RINUS MICHELS AWARD

Nominaties Rinus Michels Award
Voor de beste trainer-coach in het amateurvoetbal, seizoen 2016/2017
Ed Engelkes
Ajax (vrouwen) – Eredivisie (West 1)
VVOG - Derde Divisie zaterdag
Ed is al vanaf 1983 actief als trainer-coach en op dit moment heeft hij zelfs twee clubs waarvoor
hij zijn werkzaamheden verricht. Vanaf 2012 is hij de trainer-coach van de vrouwen van Ajax en
vanaf 2014 is hij trainer coach van VVOG uit de Derde Divisie zaterdag. Hij is een echte voetbalman in hart en nieren en ademt voetbal. Bij Ajax spelen zijn vrouwen in een 1:4:3:3 -formatie en als de situatie daarom vraagt in een 1:3:4:3-formatie. Bij VVOG spelen zijn mannen in een
1:4:3:3-formatie bij balbezit en bij balverlies in een 1:4:5:1-formatie. Ed is een voorstander van dominant en aanvallend voetbal waarbij hij realist genoeg is om zijn speelwijze af te stemmen op
het beschikbare materiaal. Bij Ajax hebben ze geen jeugdopleiding en zoeken ze een mix tussen ervaren en talentvolle speelsters en bij VVOG zitten twee spelers vanuit de eigen jeugd bij
de selectie en laat hij talentvolle spelers van het tweede team meetrainen bij de selectie.

René Nijhuis
Quick’20 - Derde Divisie zondag (Oost)
René is bezig aan zijn derde seizoen bij de club en doet mee om de bovenste plaatsen. René heeft
mooi en aanvallend voetbal hoog in zijn vaandel staan en zal zijn visie te allen tijde bewaken. De
balans in zijn team is altijd prima verzorgd ondanks zijn aanvallende intenties. Hij speelt vanuit de
1:4:3:3-formatie. Quick’20 is een club met een hele grote jeugdafdeling en heeft daarbij de visie dat
een goede doorstroming belangrijk is. Er spelen dan ook zeven eigen jeugdspelers in het eerste
team. Kenmerkend voor de club is dat zij geen contracten afsluit met spelers en een echte amateurclub willen blijven, waardoor ze door de KNVB gestraft zijn met één punt in mindering tijdens
deze competitie (niet voldoen aan de licentie-eisen). René is door zijn rustige manier van optreden/communiceren binnen de club/media een voorbeeld voor het trainersgilde.

Jeroen Rijsdijk
Excelsior Maassluis - Tweede Divisie (West 2)
Jeroen is nu aan zijn tweede seizoen bezig bij Excelsior Maassluis. Vorig seizoen presteerde hij
bijna het onmogelijke door na een valse start op de laatste wedstrijddag kampioen van de Topklasse te worden. Vervolgens pakte hij ook nog met de ploeg de titel algeheel amateurkampioen
van Nederland en de Supercup. Dit seizoen staat Excelsior Maassluis in de nieuwe Tweede Divisie keurig in de subtop.
Bij Excelsior Maassluis bestaat niet alleen het overgrote deel van de selectie uit jongens van de
club, maar ook het technisch kader. De jeugdopleiding is van levensbelang, zo´n tachtig procent van de selectie bestaat uit zelf opgeleide spelers. De hoofdtrainer heeft intensief contact met jeugdtrainers. Ook dit jaar in
de Tweede Divisie hebben al meerdere doorgestroomde jeugdspelers hun debuut in de hoofdmacht beleefd.
Naast dit prettige verenigingsgevoel heeft Jeroen met zijn staf ook iets anders benadrukt. Hij heeft met zijn realistische kijk op
voetbal de spelers overtuigd te spelen met het hart. Hij eist het maximale van zichzelf, van zijn staf en van zijn spelersgroep.
Met zijn open manier van communiceren zorgt hij voor een hecht team. Spelers roemen naast zijn technisch en tactisch inzicht,
ook zijn rol als inspirator en motivator.
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De VVON heeft uit elk district een trainer genomineerd. Tijdens het Nederlands
Trainerscongres (vrijdag 19 mei, Zwolle) kiezen de aanwezige trainers hun beste collega.
Voor de volledige procedure en de beoordelingscriteria kunt u kijken op www.vvon.nl.

Niels van Casteren
Blauw Geel’38/Jumbo - Hoofdklasse B zondag (Zuid 2)
Niels is bezig aan zijn eerste seizoen bij Blauw Geel’38 en doet mee om de titel. Zijn team staat
erom bekend dat ze aanvallend spelen met als doel het publiek te vermaken en wedstrijden
spelen om te winnen. Ze spelen hierbij vanuit een 1:4:3:3-formatie waarbij een van de basisprincipes is de 6-5 balans. Dit houdt in dat er te allen tijde zes spelers initiatief nemen/vrijheid
hebben om deel te nemen aan de aanval en dat vijf spelers de restverdediging bewaken. Zijn
trainingen zijn altijd ingericht om zijn manier van spelen en zijn voetbalvisie over te brengen op
zijn spelersgroep. De visie van de club is om zoveel als mogelijk met eigen spelers te spelen en
dit sluit goed aan bij de visie van Niels en ervaringen die hij heeft opgedaan bij diverse BVO jeugdteams van o.a. FC Oss, PSV en Vitesse. De manier van werken en de omgang hebben een
positieve invloed en uitstraling binnen zijn club.

Miquel van den Dungen
RKSV Nuenen - Hoofdklasse B zondag (Zuid 1)
Miquel is in het seizoen 2015/2016 gepromoveerd en staat momenteel in de top van de Hoofdklasse
B en zit nog in de beker. In de afgelopen twee seizoenen zijn er veel mutaties geweest en het kost
tijd en geduld om nieuwe spelers in te passen. Miquel heeft vier eigen jeugdspelers ingepast en
werkt met veel eigen jeugdspelers in zijn selectie. Miquel hanteert twee systemen de 1:4:3:3 en de
1:4:4:2-formatie waarbij ze proberen zo aanvallend mogelijk te spelen met verzorgd positiespel, veel
beweging, snelheid, individuele acties en diepgang. Hij bespreekt zijn voetbalideeën met zijn staf
en spelersgroep om zo veel draagkracht te krijgen en daarnaast bezoekt hij regelmatig jeugdwedstrijden van zijn club om een goed beeld te krijgen van de doorkomende jeugd. Miquel heeft respect voor de arbitrage en collega-voetbaltrainers en staat de media keurig en objectief te woord.

Jan van Raalte
S.C. Genemuiden - Hoofdklasse B zaterdag (Noord)
Jan is inmiddels al weer dertien jaar actief als hoofdtrainer in de Hoofdklasse C, nu Hoofdklasse
B. In de afgelopen vier jaar was hij trainer bij v.v. Staphorst. Met uitzondering van het derde jaar
waarin via nacompetitie de Hoofdklasse werd veiliggesteld, deed v.v. Staphorst elk jaar mee om
het kampioenschap en speelde elk jaar nacompetitie voor promotie. In zijn laatste jaar won hij
de landelijke beker in een zinderende finale tegen Noordwijk. Momenteel is hij hoofdtrainer bij
SC Genemuiden, een ploeg die bovenin meedoet in de competitie.
Jan wil graag aanvallend voetbal spelen op de helft van de tegenstander. Hierin wil hij graag
verzorgd positiespel spelen met een gezonde agressiviteit in het vooruit verdedigen bij balverlies. Kijkend naar de kwaliteiten van
de spelers kiest hij voor 1:4:3:3 of 1:4:4:2. Jan kenmerkt zich door te werken bij clubs waar een goede mix is van grotendeels
eigen jeugdspelers en maximaal vijf tot zeven spelers van buitenaf. Hierdoor behouden de clubs hun clubcultuur en werkt hij veel
met eigen jongens van de club.
Hij is een teambuilder en kan van een team een eenheid creëren waarin hij een goede mix weet te vinden in willen presteren met elkaar en plezier hebben in het spelletje. Zijn technische en tactische vaardigheden weet hij goed te vertalen naar het niveau van de
ploeg waarmee hij werkt. Zijn duidelijke manier van werken, communiceren en gevraagde discipline maken van hem een allrounder.
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