
René van der Weij 
SC Genemuiden - Hoofdklasse B(zat) - District Noord 
 
Na vier jaar trainerschap bij VV Buitenpost met goede resultaten, is René voor het 1ste seizoen 
trainer-coach van Sc Genemuiden. Hij speelt daar nu top vier. Van der Weij is continu bezig met 
de ontwikkeling van de speelwijze. Het rendement is in verdedigend opzicht zichtbaar met 
minder tegendoelpunten. René houdt daarnaast vast aan zijn voetbal ideeën en wil dominant en 
aanvallend spelen. In de huidige selectie zitten zeventien eigen jeugdspelers. Dit seizoen zijn er 
vier jeugdspelers die vanuit JO19 hun debuut hebben gemaakt. René heeft structureel overleg 
met de trainer van de oudste jeugd en de talenten vanuit dit team trainen op de donderdag met 
de 1ste selectie mee. Op de maandag hebben de talenten een specifieke training die past bij de 
ontwikkeling. Rene stelt zich professioneel, betrokken en sociaal op richting de media, collega’s 
en spelers.  

Marcel Lourens  
VV Kloetinge - 1ste klas C (zat) - District Zuid 1 
 
Marcel is een trainer die de groep ieder jaar beter maakt. Daarbij is de balans in het elftal leidend, 
maar wel wordt altijd uitgegaan van aanvallende gedachtes. Belangrijk aspecten zijn het mini-
maliseren van het rouwmoment en verdedigende taken maximaal uitvoeren. Vanuit VV Kloetinge 
is de speelstijl voor de standaard jeugdelftallen en het 1ste elftal bij voorkeur 1:4:3:3. De selectie 
(1ste elftal) bestaat uit acht eigen jeugdspelers en tien spelers hebben de afgelopen drie jaar hun 
debuut gemaakt. Het kritische publiek van VV Kloetinge is ook gewend aan een aanvallende speel-
stijl en gelukkig zit dit in het DNA van deze trainer. Marcel is altijd nuchter en ontspannen voor de 
wedstrijden, vertrouwend op zijn goede voorbereiding. Daarnaast heeft hij een goede balans in 
de rollen die een hoofdtrainer moet uitvoeren. Hij kan goed schakelen tussen trainen, coachen, 
managen en het menselijke aspect. Op dit moment bezet het team van Marcel de 1ste plek.  

John Blok  
SVV Scheveningen - 2e divisie (za) - District West 2 
 
Als speler was hij één van de steunpilaren in de opmars van Scheveningen. Nu is hij ook zijn trai-
nerscarrière begonnen bij zijn oude club. Met uitstapjes naar Quick Boys (3 seizoenen) en VVSB 
(1 seizoen) is hij inmiddels voor het 11e seizoen actief bij SVV Scheveningen. Dat brengt het 
totaal aantal jaren dat hij werkzaam is binnen SVV Scheveningen in totaal op 16 seizoenen. 
John is al jaren in staat om met beperkte middelen een herkenbaar, fris en goed voetballend 
team samen te stellen. John staat bekend om zijn eerlijkheid, zijn duidelijkheid en zijn goede 
band met spelers. De kracht van John is dat hij als trainer een eenheid weet te smeden, jongens 
mentaal in juiste stand krijgt en hen voor elke meter laat knokken. Daarnaast zet hij zijn team 
tactisch ook goed neer. Het nadenken over waar het eigen team sterker van wordt en waar de 
tegenstander het lastig meet heeft, vindt John een mooi aspect van het vak. Zijn team vult goed 
positiespel het beste in vanuit zijn ideale veldbezetting 1:4:3:3: Het liefst opbouwend van achter-
uit met aanvallende vleugelverdedigers. Verdedigend ligt het accent vooral op het compact 
staan. De plek op het veld waar dat gebeurt is afhankelijk van de sterkte van de tegenstander 
en de stand in de wedstrijd.
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Maurice Verbunt  
RKSV Groene Ster - 3e Divisie (zo) - District Zuid 2 
 
Maurice zal ook in het nieuwe seizoen 20/21 hoofdtrainer zijn bij Groene Ster. Hij begint dan aan 
zijn vierde seizoen. Afgelopen seizoen won hij alles dat er te winnen viel. Kampioenschap in de 
hoofdklasse en winnaar van de districtsbeker. Daarnaast zorgde hij dit seizoen met zijn ploeg voor 
een enorme stunt in de KNVB-beker door VVV Venlo te verslaan. Op dit moment doet zijn team het 
verdienstelijk in de 3e divisie. Voor Groene Ster kende Maurice een sterk debuut als hoofdtrainer 
bij zijn oude liefde VV Chevremont. Hij leidde deze ploeg van de 2e klasse naar de Hoofdklasse en 
won ook de KNVB-beker. Maurice werkt voornamelijk vanuit een aantal spelprincipes. Hierbij zijn 
de belangrijkste afspraken dat men altijd een man meer heeft in de achterhoede en op het midden-
veld. Zijn spelprincipes zijn zowel aanvallend, verdedigend als in het omschakelen tot in detail 
uitgewerkt. Daardoor weten de spelers precies wat er van hen verwacht wordt. Maurice is als trai-
ner een ideale combinatie tussen praktijkman en docent. Hij is een perfecte people manager, een 
teambuilder en Maurice hecht naast het voetballen veel waarde aan de sociale contacten. Hij 
doet dat allemaal met waardering en respect voor de clubcultuur.

Ulrich Landvreugd 
AFC Amsterdam - 2e Divisie - District West 1 
 
Ulrich is ruim 15 jaar actief als hoofdtrainer bij diverse clubs en heeft in die periode diverse 
successen behaald. Hij heeft ook bij FC Barnet in Engeland de nodige ervaring opgedaan. Sinds 
het seizoen 2018/19 is hij werkzaam bij AFC. Het eerste jaar werd direct promotie naar de 2e divi-
sie behaald. Dit seizoen 2019/20 speelt AFC opnieuw mee om de bovenste plaats. Ulrich hanteert 
een aanvallende speelwijze, waarin het systeem niet bepalend is. Hij heeft een goede omgang 
met de spelersgroep en beschouwt ook de omgang met collega’s van belang. De jeugd heeft 
ook de nodige aandacht onder zijn leiding. Eén jeugdspeler speelt inmiddels bij het eerste en er 
zijn zes spelers die hun debuut hebben gemaakt onder zijn leiding. Op woensdag en vrijdag traint 
Ulrich de niet-selectie jeugdteams met een specifiek concept volgens de AFC Trainers Academy. 
Samen met de jeugdcommissie heeft hij dit opgezet en kunnen er 360 kinderen door selectie-
trainers en stagiaires worden getraind. Door zijn aansturing heeft hij ervoor gezorgd dat het 
niveau van de niet-selectie teams enorm is verbeterd.

Gert-Jan Karsten 
HHC Hardenberg - 2e divisie - District Oost 
 
Gert-Jan is momenteel voor het 6e seizoen in dienst van HHC. Hij is begonnen als trainer van 
het belofte elftal en heeft vanuit zijn eigen visie geholpen de jeugdopleiding vorm te geven. Bij 
het behalen van de RJO-status van HHC was hij verantwoordelijk als hoofd jeugdopleidingen. 
Momenteel is hij bij HHC voor het vierde seizoen bezig als hoofdtrainer. De titel in de 2e divisie 
is nog volop in zicht. Gert-Jan nam destijds halverwege het seizoen de coaching over toen het 
team op de laatste plaats stond. In de laatste wedstrijd van dat jaar kon het eerste zich uitein-
delijk handhaven in de 2e divisie. In het afgelopen seizoen behoorde HHC bij de drie meest 
scorende teams en defensief een van de best presterende teams. Onder zijn leiding heeft het 
team zich ontwikkeld van degradatiekandidaat tot titelkandidaat met offensief voetbal vanuit 
het 1:4:3:3 systeem. Gert-Jan wil tijdens de wedstrijden herkenbare patronen terugzien. Tijdens 
trainingen is hij daar nadrukkelijk mee bezig. Van de A-selectie zijn momenteel zes jeugdspe-
lers actief als contractspeler dan wel als talent voor de toekomst. Voetbalinhoudelijk is hij erg 
uitgesproken maar altijd open en positief naar zijn omgeving. Kortom een gedreven, dynamische 
en betrokken trainer.    
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