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Momenteel zijn we weer druk aan de slag om de trainers voor onze jeugd voor het volgend seizoen 
aan te stellen. Dat doen we met meerdere mensen en in samenwerking met PVC en  
Jeugdcommissie.  

Ontwikkeling van onze trainers 
We willen de begeleiding van onze trainers bij 
de jeugd verbeteren door middel van: 

 Het koppelen van een jeugdige trainer 
aan een ervaren trainer bij een team 

 Het aanstellen van een ervaren trainer 
als “begeleider”  

 
Op deze wijze zullen onze jeugdige 
trainers/liefhebbers meer leren en dat zal hun 
plezier (en dat van de spelers) in het voetbal vergroten.  
 
Bij dit plan zoeken we de samenwerking met SBB (Beroepsonderwijs bedrijfsleven, zie ook 
https://www.s-bb.nl/ ) en het CIOS te Heerenveen (zie ook https://www.frieslandcollege.nl/sport-
bewegen ).  
 
Deze opzet willen we eerst binnen SWZ realiseren, daarna willen we ook onze collega-verenigingen in 
stad en regio betrekken. 

Vanuit SZW zal Klaas Wittermans (een ervaren trainer met TC2 uit onze regio) deze nieuwe vorm van 
ontwikkeling projectmatig begeleiden. Momenteel zijn we bezig om een projectplan te maken, als 
dat klaar is zullen we dat ook via dit medium presenteren. 

Trainers jeugd 
Inmiddels is Ernst Veldman vastgelegd voor de training en coaching 
van JO17-1 en zal hij ook de technische coördinatie bij de JO13 voor 
zijn rekening nemen. Ernst woont in Sneek en heeft een commerciële 
functie. Hij heeft gevoetbald bij Sneek en Heerenveen en is al 

jarenlang betrokken bij de jeugd van 
onze vereniging o.m. als hoofd 
jeugdopleiding en trainer. 
 
Joel van Stralendorf en Dani Al Nashi 
zijn vastgelegd voor de training en 
coaching van JO15-1.  
 
Joel woont in Sneek, werkt bij Hamilton 
Bright en heeft gevoetbald bij Sneek en 
Cambuur. Hij beschikt over TC3 en is al jarenlang trainer, eerst bij ONS 
en nu, al meerdere jaren, bij SWZ.  
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Dani Al Nashi studeert aan het CIOS , heeft bij SWZ in de jeugd 
gespeeld, speelde daarna voor YVC en momenteel voor ONS.  
 
 Sjoerd-Jan Miedema zal  de JO13-1 gaan 
trainen en coachen.  Sjoerd-Jan woont in 
Sneek, heeft bij vv Scharnegoutum en 
ONS gevoetbald, is docent in het 
basisonderwijs en inmiddels al enkele 
jaren trainer bij onze selecties. Zijn leven 
is dit seizoen drukker geworden door de 
geboorte van een zoon! Sjoerd-Jan heeft 
TC3 gevolgd maar nog niet het diploma 
behaald, dat wil hij het komend seizoen 
gaan doen middels het maken van zijn 

portfolio. 
 
Daarnaast zijn we ook in gesprek met jeugdige voetballiefhebbers om zich te ontwikkelen binnen het 
vak van trainer en van onze ervaren trainers te leren. Vanzelfsprekend gaat dat in overleg. 
 
Ook voor de andere teams zijn de gesprekken volop gaande, de ervaring leert echter ook dat zaken 
zoals teamindelingen en het rooster van school of werk hier een rol in spelen. Zodra er duidelijkheid 
is zullen we dit weer, via dit medium, laten weten. 

Begeleiding (ambitieuze) spelers 
 
Daarnaast heeft Andre Semplonius een belangrijke rol in 
de begeleiding van onze (ambitieuze) jeugdspelers naar 
de selecties bij de senioren. Andre is een rasechte SWZ-
er, heeft jarenlang in ons 1e team gespeeld, beschikt over 
TC2 en is het  volgend seizoen assistent-trainer bij SWZ 1.  


