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Amateurtrainer van het jaar:
Fred de Boer
ACV Assen

3e Divisie za

District Noord

Fred is al ruim drie decennia actief als trainer-coach. In die dertig jaar valt op dat hij een veelzijdig coach is, van jeugd, vrouwen eredivisie tot het topamateurvoetbal op zaterdag en zondag.
Het kampioenschap met ACV in de hoofdklasse was een hoogtepunt maar net zo belangrijk is
nu de selectie op koers te houden na de promotie. Spelend in het rechterrijtje zijn team zodanig te motiveren om ook nu alles te blijven geven is de uitdaging.Trefwoorden daarbij zijn passie en gedrevenheid. Typerend voor de trainer-coach is zijn oog voor de verschillen tussen
individuele spelers en de consequenties die dit geeft voor spelsystemen, periodisering en teamontwikkeling. Een dynamisch proces wat nooit stil staat. Net als de trainer zelf, een bevlogen
en betrokken mens.

Dennis van Toor
AZSV Aalten

Hoofdklasse B-za

District Oost

Na tal van successen onder Dennis (promotie tweede klasse en eerste klasse) spelen de Aaltenaren nu voor het 4e seizoen in de hoofdklasse. Door het gemis aan buitenspelers spelen ze met
een ruit op het middenveld in een 1:4:4:2 formatie. De uitgangspunten zijn collectief verdedigen,
goed positiespel en omschakelen in een hoog tempo. Tijdens de trainingen bereidt Dennis zijn
team voor op de komende tegenstander, uitgaande van de eigen speelwijze onder het motto niet
aanpassen maar onze speelwijze door ontwikkelen naar de volgende tegenstander. In de afgelopen periode zijn zes jeugdspelers ingepast. Dennis werkt veel met videobeelden en heeft veelvuldig overleg met de overige trainers. Hij weet heel goed het groepsproces te managen.

Sander Middelbeek
RKAV Volendam

1e Klasse A za

District West 1

Sander is voor het tweede seizoen werkzaam bij RKAV Volendam en ook voor het komende seizoen is hij de trainer-coach. RKAV Volendam heeft als voetbalfilosofie het ontwikkelen van spelers uit de eigen opleiding en daarnaast willen ze aanvallend en aantrekkelijk voetbal spelen.
Sander past als geen ander bij deze filosofie en heeft in zijn eerste jaar 6 jeugdspelers ingepast
(eerste en tweede selectie), in het tweede jaar 3 en in het komende jaar zullen er 7 spelers
doorstromen. Sander speelt vanuit een 1:4:3:3 formatie waarbij ze binnen de teamfunctie aanvallen komen tot een 1:3:4:3 formatie. Inschuiven van een centrale verdediger of een vleugelverdediger. Binnen de teamfunctie verdedigen wil Sander de tegenstander direct onder druk
zetten via de 1:3:4:3 formatie.
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Paul van der Zwaan
HV&CV Quick Den Haag

3e div. Zo

District West 2

Paul is inmiddels aan zijn derde jaar bezig. Vorig seizoen promoveerde hij met zijn team naar de
Derde Divisie. Paul ziet zijn team het liefst gegroepeerd, attractief spelen waarbij zowel spelers
als publiek aan hun trekken komen. De onderlinge afstanden zijn bij elke training hierbij het uitgangspunt. In veel positiespelen worden onderlinge afstanden getraind om zo een compact elftal te creëren. Quick laat elk jaar jeugdspelers doorstromen en hebben dan ook een beleid
waarin wordt aangegeven dat spelers van buiten niet de eigen jeugd in de weg mogen staan.
Met zijn ruim 30 jaar ervaring als trainer merkt hij dat het mentale aspect het verschil maakt.
Goed kijken naar de kwaliteiten en de identiteit van de club en je daarop aanpassen. Naast het
trainerschap is Paul docent TC 2 bij de KNVB.

Reinald Boeren
Rood-Wit St. Willebrord

1ste Klasse C zo

District Zuid 1

Reinald is al 4 jaar werkzaam bij Rood-Wit en is 2 keer kampioen geworden met bijna hetzelfde
team. Hij hanteert verschillende systemen maar de principes blijven hetzelfde. Uitgangspunt is
altijd dat hij kijkt en analyseert waar liggen de sterktes/zwaktes eigen team en tegenpartij. Bij
Rood-Wit spelen 8 zelfopgeleide spelers. Ook bij zijn vorige club (RKVV Roosendaal) hebben veel
jeugdspelers de stap naar het eerste elftal gemaakt. Hij is dan ook erg actief met het technisch
jeugdplan. Reinald is sociaal, reageert open en direct en is door zijn werk in achterstandswijken
heel goed in de omgang met mondige spelers. Daarnaast geeft hij voetballessen aan 4-7 jarigen,
walking football, naschools voetbal en meisjesvoetbal en zijn slogan is: ‘we doen het samen’.

Bertran Kreekels
O.S.S.’20 Oss

Hoofdklasse B zo

District Zuid 2

Bertran is een gedreven trainer die zich graag wil blijven ontwikkelen. Zijn passie probeert hij
over te brengen op de spelersgroep. Zijn visie is dominant zijn en hoog druk zetten en alles in
overeenstemming met de kwaliteiten van de spelersgroep. Hij werkt met gevarieerde oefenstof, die zowel tactisch als technische onderdelen bevatten en hiermee wil hij de speelstijl verder ontwikkelen. Intensieve communicatie is een belangrijke bouwsteen in zijn werkwijze.
Tactische besprekingen, POP (Persoonlijke Ontwikkelings Plannen) en het wekelijkse overleg
met de stafleden zijn daar onderdeel van. Door het situatief leiding geven kan hij de spelers en
daardoor ook de groep op een prettige manier aansturen. Voor Bertran is voetbal de belangrijkste bijzaak in het leven.
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