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RINUS MICHELS AWARD

Nominaties
Rinus Michels Award

De VVON heeft uit elk district een trainer genomineerd. Tijdens het trainerscongres
op vrijdag 9 mei 2014 te Zwolle kiezen de aanwezige trainers hun beste collega. Voor
de volledige procedure en de beoordelingscriteria kunt u kijken op www.vvon.nl.

Bert Hollander
ONS Sneek/Topklasse zaterdag + FVC Hoofdklasse
C zondag (Noord)
Hanteert bij beide clubs een 1:4:3:3-systeem met een verzorgde opbouw. Bij
balverlies wordt snel druk gezet. Hij staat bekend als een ‘people-manager’
en hecht veel waarde aan het respectvol met elkaar omgaan. Heeft ook
veel aandacht voor het inpassen van eigen opgeleide jeugdspelers. Is
evenwichtig en respectvol in zijn coachgedrag.

Hans van Dijkhuizen
Excelsior ‘31 – Topklasse zaterdag (Oost))
Laat zijn teams bij voorkeur verzorgd voetballen met een goede opbouw van
achteruit. Heeft aandacht voor de opleiding van jeugd en laat deze doorstromen naar het eerste elftal. Maakt jeugdtrainers/collega’s graag deelgenoot van zijn visie en werkwijze. Gebruikt videobeelden van eigen team en
tegenstanders om zijn spelers optimaal voor te bereiden op wedstrijden.
(Foto: Jan Sanderman / Excelsior ’31)
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Dennis Dekkers
OJC Rosmalen - Hoofdklasse B zondag (Zuid1)
Is al negen jaar in diverse functies werkzaam bij deze club. Heeft veel aandacht voor jeugd en het laten doorstromen van eigen jeugdspelers naar het
eerste elftal. Met zijn elftal speelt hij graag dominant in een 1:4:3:3-formatie, waarbij in balbezit de vleugelverdedigers doorschuiven, en een 1:3:4:3formatie ontstaat. Communiceert veel en goed met zijn spelers en staf.

Bert Ruijsch
Gemert – Hoofdklasse B zondag (Zuid 2)
Is nu voor de tweede keer (eerder van 2008 – 2011) werkzaam als hoofdtrainer bij Gemert. Speelt met zijn elftal graag dominant met een positie- en
passinggame op hoog niveau. Heeft veel ervaring en blijft in alle omstandigheden stabiel en trouw aan zijn visie. Wordt door anderen omschreven als
‘people-manager’. Werkt veel en graag met eigen opgeleide jeugdspelers.

Simon Ouaali
Sparta Nijkerk – Hoofdklasse A zaterdag (West 1)
Wordt binnen zijn club gewaardeerd om zijn vakmanschap, inzet, professionaliteit, betrokkenheid en voetbalvisie. Hij hanteert een aanvallende
speelstijl met creatieve spelers op de flanken. Als trainer is hij tactisch
sterk in het lezen van de wedstrijd en het anticiperen op ontwikkelingen
tijdens de wedstrijd. Is ook komend seizoen werkzaam bij Sparta Nijkerk.

Willem den Besten
Westlandia – Hoofdklasse A zondag(West 2))
Laat zijn elftal graag aanvallend en avontuurlijk spelen. Is in staat in relatief
korte tijd met zijn elftal een speelwijze te ontwikkelen waarmee vaak verrassend goede resultaten worden behaald. Zijn speelwijze is lastig te bespelen voor tegenstanders en aantrekkelijk voor het publiek. Heeft een
duidelijke visie/mening en deelt dit ook graag met zijn omgeving.
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