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Aanmoedigingsprijs 2018 
 
Jarenlang heb ik op deze momenten daar aan de bar gestaan in de hoop dat ik het 
podium opgeroepen zou worden om me tot koning van de vrijwilligers te laten 
kronen. Maar iedere keer weer bleek er toch een geschiktere kandidaat te zijn, moest 
ik eerlijkheidshave ook altijd zelf weer erkennen.  
 
Maar nu sta ik hier toch maar mooi. En ben ik heel erg trots op het feit dat mij de eer 
te beurt valt om de aanmoedigingsprijs 2018 uit te mogen reiken. 
 
Vooral ook omdat de winnaars van deze editie naar mijn bescheiden mening meer 
dan terechte winnaars zijn. En net als afgelopen jaar, toen Coco en Pien de prijs in de 
wacht sleepten, met opmerkelijk veel overlap.  
 
Want beide winnaars voetballen al jaren bij de club. De een vanaf het allereerste 
begin bij de F’jes, de ander na 6 jaar wachtlijst vanaf de D’tjes.  
 
In de loop der jaren allebei wel eens tegen selectieteams aangeschurkt, maar al heel 
snel werd duidelijk dat ze vooral ook kwaliteiten hadden in het trainen en coachen.  
 
En dat trainen en coachen is nu waar ze zich in onderscheiden. Op alle fronten: 
richting spelers, richting ouders en natuurlijk ook richting de club. Vanaf de 
allerjongste en laagste teams tot en met de selectieteams die ze nu coachen.  
 
Hun betrokkenheid, constante inzet en toewijding. Niet alleen voor hun eigen teams, 
maar zo nodig ook voor andere teams die om welke reden dan ook tijdelijk wat extra 
hulp of ondersteuning konden gebruiken. Een verantwoordelijkheid zelfs voor de 
unieke mijlpaal voor onze club van maar liefst 5 onder 19-teams. 
 
Hun zelfstandigheid, hoe ze alles zelf oppakken en regelen. Dit alles maakt deze 
winnaars tot echte winnaars. 
 
Vanavond treden zij in de voetsporen van een illuster en inmiddels uitgebreide lijst 
van bekende voorgangers. Beste mensen, geef ze een overweldigend applaus, de 
aanmoedigingsprijs gaat dit jaar naar de trainer/coaches van onze JO15-2 en JO17-2: 
 

Samuel Wesselo en Splinter Wille 


