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Amateurtrainer van het jaar -
Pierre van den Eeden 
Geldrop - Eerste klasse D Zo - District Zuid 2 

Pierre is al bijna dertig jaar actief als trainer-coach. In al die jaren heeft hij bij drie clubs gewerkt.
Hij begint komend seizoen aan zijn vijfde jaar bij Geldrop. Pierre is een trainer voor de lange ter-
mijn en probeert met zijn enthousiasme en aanvallende visie het team en de club te versterken.
Trainen om beter te worden en spelen om te winnen vormen de basis om spelers met plezier en
hart voor het spelletje hun hobby te laten beleven. Uitgaande van een 1:4:3:3 formatie met veel
initiatief en vrijheid aan de bal probeert Pierre het voetbalplezier bij zijn spelers te bevorderen.
Pierre laat de O19 jeugdspelers structureel meetrainen en geeft ze de mogelijkheid zich te ont-
wikkelen. Als ze goed genoeg zijn staat leeftijd niet in de weg om de stap naar het eerste team
te maken. Het groeps-/teamverband staat hoog in zijn vaandel. Respect voor eenieder en sfeer
zijn belangrijke randvoorwaarden om een heel seizoen goed met elkaar te kunnen samenwer-
ken. Door zijn open communicatie en eerlijkheid heeft al die jaren een uitstekende relatie gehad
met zijn spelers en de clubs waar hij heeft gewerkt.       

Wim Bakering 
vv Gomos - Eerste klasse F Zo - District Noord

Wim is voor het vierde seizoen werkzaam bij deze dorpsclub en is twee keer kampioen geworden.
Bijna alle spelers komen uit het dorp of de omringende dorpen. Hij heeft een hongerige en leer-
gierige spelersgroep waarbij het 1ste en 2e team één selectie vormen. Mede hierdoor is de saam-
horigheid erg groot. Wim speelt aanvallend voetbal met veel dynamiek en met een hoge intensiteit.
Bij balverlies spelen ze agressief met veel druk naar voren om zo snel als mogelijk de bal te ver-
overen. De trainingen staan meestal in het teken van aanvallende oefenvormen en vormen gericht
op het snel omschakelen. Daarnaast worden de spelers voorbereid op de komende tegenstander.
Wim en zijn staf zijn duidelijk en houden van een open communicatie. De doorstroming van de
jeugdspelers is heel belangrijk en deze jeugdspelers trainen dan ook al vaak mee met de selec-
tie en maken minuten in zowel het 1ste als het 2e team. Wim is een betrokken persoonlijkheid en
wil bij de gehele club betrokken zijn. Hij is dan ook veelvuldig aanwezig bij jeugdwedstrijden en
bij voetbaltechnische vergaderingen.  

Laurens Knippenborg   
RKZVC - Hoofdklasse A Zo - District Oost

Laurens is voor het zesde seizoen in dienst van de club en in die periode werden ze drie keer
kampioen. Ook dit seizoen spelen ze nadrukkelijk mee om het kampioenschap. Laurens werkt
veelal met eigen jeugd en talentvolle spelers uit de regio. Door een teamontwikkelingsplan op
te stellen probeert Laurens de juiste groei en winnaarsmentaliteit te ontwikkelen. Laurens maakt
gebruik van hulpmiddelen zoals statistieken en wedstrijdbeelden, zowel per individu en als voor
het gehele team. Spelprincipes vormen de basis voor een offensieve speelwijze (1:4:1:3:2)
waarin de term ‘bewegingsvoetbal’ wel het belangrijkste aspect is. Ook de jeugdopleiding heeft
zijn aandacht. Hij heeft een adviserende rol binnen RKZVC en traint zelf ook nog de O13. Ook ver-
zorgt hij de ‘Train de Trainer’ binnen de vereniging. In het verleden is hij ook 12 jaar lang docent
geweest bij de KNVB. Kortom een gedreven, dynamische, bevlogen en betrokken trainer.
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- De genomineerden
Rogier Veenstra 
v.v. Goes - Derde divisie Zo - District Zuid 1 

Rogier heeft na de promotie vanuit de 1ste Klasse naar de Hoofdklasse gekozen voor een visie
die enerzijds past bij de spelersgroep en anderzijds past bij de wensen van de trainer. Dat heeft
geresulteerd in een dominante speelwijze waarmee ze promoveerden naar de 3e divisie. Deze
speelwijze slaat aan bij het publiek en de spelers. Ze proberen nog steeds dominant te spelen
en zetten enorm hoog druk en spelen met veel spelers voor de bal. Ook de omschakeling naar
verdedigen is vooruit ingesteld en de omschakeling naar aanvallen is gericht op vooruit kijken,
sprinten en passen. v.v. Goes probeert jonge talentvolle spelers te halen bij J.V.O.Z (Jeugd Voet-
bal Opleiding Zeeland) omdat de jeugdopleiding bij v.v. Goes van een te laag niveau is om te
presteren in de 3e Divisie. Rogier geeft regelmatig adviezen aan de jeugdopleiding en geeft trai-
ningen aan jeugdelftallen. Rogier wil spelers een veilige omgeving bieden en is zeer betrokken
bij elk individu.     

Richard Plug 
Odin’59 - Derde divisie Za - District West 1

Richard is bij alle drie de verenigingen waar hij is ingestapt opnieuw moeten beginnen omdat na-
genoeg de gehele eerste selectie van deze verenigingen stopten. Je kunt dan ook spreken van
een trainer die iets neer kan zetten. Het is dan ook niet zo gek dat hij lang bij de verenigingen
werkt. Richard zit nu in zijn vierde jaar als trainer van Odin’59 en vertrekt na dit seizoen. Richard
is via de nacompetitie gepromoveerd naar de derde divisie en staat nu met zijn elftal in de mid-
denmoot. Odin had dit seizoen ook nog een mooi KNVB bekeravontuur met o.a. winst op FC
Emmen. Richard speelt al jaren in een 1:4:3:3 formatie en zijn voetbalvisie is overal hetzelfde.
Wat wordt er vereist op het niveau waar je voetbalt? Wat zijn mijn aanwezige sterke punten en
mijn zwaktes? Wat is de kracht/zwakte van de tegenstander? Odin’59 heeft niet de financiële
middelen waar tegenstanders op dit niveau ze wel hebben, en dus moet Richard nu concessies
doen aan zijn eigen voetbalvisie en speelwijze want anders zou degradatie uit de derde divisie
waarschijnlijk het resultaat zijn.

Dogan Corneille 
Excelsior Maassluis - Tweede Divisie - District West 2

De 45-jarige Dogan Corneille, voorheen o.a. werkzaam bij ASWH, Kozakken Boys, IJsselmeer-
vogels, de Feyenoord Academy en als assistent-trainer bij Willem II, is bezig aan zijn eerste
seizoen bij Excelsior Maassluis. Dogan bivakkeert met een redelijk beperkt budget tussen alle
grootmachten in de 2e divisie. Excelsior Maassluis bewerkstelligt dit met een goede voetbalvi-
sie en een dito jeugdopleiding. De A-selectie herbergt momenteel 14 eigen jeugdspelers en de
speelwijze van Excelsior Maassluis wordt als opvallend aanvallend betiteld, waarbij Dogan uit-
gaat van een aantal spelprincipes. De belangrijkste daarvan is ‘diepgang in alle drie de linies’
om ruimte te creëren voor medespelers, ongeacht de formatie waarin gespeeld wordt. De toe-
voegingen van de ‘box-to-box’-methode pakken de spelers enorm goed op en missen hun uit-
werking op het team niet. Middels AZ-achtige aanvalspatronen scoort Excelsior Maassluis de
meeste doelpunten en de spelers pakken zijn voetbalvisie goed op. De spelvreugde straalt ervan
af. Dogan heeft een prima band met de spelers, communiceert open en transparant met hen.


