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NEDERLANDS TRAINERSCONGRES
Rinus Michels Awards

Aanmoedigingsprijs amateuropleiding
Genomineerden: DVS’33 uit Ermelo, Excelsior ’31 (Rijssen), Quick Den Haag

Winnaar: DVS’33 uit Ermelo

Sinds enkele jaren is er ook de prijs voor beste amateuropleiding in het leven geroepen. Deze

prijs is een aanmoediging voor amateurclubs om te blijven investeren in de jeugdopleiding. De

award ging deze voetbaljaargang naar DVS’33 Ermelo. “Wij doen net als veel andere clubs een

heleboel. Maar wat wij anders doen is dat wij rekening houden met de biologische leeftijd en

dan tot en met de geboortemaand. Daar besteden we in de leeftijdscategorieën tot 15 jaar veel

aandacht aan ”

Jeugdopleiding BVO
Genomineerden: Sparta, Ajax, PSV

Winnaar: Ajax

Bij de uitreiking van de Rinus Michels Awards worden ook de beste jeugdopleidingen van

betaald-voetbalclubs bepaald. De hoofden opleidingen in het betaald voetbal kozen uit de drie

genomineerde jeugdopleidingen Ajax, PSV en Sparta voor de club uit Amsterdam. Het is de

laatste jaren steeds raak voor de jeugdopleiding van Ajax en hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali

is daar uiteraard content mee: “Ik ben heel blij dat we deze prijs voor de 3e keer op rij in

ontvangst mogen nemen. Alle mensen op de Toekomst verrichten al jaren goed werk om onze

talenten op te leiden en te ondersteunen. Deze prijs motiveert ons om op deze weg door te gaan

en aan ons doel vast te houden: onze spelers helpen met hun ontwikkeling, zodat ze bijdragen

kunnen leveren aan de successen van het eerste elftallen, en aan het Nederlandse voetbal in

het algemeen.”

Laurens Knippenborg wint Rinus Michels
Award voor ‘beste trainer amateurvoetbal’

Laurens Knippenborg (RKZVC) is door zijn

collega’s en de vakjury gekozen tot ‘beste

trainer-coach amateurvoetbal’ seizoen

2018/2019. Hij volgt hiermee Paul van der

Zwaan op die vorig jaar met de prijs naar huis

ging. Erik ten Hag heeft voor de tweede keer

de Rinus Michels Award gekregen als beste

trainer in de eredivisie.

Tekst: Maaike Denkers

Beeld: Richard Lentjes
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Amateurtrainer van het jaar
Genomineerden: Wim Bakering (vv Gomos), Richard Plug (Odin’59), Dogan Corneille (Excelsior

Maassluis), Laurens Knippenborg (RKZVC), Rogier Veenstra (v.v. Goes), Pierre van den Eeden

(Geldrop)

Winnaar: Laurens Knippenborg (RKZVC)

Laurens Knippenborg (RKZVC) is tijdens het 17e Nederlands Trainerscongres gekozen tot ‘beste

trainer-coach amateurvoetbal’ seizoen 2018/2019. Arnold Westen, voorzitter VVON, reikte de

prijs uit aan Laurens Knippenborg.

Laurens Knippenborg zit al zeven jaar bij RKZVC en promoveerde van de derde klasse naar de

Hoofdklasse. Dat deed hij met grotendeels dezelfde groep. Zijn inspiratie haalt hij o.a. uit

Duitsland. “Daar ga ik minimaal een keer per week heen om een wedstrijd te kijken. Of een

training van Borussia Dortmund. Dan kijk ik wat ik daarvan kan leren en kan toepassen voor mijn

eigen trainingen. In de laatste tien jaar heb ik meer geleerd dan de eerste twintig jaar als trainer.”

Trainer van het jaar Jupiler League
Genomineerden: Willy Boessen  (FC Den Bosch), Henk Fraser (Sparta), Marino Pusic 

(FC Twente), Mike Snoei (Telstar), Klaas Wels (TOP Oss)

Winnaar: Marino Pusic (FC Twente)

De Rinus Michels Award voor beste trainer/coach in de Keuken Kampioen divisie ging naar

Marino Pusic die kampioen werd met FC Twente. Ondanks het feit dat hij komend seizoen niet met

FC Twente de eredivisie bedankte hij de club voor de kans die heeft gekregen om zich als trainer-

coach te kunnen ontwikkelen. “Ik ben ontzettend trots op deze prijs, omdat deze uitverkiezing tot

stand komt door het stemmen van trainerscollega’s. Zij geven mij de waardering voor het harde

werken”, vertelt Pusic trots. “Ik had niet verwacht dat ik de prijs zou winnen, maar wel gehoopt. Ik

had zware concurrentie, want ik vind dat al mijn collega’s het verdiend hebben. Het was een week

van extreme emoties, maar ergens hoort dat bij de voetballerij. Ik kan daar prima mee omgaan en

geniet van de prijs. Ik ben geen man die een lange neus trekt. Ik ben FC Twente dankbaar voor de

ervaring, kans en ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Ik heb in mijn leven veel meegemaakt en

neem deze ervaring weer mee.”

Trainer van het Jaar Eredivisie
Genomineerden: Mark van Bommel (PSV), John van den Brom (AZ), Erik ten Hag (Ajax), Adrie

Koster (Willem II), Maurice Steijn (VVV)

Winnaar: Erik ten Hag (Ajax)

Erik ten Hag is tijdens het trainerscongres uitgeroepen tot Trainer van het Jaar. De Ajax-trainer

pakte met zijn team de landstitel, de KNVB Beker én bereikte de halve finale van de Champions

League. Het kon ook bijna niet anders dat Ten Hag de prijs in ontvangst mocht nemen. Geen

enkele Nederlanse trainer had dit seizoen zoveel succes als de Ajax-coach. Het is trouwens

niet de 1e keer dat Ten Hag deze prestigieuze prijs wint. In 2016 pakte hij de trofee al toen hij

trainer was van FC Utrecht.

“Hard werken en innovatief blijven”, zo adviseert Ten Hag zijn collega-trainers. “Elke dag moet

je beter worden. Goed is niet goed genoeg. Je moet als trainer ook niet met alle meningen

meegaan. Er zijn veel clubs en daardoor ook veel meningen. Maar als je dan ieder zijn mening

mee neemt is het moeilijk. Daarin moet je altijd in jezelf geloven.”


