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Jurriaan van Poele - vv Baronie - Hoofdklasse (Zo) 

Jurriaan zit in zijn 6e seizoen als trainer-coach van vv Baronie 
uitkomend in de Hoofdklasse B zondag. In zijn eerste jaar is hij 
gepromoveerd en op dit moment is Baronie dichtbij promotie 
naar de 3e divisie. Jurriaan probeert altijd vooruit te denken in de 
speelwijze om de creatieve spelers in de eindfase aan de bal te 
krijgen. Veel diepte in het spel gekoppeld aan creativiteit van 
achteruit. Hij probeert dominant te zijn aan de bal waarbij 
positiewisselingen voorin tussen de drie spelers een aandachtspunt in de aanvallende speelwijze is. 
Zowel aan de bal als zonder bal initiatief nemen is een stokpaardje van Jurriaan. Hij wil zijn spelers 
vooral in hun kracht laten spelen. Er wordt geprobeerd steeds hoog druk te zetten en dicht bij het 
doel van de tegenstander de bal te veroveren. Dit levert Baronie veel doelpunten op. Dit seizoen 
hebben drie eigen opgeleide spelers hun debuut gemaakt waarvan één speler ook vaste kracht is 
geworden. Jurriaan laat veel spelers van onder-19 meetrainen en onderhoud veel contact met het 
hoofd opleidingen en de jeugdtrainers. Jurriaan laat hen kennismaken met de speelwijze van het 
eerste elftal en hoe je dat vertaalt naar trainingen door middel van overleg tussen kader van 
selectieteams en de hoofdtrainer. Jurriaan heeft veel contact met collega’s en de media waarbij hij 
altijd positief over zijn elftal en zijn club probeert te zijn. Ook schrijft Jurriaan regelmatig een artikel 
of ontwerpt een cursus, en hiermee probeert hij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het 
amateurvoetbal. 

 

Cor Prein - v.v. WNC - 1e klasse (Za) 

Cor Prein is nu al 8 jaar trainer-coach van WNC en is met het 
team doorgegroeid van een tweedeklasser naar een stabiele 
eerste klasser. Met WNC probeert Cor altijd zo aanvallend en 
aantrekkelijk mogelijk voetbal te spelen, en dit begint bij de 
opbouw vanuit de keeper. Zijn verdedigers weten precies wat ze 
graag in de opbouw willen en ook wat ze zeker niet willen. Cor 
gaat eigenlijk altijd uit van zijn eigen kracht en past zich alleen 
aan wanneer een tegenstander met één, twee of drie spitsen-
formatie speelt. Omdat de doorstroming vanuit de jeugd best moeilijk is heeft Cor een 
talentengroepje binnen WNC opgericht om zo toch jongens de aansluiting kunnen laten maken. Met 
de spelers heeft Cor veel contact en hij probeert een sfeer te creëren waarbij de spelers zonder 
drempelvrees bij trainer en staf kunnen aankloppen. Ook wil hij altijd graag jonge jongens van een 
lager niveau een kans geven in de selectie zodat deze jongens zich kunnen ontwikkelen. Dat vindt hij 
heel belangrijk. Niet alleen voor de club zelf, maar ook voor spelers uit de regio. Deze spelers zien 
dan dat er wellicht ook voor hen mogelijkheden zijn om een stap te maken bij WNC. Het is heel 
bijzonder dat Cor volgend seizoen voor het 9de jaar de hoofdtrainer van WNC is. Dit is niet 
gebruikelijk in het voetbal, maar wanneer je een juiste klik met de club/ bestuur/sponsoren hebt en 
je tijdig je selectie kan door selecteren dan is dat dus best mogelijk.  



Dennis van der Steen - vv Sliedrecht - 1e klasse (Za) 

Dennis is inmiddels vier seizoenen trainer-coach van vv Sliedrecht. 
Dit seizoen speelt Sliedrecht nog steeds mee voor promotie naar de 
Hoofdklasse. Vanaf zijn eerste seizoen hanteert Sliedrecht een 
speelwijze die past bij de groep en waar de spelers zich goed bij 
voelen. Aanvallend voetbal met lef vanuit de formatie 1:4:3:3. 
Opkomende backs en vleugels aanvallers die gevarieerd aanvallen. 
De intentie is om hoog druk te zetten, en hiermee kunnen we steeds 
beter anticiperen op een snelle counter van de tegenstander. Dennis houdt vast aan zijn 
voetbalideeën en voetbalprincipes, waardoor ze zich als team blijven ontwikkelen. Er spelen veel 
eigen spelers in het eerste elftal en jaarlijks maken jeugdspelers hun debuut. Zijn band met de 
spelers, collega trainers en ook arbitrage en media zijn meer dan goed. Na dit seizoen vertrekt Dennis 
naar hoofdklasser Achilles Veen. Na zijn succesvolle periode bij Sliedrecht kan hij dit doen met 
opgeheven hoofd. Naast Sliedrecht traint hij ook regelmatig het G-team van Sliedrecht. Jaarlijks 
hoogtepunt is de wedstrijd van dit G-team tegen het eerste elftal van Sliedrecht. Dit toont ook de 
sociale kant van Dennis. Verder is Dennis en zijn staf met veel plezier bezig met de begeleiding van 
meerdere stage-trainers. 

 

 


