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          2015- Juryrapport FC Weiland Prestatiebokaal .   
 
 CJVV bestaat over enkele weken 95 jaar. De club is in 1920 òpgericht door vrijwilligers, en al die 95 
jaar drààiende gehouden door vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben zich in die 95 jaar 
belangeloos ingezet voor onze club, dat moeten er vele duizenden geweest zijn. Clubmensen met 
veelal een zwart/geel hart, onbetaald en onbetaalbaar.  
Je zou ze allemaal moeten eren, maar zo werkt dat vaak niet. Toch willen we elk jaar een aantal 
clubmensen in het zonnetje zetten. In de eerste plaats omdat zij dat verdienen, en in de tweede 
plaats om aan te geven hoe belangrijk zij zijn. Om onze dank uit te spreken voor alles wat zij allemaal 
voor onze club gedaan hebben of nog doen. In hèn eren wij àl onze vrijwilligers. 
En dan is het al sinds de jaren ’70 de mooie traditie om één van hen extra in het zonnetje te zetten 
en uit te roepen tot  “Vrijwilliger van het jaar”. En de , alweer 42ste, winnaar  zal zijn naam geplaatst 
zien worden op de prachtige “FC Weiland Prestatiebokaal”.  
Allereerst maken wij, de al jaren zéér deskundige jury, bekend wie het nèt niet geworden zijn, in 
volstrekt willekeurige volgorde. Wie wordt in 2015 de opvolger van Evert Nawijn. 
 
Wat goed is komt snel, dat geldt voor talenten, maar zeker ook voor oùders van talenten. Je kunt je 
kinderen op zaterdagmorgen bij het hek afzetten en een paar uur later weer ophalen, maar je kunt je 
ook meteen betrokken voelen bij het reilen en zeilen van een vereniging.  
Henk Jan Bus is van de laatste categorie. In no-time van kaboutertrainer tot in het jeugdbestuur. Zag 
al snel dat er bij de jeugd veel meer  speelt dan simpel tegen een balletje trappen. De jeugd heeft 
soms sturing nodig, sluimerende conflicten moeten opgelost worden, liefst in de kiem. Wangedrag 
heeft soms logische oorzaken, hoe ga je daar mee om en wat doe je daarmee als club. Henk Jan 
houdt de jeugd graag op het goede pad en zijn huidige functie als Manager Sociale Aspecten is hem 
op het lijf geschreven. 
De jury voorspelt Henk Jan een grote toekomst bij CJVV, de bokaal is dit jaar echter nog te hoog 
gegrepen. 

                                                                
 
Vrijwilligers heb je in vele gradaties. Sommige bekleden prachtig omschreven functies, anderen doen 
taken die niet eens beschreven zijn. Sommige zijn nadrukkelijk aanwezig, laten zich gelden en je kunt 
bijna niet om hen heen. Anderen zie je soms nauwelijks in actie, doen hun werk op de achtergrond, 
je weet niet eens wat ze doen of gedaan hebben.  



Dat heeft aan de ene kant te maken met een mate van bescheidenheid, en aan de andere kant met 
de eigen behoefte om je werkzaamheden te doen op de manier en tijden dat jij dat prettig vindt, 
gewoon op je eigen manier je ding doen. 
Hans Arler is zo iemand, al vele jaren lang. Aan het begin van het seizoen de velden uitzetten zodat 
de kalklijnen op de juiste maten getrokken konden worden, het speelklaar maken van de velden op 
de vrijdag, netten ophangen of repareren, doeltjes neerzetten, jarenlang uit het zicht van anderen. 
Vaste grensrechter bij een selectieteam, of zoals nu, leider bij het derde. Doet elk jaar zijn ding. Altijd 
de rust zelve, betrouwbaar, met Hans kun je geen ruzie krijgen. En na afloop graag met zijn allen in 
de kantine een heerlijk koud  biertje te nuttigen. 
De perfecte clubman, maar, helaas, nèt geen winnaar van de bokaal dit jaar. 

                   
 
En dan blijven er nu dus twee genomineerden over. 
 Terugkijkend op 2014 was het Amersfoorts Voetbalkampioenschap bij CJVV natuurlijk het meest 
memorabele evenement op verenigingsgebied, en zeker op vrijwilligersgebied. Wat een topprestatie 
is er door vele, vele clubmensen geleverd en wat een succes is het uiteindelijk geworden: de meeste 
toeschouwers ooit , een vlekkeloos verloop van de wedstrijden en een geweldige omzet, het werd 
uiteindelijk één groot feest! 
 

 
 
Onze beide overgebleven kandidaten speelden bij dit gebeuren een grote rol. Hans Visscher  was 
voorzitter van het organisatiecomité en Evert Landman was verantwoordelijk voor de ontvangst en 
begeleiding elke avond van de dienstdoende arbiters. 
De dagen en weken voorafgaande aan de eerste wedstrijd was er vooral de vraag of CJVV het 
allemaal kon behappen, was dìt geregeld, hoe doen we dàt, waar zetten we de bakplaat, waar de 



grote tent, wie bewaakt de hekken, waar staat de tap, waar komen de fietsenrekken,wat is de 
looproute, hoe regel je de geldstromen, kortom, spanning ten top tot op het laatste moment. 
 Maar nadat op zaterdagmorgen de eerste bezoeker een kaartje gekocht had verliep alles op 
rolletjes, een hele week lang. Hans bleek vooral tìjdens het toernooi operationeel ijzersterk te zijn en 
onder de grootste druk als de beste te communiceren en te presteren. Een bokaalwaardige prestatie, 
mogen we wel zeggen. 
De vraag voor de jury was echter: gaan we voor een unieke topprestatie, of kiezen we dit jaar voor 
de lange adem. 
Op dit moment geeft Hans leiding aan een werkgroep die zich gaat richten op het gezelliger maken 
van ons Jan Hietkamppaviljoen: het moet een thuis worden voor iedere CJVV’er. Gaat ook dit project 
zo’n daverend succes worden als het AVK? De jury heeft er vertrouwen in en is er van overtuigd dat 
Hans ergens de komende jaren met de bokaal aan de haal gaat, dit jaar komt hij echter nèt iets 
tekort. 
 
De jury gaat dit jaar dus voor de lange adem. De winnaar van dit jaar was al aan het eind van de 
vorige eeuw werkzaam als onderhoudsman van CJVV op Nimmerdor. Als lid van de beroemde 
Landmandynastie heeft hij zich gedurende vele jaren op vele gebieden dienstbaar gemaakt voor onze 
vereniging. Als leider, grensrechter,scheidsrechter en klusjesman. 
Bij de jaarlijkse winterbosloop verzorgt hij trouw de start-en finishopstelling en was hij reporter vanaf 
het veld of uit het bos. Topper bij het AVK van vorig jaar, en tegenwoordig elke maandagochtend 
present als lid van de schoonmaakploeg om de kantine en keuken weer helemaal tiptop te maken. 
Ook hierbij heeft hij graag het hoogste woord, valse bescheidenheid is hem vreemd! 
 

De Winnaar van de FC Weiland Prestatiebokaal 2015: 

Evert Landman 



 


