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Vrijwilliger van het Jaar 2021

We zijn hier bij elkaar voor het lustrumfeest van Sporting’70. Wel in het jaar 2022, in 
plaats van 2020. Dat betekent dus 2 jaar uitstel. 

Iedereen weet waar dit door veroorzaakt is: een virus dat ons lockdowns, 
avondklokken en voetballen in groepjes van 2 met onderling 1,5 meter afstand heeft 
gebracht. En er is ook nog nooit zoveel voet-volley gespeeld. 

Maar deze maatregelen waren allemaal wel erg onhandig voor het uitvoeren van 
onze gezamenlijke hobby: voetballen. 

Alle getroffen voorzieningen hebben gelukkig niet betekend dat er 2 jaar lang 
helemáál niet gevoetbald is. Sterker nog, Sporting’70 is de Corona-periode goed 
doorgekomen en heeft dat afgelopen jaar op vele fronten, óók in de resultaten, laten 
zien. Met vele kampioenschappen en promoties bij zowel senioren als de jeugd tot 
gevolg.

Maar wat heeft dit met de verkiezing voor de vrijwilliger van het jaar te maken? 

Gedurende de afgelopen 2 moeilijke jaren is er door vele vrijwilligers geprobeerd om 
toch - binnen de geldende richtlijnen - zoveel mogelijk voetbal bij Sporting’70 
mogelijk te maken. 

Vooral bij de jongste jeugd waren daar kansen voor. En die zijn met beide handen 
aangegrepen door een groepje vrijwilligers. 

 Zo stond al een week na de afkondiging van de eerste lockdown een schema 
voor de zogenaamde ‘HomeGames’ in de steigers. Deze hebben ze meerdere 
keren uit de kast moeten halen en heeft diverse revisies en uitbreidingen gekend.

 Trainingsvormen en trainingsschema’s werden na iedere persconferentie flexibel 
aangepast. 

 En zodra het kon én mocht werden oefenpartijtjes georganiseerd.

De jeugd van de Champions League en Onder 8 t/m Onder 12 heeft op deze manier 
flink door kunnen voetballen. In het eigen team, maar ook gemixt per jaarlaag en 
zelfs tussen jaarlagen. Er is nooit eerder zoveel interactie tussen jeugdteams van 
Sporting’70 geweest en veel kinderen vonden het zelfs heel fijn voetballen en 
hebben nieuwe vrienden binnen de club gemaakt.

Dat heeft ook geresulteerd in behoud van veel jonge spelers. Mede daardoor 
hebben we komend seizoen een record aantal van 39 teams in de leeftijdscategorie 
van onder 8 tot onder 12 jaar.  



Het genoemde groepje vrijwilligers was natuurlijk al actief binnen onze vereniging. 
Het zijn namelijk hoofdleiders- en hoofdtrainers van de pupillen van de afgelopen 2 
jaar. 

We willen ze op basis van hun inzet in zowel 2020 als 2021 uitroepen tot Vrijwilligers
van het jaar 2021. 

Maar voor ik ze benoem: Vrijwilliger van het jaar worden brengt natuurlijk ook 
verwachtingen met zich mee. De mensen die ik zo zal noemen hebben al 17 illustere
voorgangers sinds de eerste benoeming in 2004. De lijst wordt te lang om ze 
allemaal op te sommen, maar velen daarvan hebben hun bijdrage na de benoeming 
verlengd of zelfs uitgebreid. Enkele zelfs zodanig en zo langdurig dat ze Lid van 
Verdienste zijn geworden, zoals Bep de Kruijf en zeer recentelijk Rik Blijham. 

Ik hoop dat ze ook met deze verwachtingen nog de 18e tot en met 23e vrijwilliger van 
het jaar willen zijn. 

Uw applaus voor – in alfabetische volgorde: 

Bram van der Lans, Frank Mulder, Freek Wisseloo, Jordan van Dijk, Koos
Zagema en Rolf van der Veer.


