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Frans Koenen - sv Venray - 1e klasse (Zo) 

In het seizoen 2018/2019 is Frans, samen met zijn assistent Mandy Passon, 
begonnen bij Sv Venray. Frans had de beschikking over een jonge spelersgroep 
met enkele ervaren spelers. Er zat heel veel voetballende potentie in de 
spelersgroep maar ze misten veel basisprincipes, zowel in als ook buiten het 
veld. Het leggen van een fundering middels herkenbaar spel, goede trainingen, 
onderlinge afspraken en daarbij veel aandacht voor het individu om ze beter te 
laten voetballen stonden voorop. Hierdoor veranderde het team naar een 
dynamisch geheel waarbij vooral de wisselvalligheid langzaam verdween. De 
staf is kritisch op elkaar en kunnen goed communiceren en hebben vertrouwen 
in ieders vaardigheden. De staf heeft vertrouwen in de spelers en is duidelijk richting de 
spelersgroep. De mening van de spelers is belangrijk en de staf probeert waar mogelijk aan te vullen. 
Belangrijk is vooral in de spiegel kijken en niet naar anderen wijzen. Jeugdspelers die potentie 
hebben en over de juiste ‘mindset’ beschikken laat de staf gefaseerd instromen bij het 1ste elftal. Je 
wordt beoordeeld op wat je brengt, en niet op jouw leeftijd. De wedstrijden worden gespeeld in een 
dynamische creatieve vorm, waarbij er aandacht is voor de veldbezetting in aanvallend/verdedigend 
opzicht. Het resultaat blijft echter altijd de drijvende kracht. Na vier jaar kan men constateren dat er 
een hecht en volwassen team staat dat dynamisch voetbal speelt. 

 

Reinald Boeren  - vv Gemert - 3e Divisie (Zo) 

Reinald is bezig aan zijn 4e seizoen bij Gemert en zal ook komend seizoen aan 
de club verbonden blijven. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met Gemert 
naar de 3e Divisie. Tevens bereikte de ploeg het hoofdtoernooi van het KNVB-
beker toernooi en kwam Gemert uit tegen Feyenoord. Bij de start van dit 
seizoen was directe handhaving de doelstelling. Gemert bleef echter lang 
ongeslagen en strijd nu zelfs zeer onverwachts mee voor de prijzen. Reinald 
heeft een goede maar zeer directe omgang met de strafleden en 
commissieleden. Ook heeft hij een goede relatie met zijn spelers, waarbij hij 
een grote en oprechte interesse heeft in de persoon achter de speler. Hij 
communiceert heel open en iedereen kan bij hem terecht. Hij betrekt alle 
stafleden bij het groepsproces. Reinald heeft ook goede relaties met collega trainers. vv Gemert 
speelt in de formatie 1-4-3-3. De kracht van Reinald is dat hij accenten legt in speelwijze nadat hij 
eigen speelwijze en die van de tegenstander heeft geanalyseerd. Gemert kan dan ook variëren 
tussen meerdere systemen. Kracht van de ploeg is de omschakeling naar aanvallen. Reinald vraagt op 
trainingen, maximale arbeid en inzet, dus alles op 100%. Veel trainingen met hoge intensiteit en 
bereidheid. Er wordt veel geëist van stafleden en spelers. Gemert heeft dit seizoen een bewuste 
keuze gemaakt om de 1e selectie in te krimpen om meer stageplaatsen te creëren voor eigen 
talenten uit 023 en 019. Deze spelers worden in trajecten geplaatst en krijgen maatwerk 
aangeboden. Op dit moment staat er een jeugdspeler uit 019 vast in de basis en dit seizoen hebben 7 
jeugdspelers hun debuut gemaakt.  

 



Harrie Gommans - vv Una - 3e Divisie (Zo) 

Harrie heeft zowel als trainer-Coach als speler een mooi rijtje clubs achter 
zijn naam staan. Hij speelde o.a. bij Fortuna Sittard, Vitesse en Roda JC. En hij 
was trainer van o.a. EVV Echt, Nevok Gruitrode en MMC Weert. Harrie wil 
verzorgd en aanvallend voetbal spelen. Hij wil lef zien bij zijn spelers tijdens 
het opbouwen op de eigen helft, dus spelers durven aanspelen die in de 
dekking staan. Hij weet als geen ander dat dit fout kan uitpakken maar hij is 
ervan overtuigd dat dit op de lange termijn meer resultaat oplevert voor zijn 
eigen team. Hij gelooft in een ploeg die ergens op kan bouwen, die stabiel is 
(weinig goals tegen krijgt en moeilijk te verslaan is) en die uiteindelijk dus 
meer succes zal hebben. Om dit alles voor elkaar te krijgen wil hij stabiliteit 
kweken met bepaalde spelprincipes in combinatie met spelpatronen die hij wil terugzien tijdens het 
aanvallen, verdedigen en omschakelen. Harrie is van mening dat werken met spelprincipes voor 
structuur zorgt binnen een speelwijze omdat je ongeacht de situatie die zich voordoet in de wedstrijd 
deze altijd kunt toepassen. Daarnaast verstrekt Harrie altijd aanvullende informatie aan zijn spelers. 
Uiteindelijk gaat het uiteraard wel het winnen van de wedstrijd. Tot nu toe moet Harrie concluderen 
dat het seizoen niet stabiel verloopt en dat zijn team te veel goals tegen krijgt. Harrie is er zeker van 
dat dit niet is te wijten is aan een gebrek aan voetbalkwaliteiten maar dat het meer te maken heeft 
met bepaalde karaktereigenschappen binnen zijn elftal. Werk aan de winkel dus.                    

 

 


