
 

 

GENOMINEERDEN VVON AWARD – DISTRICT OOST 

 

 

Ton Kosterman  - sv Juliana ’31 - Hoofdklasse (Zo) 

 

Ton voelt zich vereerd met deze nominatie. Een mooie waardering 
voor zijn 37 jaar trainerschap, waarvan 27 seizoenen als 
hoofdtrainer. Na de jeugd van A.W.C., Volharding en Olympia’18 
werd hij op zijn 28ste jaar hoofdtrainer bij E.W.C.’46. Daarna volgde 
Festilent, A.W.C., Margriet, O.S.S.’20, Alverna, Woezik, Wittenhorst 
en Juliana’31. Daarnaast is Ton bij verschillende verenigingen hoofd 
opleiding en technisch coördinator geweest. Er spelen binnen het 
voetbal vaak veel externe factoren mee die bepalen of je wel of niet succesvol bent en waar je als 
trainer geen invloed op hebt aldus Ton. Successen behaal je niet alleen. Hiervoor heb je een goed 
georganiseerde vereniging die bij jouw visie en ambitie past en de juiste mensen om je heen nodig. 
Een staf welke evenwicht en vertrouwen uitstraalt en een spelersgroep die in balans is. Ervaring, 
talent, ambitieuze en kwalitatief goede spelers. De selectie van Juliana ’31 bestaat uit een mix van 
ervaren en jonge ambitieuze spelers. De meeste spelers zijn al jaren actief binnen de selectie van 
Juliana’31. Uit de huidige groep komen 7 spelers uit de eigen opleiding. Bij Juliana’31 hanteert Ton 
een 1:3:4:3 formatie. Achterop drie centrale verdedigers en daarvoor 4 middenvelders in een 
kommetje. Aanvallend kiest Ton voor twee schaduw aanvallers en een centrumspits of een 10 en 2 
spitsen. Binnen de organisatie variëren we tussen hoog staan, midden zone of inzakken. 

 

Jurjan Wouda - Excelsior’31 - 3e Divisie (Za) 

Jurjan is met z’n 31 jaar één van de jongste trainers in de top van 
het amateurvoetbal. Op z’n 18e jaar begon hij al als jeugdtrainer 
bij vv Heerenveen met z’n trainerscarrière. Sinds het seizoen 
2016-2017 is Jurjan verbonden aan Excelsior ’31 uit Rijssen. Via 
jeugdtrainer en assistent-trainer is hij nu voor het 2e seizoen 
hoofdtrainer. Jurjan heeft een eigen voetbalvisie vanuit het 
1:4:3:3, aanvallend en dominant binnen de spelprincipes van zijn 
team. In zijn selectie van 25 spelers zitten 10 spelers vanuit de 
eigen jeugdopleiding waarvan een aantal basisspelers en er ook al meerdere die in het 1e hebben 
gedebuteerd. Naast het trainen en begeleiden van het 1e elftal traint hij ook 1 keer per maand het 
talenten team bestaande uit 15, 16 en 17-jarige talentvolle jeugdspelers. In de omgang hecht hij er 
veel waarde aan om te weten wat er zoal in de speler omgaat. Hoe gaat het op school of op het 
werk. Hoe ziet de privé situatie eruit van zijn spelers. Jurjan is een gedreven trainer die het maximale 
uit zijn team wil halen door duidelijk te zijn naar zijn spelers en staf. 

 



Eric Speelziek -  Sparta Nijkerk - 3e Divisie (Za) 

Eric is momenteel voor het 5e seizoen trainer in dienst van 
Sparta Nijkerk. Begonnen als trainer in 2000 bij T.E.C. Tiel, 
daarna Rheden - DTS Ede – Bennenkom - Hercules en 
momenteel Sparta Nijkerk. Met zijn 22 jaar trainingservaring, 
heeft hij al diverse titels behaald. Promotie met T.E.C, D.T.S Ede 
en met Sparta Nijkerk naar de 3e divisie. Daarnaast diverse 
periodetitels met verschillende clubs. Als trainer heeft hij in zijn 22-jarige loopbaan een aanvallende 
en positieve spelopvatting gehanteerd. Weinig gele kaarten en rode kaarten en een sportieve 
grondhouding, dat eist hij ook van zijn spelers. Eric heeft in zijn trainersloopbaan veel aandacht 
besteed aan het opzetten en begeleiden van jeugdopleidingen en inpassen c.q. het laten debuteren 
van jeugdige talenten in zijn selecties. Momenteel zitten 3 jongens uit eigen jeugd bij de selectie. Op 
dit moment is Eric met zijn elftal nog steeds in de race voor het kampioenschap. 

 


