
GENOMINEERDEN VVON AWARD – DISTRICT NOORD 

 

Dick Krommenhoek - Oldeveste ’54 - 1e klasse (Za) 

Toen Oldeveste ’54 Dick benaderde om hoofdtrainer te worden 
heeft hij geen moment getwijfeld. De Technische Commissie en hij 
spraken de wens uit dat zij graag de eigen jeugd van de club een 
kans wilden geven om zich te ontwikkelen in de selectie. Dick 
heeft inmiddels voldaan aan de wens om te komen tot het 
inpassen van diverse jeugdspelers waardoor er een herkenbaar en 
grotendeels zelf opgeleide selectie is ontstaan. Het elftal bestaat, 
op één speler na, uit zelf opgeleide spelers. Waar het elftal in de afgelopen periode succesvol was, en 
nog steeds is, is de organisatie bij balverlies. Waar en wanneer wil men de bal veroveren, om 
vervolgens in de omschakeling in ruimtes te komen waar ze kansrijk kunnen zijn. In een compact 
veld, waar linies kort op elkaar zijn aangesloten verovert Olde Veste de bal regelmatig op het 
middenveld. Vanuit die situatie probeert men met kort combinatie spel de bal in de as bij de spits of 
gekantelde buitenspeler te krijgen. De balvaste spits moet zorgen voor tijd waarin het middenveld 
aan kan sluiten. De buitenspelers hebben de snelheid om met een individuele actie achter de laatste 
linie van de tegenstander te komen. Geregeld komt Olde Veste op die manier tot een gevaarlijke 
counter of doelpunt. Maar het elftal wil ook via een opbouw van achteruit tot eenzelfde situatie 
komen. Waar mogelijk draagt Dick, samen met zijn staf en selectie, een steentje bij aan de diverse 
activiteiten binnen de vereniging. Dick is ook KNVB docent. Eerder was hij trainer bij DVVA, AVV 
Swift, HSV De Zuidvogels, NVC Naarden, Heerenveense Boys, FDS Havelte en SC Emmeloord. 

 

Karlo Meppelink - vv VKW - 1e klasse (Zo) 

Karlo Meppelink is bezig aan zijn 3e seizoen bij VKW. Daarnaast is ook 
nog jeugdtrainer bij FC Emmen. Hij was eerder trainer van ZZVV, Union 
Emlichheim, Germanicus, HZVV en Vroomshoopse Boys. Volgend 
seizoen maakt Karlo Meppelink de overstap naar derde divisionist vv 
Staphorst. Momenteel staat Karlo Meppelink met VKW op een tweede 
plek en zijn er kansen op promotie naar de hoofdklasse. Karlo maakt 
bij VKW voornamelijk gebruik van eigen spelers. Bijna alle spelers van 
de selectie hebben de jeugd van VKW doorlopen. Een aantal spelers zijn een periode ergens anders 
actief geweest, maar zijn teruggekeerd. Onder leiding van Karlo hebben meerdere jeugdspelers hun 
debuut gemaakt bij het eerste elftal. VKW speelt aantrekkelijk voetbal. Het team probeert van 
achteruit op te bouwen en zoekt naar de voetballende oplossing. De trainer gaat in wedstrijden uit 
van de eigen kwaliteiten van zijn selectie en bouwt daarop door. Hiermee gaat hij uit van de eigen 
kracht en combineert hij dit met een realistische blik op de tegenstander. Dit blijft hij ook doen 
wanneer de resultaten even wat minder zijn. Karlo is positief ingesteld en oplossingsgericht. Hij richt 
zich niet op wat er allemaal niet goed gaat, maar richt zich vooral op wat er goed gaat en wil dat 
verder uitbouwen. De sfeer in de groep blijft daarom goed en dat draagt bij aan de kwaliteit van het 
team. Karlo heeft ook nog een adviserende rol bij de jeugdopleiding. Daarnaast is hij ook altijd bereid 
zijn kennis te delen met collega's en ook breder binnen VKW. Zijn omgang met collega's, arbitrage en 
de media is altijd uiterst correct en een voorbeeld voor menig trainer. 

 



Steven Wuestenenk - Be Quick 1887 - Hoofdklasse (Zo) 

Steven Wuestenenk is voor het 4e seizoen trainer-coach bij Be Quick 1887 
uit Haren. Het is zijn eerste club als hoofdtrainer. Hiervoor was hij 
jeugdtrainer bij o.a. sc Heerenveen, vv Heerenveen, Be Quick 1887 en PEC 
Zwolle. Steven werkt bij Be Quick vooral met eigen jeugdspelers. Na 
degradatie uit de 3e divisie in 2018 besloot de club haar vizier te richten op 
de eigen jeugd. Binnen deze visie past het dan ook om “eigen opgeleide 
jeugdtrainers” de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Steven is als 
hoofdtrainer nog steeds betrokken bij de jeugdopleiding. Zo loopt hij 
regelmatig op de velden om te kijken naar de ontwikkelingen van de jeugd 
en jeugdtrainers en praat hij mee over de ontwikkeling van de opleiding. Als trainer valt Steven op 
door zijn enorme gedrevenheid en leergierigheid. Hij is een “People manager”; geïnteresseerd in de 
mens achter de speler en weet daarmee het maximale uit zijn spelers te halen. Waar vele trainers 
werken vanuit spelprincipes hebben Steven en zijn staf een andere zienswijze. Be Quick werkt vanuit 
fasen (speelveld gedeelte) waarbij men binnen de fasen werken aan de voetbalhandelingen die daar 
van de spelers worden gevraagd. Ook de speelwijze die de eerste selectie hanteert past binnen de 
visie van de club. Het elftal speelt naar voren en willen het liefst de tegenstander onder druk zetten, 
maar kijken wel naar de tegenstander om te bepalen hoe hoog die druk dan het meest effectief is. 
Met andere woorden Be Quick 1887 denkt in kansen om het maximale resultaat te behalen. De 
omgang met collega's, arbitrage en de media is vanuit Steven altijd uiterst correct en een voorbeeld 
voor menig trainer.  

 

 


