
 

 

 
 

 

 
 

 
23 november 2018 
 
Terwijl in het hedendaagse voetbal, de positie van de libero, de voorstopper, en de 
klassieke linksbuiten zijn getransformeerd tot een 3, een 4, en een 11, heeft het 
bestuur van Sporting70 dit jaar gekozen voor de klassieke, traditionele vrijwilliger, als 
15de vrijwilliger van het jaar.  
 
Traditioneel en klassiek gezien de loopbaan van deze vrijwilliger. 
  
Ook deze vrijwilliger kwam binnen aan de hand van zijn kinderen en ging als eerste 
een trainerscursus volgen, om vervolgens deze kennis en kunde over te brengen aan 
de verschillende teams. 
 
Vervolgens toonde hij zijn veelzijdigheid en brede inzet. De Dirk Kuijt van de 
vrijwilligers: 
 “het maakt niet uit waar je hem voor vraagt of neerzet, hij doet het en valt op door 
zijn tomeloze inzet en gedrevenheid, dit alles voor de club” 
 
Dat in de loop der jaren de snelheid afnam (van 7 tegen 7 naar Walking voetbal), 
nemen we voor lief. Dit compenseerde hij ruimschoots met zijn ondersteuning bij de 
WEURO, de hand en spandiensten bij de oefenwedstrijden van Jong FC Utrecht op 
ons hoofdveld en de klussen in en om het paviljoen (het witten van de kleedkamers, 
het schilderen van deuren, de fabricage van de banken op het terras),   
 
Maar de superklus in het vrijwilligerswerk vervult hij momenteel. 
Voor ruim 1200 spelende leden probeert hij, samen met zijn maten, de materialen op 
orde te krijgen, maar….. vooral op orde te houden.  
 
Want voor je een keer knippert met je ogen zijn de ballenkarren al weer leeg. Een 
mega klus dus, waarbij zelfs de wederopstanding van ons nationale elftal bij 
verbleekt. 
 
Deze 15de vrijwilliger van het jaar treedt hiermee in de voetsporen van een illuster 
rijtje: Usmar Gorter, Bep de Kruijf, Rik Blijham, Erica van Hall, Stefan Funnekotter, 
Frits v/d Brug, Rene Vermeend, Renz v/d Wetering, Dirk van Dam, Peter Huijgens, Tim 
Kanters, Carla Weenink, Jacques van Krugten en Walter de Kruijff. 
 
 
Beste mensen een daverend applaus voor de vrijwilliger van het jaar 2018: 

 

Ton Heijnen 
 

 


