
 

 

 
 

 

 
 

 
24 januari 2020 
Aanmoedigingsprijs 2019 
 
De Aanmoedigingsprijs wordt sinds 2006 aan jeugdleden uitgereikt die zich boven 
gemiddeld inzetten voor Sporting70 en met hun inzet een bijdrage leveren aan de 
verdere ontwikkeling van Sporting70 in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. 
 
Voor de aanmoedigingsprijs van 2019 ga ik even terug in de tijd. Naar het jaar 2004. 
Een jaar waarin onze kandidaten nog kruipend door het leven gingen: “Op 29 juli 
2004 maakt de KNVB maakt bekend dat Marco van Basten en John van ‘t Schip 
officieel de nieuwe bondscoaches zijn van het Nederlands elftal. Dit duo zal de 
komende jaren het vlaggenschip van het Nederlands voetbal leiden”.  
 
En Sporting’70 heeft ook zo’n sterk trainers duo in zijn geledingen. Beiden geboren in 
het jaar 2003. De één lid sinds 2009 en trainer van de JO8, JO9-1 en afgelopen jaar 
van de JO10-1. Daarnaast vertoont hij wekelijks als speler zijn vaardigheden op het 
veld. De ander is lid sinds  2007 en trainer van de JO10-1 en JO12-1. Het team dat hij 
naar het verdiende kampioenschap coachte. Daarnaast ook al jaren te bewonderen in 
de verschillende selectie elftallen. 
 
En dan vormen zij nu dus samen een trainers duo bij de JO13-1. 
 
Over deze trainers hebben we in de wandelgangen het volgende kunnen noteren. 
Over de één: “Klein van stuk, maar vergis je niet. Straalt een soort rust uit, die hij 
overbrengt op de jongens (en 1 meisje) van de 13-1. Hij weet ze te motiveren en 
stimuleren. Is serieus, maar een geintje op zijn tijd is ook leuk” 
Over de ander: “serieuze en gedreven jeugdtrainer met verantwoordelijkheidsgevoel. 
Met zijn enthousiasme heeft hij een hele goede invloed op de spelers.” 
Over hun beiden: “Samen vormen ze een goed duo: de rust van de één, samen met 
het fanatisme van de ander. Ze zijn er altijd en weten van de groep een heus team te 
maken. Hopelijk gaan ze als duo nog een aantal jaren door met het trainen en 
coachen”. Dus beiden, na het eindexamen in Utrecht studeren zou het makkelijkste 
zijn… 
 
Deze twee trainers komen in het illustere rijtje van : 2006 Ruben Haring, 2007 Nic 
Beemster, 2008 Florian de Knijff, en Toni Kovac, 2009 Dana de Klein en Kirsten 
Weenink, 2010 Koen Harskamp, 2011 Kyan van Dam, 2012 Younes el Mansori, 2013 
David van de Wetering, 2014 Freek van Belzen, Jouke Bosma, Koen Muilenburg, Sten 
Weenink, 2015 Pieter Bouwsema, Moritz Bakker, 2016 Koen Berkers, 2017 Sander 
Linssen en Yannick Benchraka, 2018 Samuel Wesselo en Splinter Wille. 
 
Beste mensen de 22 en 23ste aanmoedigingsprijs gaat naar het volgende tweetal, 
geef ze een daverend applaus : 
 

Flip van Steenvoorden en Annan Setija 


