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RINUS MICHELS AWARD

Nominaties Rinus Michels Awards
Voor de beste Trainer-Coach in het
amateurvoetbal, seizoen 2015-2016
Rob Bouman
De Bataven - Hoofdklasse C zondag (Oost)
De afgelopen jaren was hij werkzaam bij de verenigingen SC Juliana ’31, Alverna en De Bataven.
Zijn voorkeursformatie gaat uit naar 1-4-3-3. Op dit moment speelt hij met de Bataven vanuit de
formatie 1-4-4-2. Zijn uitgangspunten zijn een goed positiespel, collectief verdedigen en in een
hoog tempo omschakelen. Tijdens zijn trainingen bereidt hij zijn team altijd voor op de komende
tegenstander. Hij is een sociaal vaardige trainer die zich verdiept in de persoon achter de speler. Hij maakt gebruik van de talentvolle jeugdspelers en heeft op dit moment zeven spelers uit
de eigen opleiding in de selectie en volgend jaar komen er nog vier spelers uit eigen jeugd bij.
Vanaf het volgende seizoen gaat hij de jeugdopleiding helpen door gericht zijn visie en ervaring
over te brengen.

Ron Timmers
vv Dongen - Hoofdklasse B zondag (Zuid1)
Ron is voor het tweede achtereenvolgende jaar de kandidaat van ons District Zuid 1.
Ron is werkzaam bij v.v. Dongen en maakt een goede kans om kampioen te worden. Hij probeert
een balans te vinden tussen aanvallen, verdedigen, gezamenlijk plezier maken, resultaat en het publiek vermaken. Hij speelt met heel veel druk naar voren om tegenstanders tot fouten te dwingen
en met gevarieerd aanvallend voetbal tot resultaat te komen. De afgelopen jaren hebben meer
dan tien jeugdspelers hun debuut gemaakt in het eerste elftal. Er wordt geprobeerd in een straal
van tien kilometer rondom Dongen talenten te halen om de binding met het eigen publiek te behouden. Ron heeft een persoonlijke band met zijn staf en spelers hoog in het vaandel staan. Zijn
open manier van communiceren zorgt voor een hecht team waar alles bespreekbaar is. Hij bewijst
dat er nagenoeg zonder budget en ouderwetse gezelligheid en binding met de club prestaties geleverd kunnen worden.

Maarten van Vugt
Oss’20 - Hoofdklasse B zondag (Zuid 2)
Hij is nu voor het derde seizoen werkzaam bij Oss ’20. In zijn eerste jaar promoveerde hij naar de
Hoofdklasse. Oss ’20 had een jonge ploeg met weinig spelers met hoofdklasse ervaring toen ze
promoveerden, maar behaalden in dat jaar toch nog een periodetitel en werden uiteindelijk vierde
in de competitie. Initiatief en creativiteit zijn naast arbeid en beleving speerpunten in zijn ontwikkelingsvisie. Hij hanteert de 30/70 regel. 30% ligt vast in de vorm van basisafspraken en 70% is er
ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Hij geeft talentvolle jeugdspelers de kans zich te ontwikkelen. Als coach weet hij dat deze spelers speelminuten moeten maken om beter te worden.
Hij is een trainer die een op een met spelers en stafleden evalueert en zijn beslissingen beargumenteert.
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De VVON heeft uit elk district een trainer genomineerd. Tijdens het
trainerscongres op vrijdag 6 mei 2016 te Zwolle kiezen de aanwezige
trainers hun beste collega. Voor de volledige procedure en de
beoordelingscriteria kunt u kijken op www.vvon.nl

Mischa Visser
Be Quick 1887- Hoofdklasse C zondag (Noord)
Mischa is een zeer jonge trainer van 29 jaar die volgend seizoen zijn vierde jaar ingaat bij Hoofdklasser Be Quick 1887. Er is binnen de club geen budget voor het aantrekken van spelers en dus
dienen eerste elftal spelers zelf te worden opgeleid. Er wordt met een jonge enthousiaste groep
uitstekend gepresteerd. In de afgelopen drie jaar hebben twintig spelers uit de eigen opleiding hun
debuut mogen maken. Mischa probeert via aanvallend en verzorgd voetbal tot resultaat te komen.
Dit resulteert in veel doelpunten voor en relatief weinig tegendoelpunten. Hij geeft intern regelmatig gasttrainingen aan diverse jeugdteams (samen met collega-trainers ), en vertegenwoordigt
zijn club op een positieve manier. Hij is respectvol en sociaal in de omgang met spelers, arbitrage
en media. Als KNVB docent probeert hij ook een positieve bijdrage te leveren aan het Nederlands
amateurvoetbal.

Wilfred van Leeuwen
VVSB - Topklasse zondag (West 2)
Wilfred is voor het derde seizoen trainer bij VVSB. VVSB staat op dit moment vierde en heeft nog
kans op het kampioenschap en promotie naar de tweede divisie. Hoogtepunt was het bereiken
van de halve finale in de beker waar FC Utrecht de sterkste bleek. Wilfred speelt altijd vanuit een
1:4:3:3 formatie en past zich nooit aan aan de tegenstander. ( behalve tegen FC Utrecht ). Als de
tegenstander met drie spitsen speelt geeft hij druk naar voren door achterin 1-1 te spelen. Zijn
trainingen zijn altijd gericht op de eigen kwaliteiten van de selectiegroep. Trainingen staan in het
teken van aanvallend voetbal met accent op een snelle omschakeling bij balverlies. Zijn filosofie is dat eerlijkheid,openheid en duidelijkheid zorgen voor saamhorigheid. Dat is ook de reden dat
hij een selectie heeft van 35 spelers en drie trainers. Herkenbaarheid van de spelers voor de lokale toeschouwer en de dorpsgerichtheid zijn van groot belang. Spelers uit de eigen opleiding en
spelers uit de directe omgeving krijgen de voorkeur bij het samenstellen van de selectie.

Bart Logchies
AFC - Topklasse zondag (West 1)
Bart is voor de tweede keer genomineerd door ons district West 1. Bart houdt ervan om het initiatief
te nemen. Er wordt getraind om de eigen manier van spelen en om de oplossingen te verbeteren. Spelers en hun kwaliteiten zijn daarbij leidend. Het eerste en tweede elftal vormen één selectie. Het
tweede elftal bestaat helemaal uit eigen jeugdspelers die worden opgeleid voor het eerste team. In
het eerste team zijn ook een aantal jeugdspelers terug te vinden en voor het volgende seizoen stromen er drie spelers vanuit de tweede selectie door naar de eerste selectie. Bart is heel betrokken
bij de club en vrijwel dagelijks en in de weekenden daar te vinden en zelfs op de zaterdag als de situatie daarom vraagt te helpen coachen bij een team. Bart besteedt vooral aandacht aan de organisatie binnen en buiten het veld, de sfeer vanuit de achterliggende waarden van de club en de
kwaliteit waarmee gewerkt wordt.
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