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Kan er een mooier decor zijn om de FC Weiland Prestatiebokaal uit te reiken dan op de enige echte 

Vrijwilligersavond van CJVV; op de avond dat de club iets terug wil doen voor de honderden 

vrijwilligers zonder wie onze club geen bestaansrecht zou hebben. 

Elke vrijwilliger is goud waard, we zouden er niet één kunnen of willen missen. En voor het bestuur 

zijn alle vrijwilligers even waardevol, zijn ze allemaal gelijk. Worden er geen uitzonderingen gemaakt 

of extra privileges verleend. 

 De jury snapt dit uiteraard, maar “allemaal gelijk”, ja, dat is toch wel erg makkelijk, en vooral erg 

saai.  Er zijn nu eenmaal altijd leden te vinden die zich op de e.o.a. manier extra onderscheiden 

hebben op vrijwilligersgebied, die nèt even wat meer of anders gedaan hebben, die het verdienen 

een keertje extra in de spotlights gezet te worden. 

En daarom wordt vanavond, alweer voor de 35
ste

 keer, de FC Weiland Prestatiebokaal uitgereikt. 

Vooral om aan te geven dat vrijwilligers niet gewoon zijn, en zeker niet saai. Sommige zijn gewoon 

heel bijzonder!  

 

Op de site heeft u kunnen lezen dat de jury zich dit jaar beperkt heeft tot 3 nominaties.  

In alfabetische volgorde zijn dat: De CJVV Clubscheidsrechter, Jaap Hoogendoorn en Dick 

Nieuwenhuis. 

Zoals elk jaar weer louter ijzersterke kandidaten. En wederom een pittige uitdaging voor de jury om 

daar een winnaar uit te kiezen. Maar zoals de traditie wil, is dat ook dit jaar weer gelukt. 

 

De keuze om dit jaar de CJVV-clubscheidsrechter te nomineren was snel gemaakt: De media-

aandacht de laatste maanden over geweld en respect op de amateurvelden schudde ook de jury 

wakker. 

Ook de jury nam deze groep vrijwilligers jarenlang als vanzelfsprekend. Ze lopen er gewoon elke 

week en doen hun ding zonder op te vallen. En zo hoort het eigenlijk ook, want, zo wil het gezegde: 

“een goede scheidsrechter valt niet op”. Dan moeten wij bij CJVV dus over wel héél goede 

scheidsrechters beschikken! 

Maar hoe goed ook, ook de CJVV-clubscheidsrechter staat wekelijks onder druk om de wedstrijd tot 

een goed einde te brengen, om regelmatig om te gaan met allerlei vormen van agressie. Het respect 

voor de scheidsrechter is vaak nog ver te zoeken. 

En daarom deze welverdiende nominatie. Uit diep respect en als welgemeende aanmoediging. 

Maar helaas geen winnaar dit jaar. 

 

Dan blijven er nu dus twee kandidaten over. Twee clubkanjers die vooral gemeen hebben nìet op te 

vallen bij het grootste deel van onze leden. Gewoon je ding doen, zorgen dat anderen plezier kunnen 

beleven in hun sport of ontspanning, veel regelen en organiseren, en daarbij vòòral niet op de 

voorgrond treden. 

De keuze van de jury was niet makkelijk, en zo hoort dat ook. 

CJVV is een voetbalclub, hoofddoel wekelijks voetballen als de omstandigheden dat toelaten. Maar 

daarnaast zijn er ook vele neven-aktiviteiten die het clubleven bruisend houden. En dan moet je wèl 

mensen hebben die dat organiseren. Jaap Hoogendoorn is zo iemand. 

Jaap is van de Winterbosloop, van de klaverjastoernooien met de Pasen en de Kerst. Van de jaarlijkse 

klaverjascompetitie en de grote man van het traditionele G-toernooi dat ieder jaar weer vele 

deelnemers kent uit alle streken van Nederland. Jaap maakt veel mensen blij. Jaap is groot en groots. 

CJVV is blij met hem, de jury ook. Jaap komt dit jaar nèt te kort voor de bokaal, maar het is zilver met 

een gouden rand! 

 

 

 



 

 

En dan is het duidelijk. De winnaar is de grondlegger van het G-jeugdvoetbal bij CJVV.  

Onder zijn bezielende leiding heeft het G-jeugdvoetbal sinds 2003 een stevige plaats gekregen 

binnen onze G-afdeling en de vereniging.  

Hij heeft baanbrekend werk verricht bij het opzetten van een KNVB-competitie voor G-jeugdteams. 

Pionierswerk, want CJVV was één van de eerste verenigingen in Nederland die daarmee begon.  

Samen met andere trainers, leiders en ouders heeft hij een zichzelf regelende G-jeugdafdeling 

gecreëerd, waar het bestuur nauwelijks omkijken naar heeft. 

Momenteel is hij een van de coördinatoren van het G-jeugdvoetbal en is daarnaast de bevlogen 

trainer van enthousiaste pupillen.  

Sport en maatschappelijke betrokkenheid, vooral als het gaat over emancipatie van mensen met een 

verstandelijke beperking, over het ontdekken van mogelijkheden en integratie. CJVV is er rijker en 

mooier van geworden. Hulde. 

 

 

De winnaar van de  

 

        

             FC Weiland Prestatiebokaal 2013: 
 

                Dick Nieuwenhuis. 
 


