
 

GENOMINEERDEN VVON AWARD – DISTRICT WEST 1 

 

 

Gertjan Tamerus - Koninklijke HFC - 2e Divisie 

Gertjan is inmiddels 10 jaar actief als trainer. Na zijn 
actieve periode als speler is hij als jeugdtrainer gestart 
bij de Koninklijke HFC, waar hij ook hoofd opleidingen 
is geweest. Vervolgens heeft hij als jeugdtrainer 
gewerkt bij FC Utrecht en Ajax en was hij assistent-
trainer bij Telstar. Op dit moment is Gertjan 
hoofdtrainer bij Koninklijke HFC in combinatie met een 
functie in de jeugdopleiding van Ajax. Met zijn elftal bij 
Koninklijke HFC speelt hij vooral in de formaties 1-5-3-
2 en 1-3-4-3. De spelprincipes blijven daarbij steeds grotendeels hetzelfde. Uiteraard is dit ook 
afhankelijk van de samenstelling van de beschikbare spelersgroep. De uitgangspunten bij balbezit zijn 
dynamisch aanvallen, veel positiewisselingen en lopende spelers. Bij balbezit tegenstander hoog en 
energiek druk zetten. Mocht de tegenstander onder de druk uit kunnen spelen, dan zal er collectief 
moeten worden verdedigd. Koninklijke HFC heeft veel talentvolle jeugdspelers en sommigen hebben 
op jonge leeftijd al hun debuut gemaakt. Een goed contact met de jeugdtrainers binnen de club vindt 
Gertjan erg belangrijk. Hierdoor krijgt/behoud hij een goed zicht op de aanwezige jeugdige talenten 
die wellicht op korte termijn kunnen instromen in de 1e selectie. Gertjan is een trainer die steeds 
probeert op een eerlijke, duidelijke en directe manier te communiceren met zijn spelers/staf. 

 

 

Patrick Loenen - Sportlust’46 - 3e Divisie (Za) 

Patrick is begonnen als jeugdtrainer bij Zwaluwen Utrecht. In 
de periode 2011-2017 was hij trainer bij Argon in Mijdrecht 
waar hij twee promoties meemaakte. In het seizoen 
2017/2018 werd hij kampioen met vv. Eemdijk. Daarna 
verkaste Patrick naar zijn huidige club Sportlust’46 uit 
Woerden.  Met Sportlust promoveerde hij vanuit de 
hoofdklasse naar de 3e divisie, en ook dit seizoen bestaat nog 
steeds de kans om te promoveren naar de 2e divisie. Na dit seizoen vertrekt Patrick naar 2e divisionist 
Spakenburg. De speelwijze die Patrick hanteert is gebaseerd op veel dynamiek, positiewisselingen en 
lopende spelers. De juiste balans vinden is volgens Patrick dat je goed moet verdedigen om te 
kunnen aanvallen. Stabiliteit daarin is belangrijk. Loopt het in wedstrijden aan de bal wat minder, dan 
moet het verdedigend goed zijn. Bij Argon heeft hij diverse jeugdspelers in het 1e elftal laten 
debuteren. Bij Sportlust’46 is dat minder het geval, omdat het niveau te weinig aansluit op dat van 
het 1e elftal. Patrick probeert zich richting arbitrage/media altijd correct op te stellen. 

 



René van der Kooij - USV Hercules - 3e Divisie (Zo) 

René is al op jonge leeftijd begonnen met het trainen van 
jeugdteams bij de vereniging MVV’27. Hier was hij ook als 
speler actief. Vanaf 2010 is René fulltime met voetbal 
bezig. Eerst hoofd opleidingen bij USV Hercules en daarna 
was hij technisch manager. De functie van technisch 
manager heeft hij gecombineerd met het trainen van 
SCH'44 uit Harmelen en S.O. Soest. Vanaf 2020 is hij 
hoofdtrainer bij USV Hercules. René hanteert een aanvallende speelwijze. Hij is van mening dat 
wanneer spelers hierin meegaan en plezier hebben er een grotere kans is op succes. De aanvallende 
speelwijze wordt, gelet op de reacties van het publiek, aantrekkelijk gevonden. Hij houdt vast aan zijn 
ideeën en hanteert daarbij vaste principes. Soms kan dat qua tegenstander enigszins afwijken. USV 
Hercules speelt met 60% spelers vanuit de eigen jeugd. Diverse spelers hebben dit seizoen bij René 
hun debuut gemaakt in het 1e elftal.  René bekijkt alle wedstrijden van de O21 en hij krijgt nu spelers 
in zijn selectie die hij als 11-jarigen nog heeft getraind. Rene heeft normen en waarden hoog in het 
vaandel staan en probeert altijd naar collega-trainers, scheidsrechters en de media zich correct op te 
stellen. 

 


