hands’,
maar ik vind dat daar voor aankomend seizoen meer
duidelijkheid komt. Ik zou willen veranderen dat bijv. een
inworp of een vrije schop binnen een bepaald aantal
seconden genomen moet worden, dan blijft er tempo in
de wedstrijd.
Mijn routine is misschien wel dat ik een redelijk standaard
‘routine’ heb. Ongeveer 40-45 minuten voor aanvang naar
de kleedkamer en dan half uur van tevoren naar buiten
voor de warming-up. Ik doe wel altijd eerst mijn
rechtersok - en schoen aan en daarna pas de linker. En ik
doe altijd op dezelfde manier mijn kaarten, fluit etc. in
mijn shirt en broekje.
Mark Rutte, ik zou wel eens willen weten hoe een dag van
de minister-president eruit ziet.
Koning Willem Alexander, over het leven als een koning.
Barack Obama, over hoe het leven van een president van
de VS eruit ziet en hij lijkt mij een sympathieke man.

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

Herman

