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De afgelopen maanden is het Technisch Hart druk bezig geweest met de technische 
invulling voor het seizoen 2020-2021.  
Een aantal zaken zijn afgerond maar door het coronavirus zijn een aantal zaken “on hold” 
komen te staan. 
 
Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken. 
 

Samenstelling Technisch Hart 
Het Technisch Hart bestaat uit de volgende leden:  
Jan Lohuis (namens het bestuur), Johan Schipper (namens Stichting SVZW), Lars Dikkers, 
Jan Pouls, Jeroen van Kammen, Edger ter Haar en Arjan Bartels (Hoofd Jeugdopleiding). 
 
 

Technisch Beleidsplan 2019-2023 
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 8 november 2019 hebben wij het beleidsplan 
2019-2023 gepresenteerd. Hierin zijn de voetbaltechnische doelstellingen, die wij graag 
willen bereiken, opgenomen.  
 
Tijdens de ALV hebben we aangegeven dat een lange adem nodig is om een structurele 
doorstroming vanuit de jeugd en tweede elftal naar het eerste elftal te realiseren.  
Indien er op kortere termijn talentvolle jongens zich in de kijker spelen zullen zij een kans 
krijgen om hogerop aan te sluiten.  
 
Klik hier voor het Technisch beleidsplan. 
 
 

Selectie SVZW 1 Seizoen 2020-2021 
In de afgelopen maanden zijn Stichting SVZW, Technisch Hart en de technische staf van 
SVZW 1 druk bezig geweest met de samenstelling van de selectie voor het seizoen 2020-
2021.  
 
De doelstellingen vanuit het technisch beleidsplan hebben wij geprobeerd zoveel mogelijk 
mee te laten wegen. Zoals aangegeven in de afgelopen ALV zal de inbreng van eigen 
jongens waarschijnlijk nog even op zich laten wachten, maar we hopen uiteraard zo spoedig 
mogelijk.   
 
Voor het komend seizoen is de 1e selectie teruggebracht van 23 naar 19 spelers. Hieronder 
vindt u de wijzigingen van de 1e selectie voor het komende seizoen: 
 
Nieuw: Stefan Maat (Excelsior’31), Luuk Geelen (Quick’20), Freek Grondman en Burak 
Babuloglu-Uguz (beiden HSC’21) en Lars Kroezen (PH Almelo) 
 
Vertrek: Nigel Michels, Burak Basut, Levi van der Spek, Bas Woesthuis, Karlo 
Borghuis, Joran Pot, Bram Dwars, Nick Koopmans en Matthijs Witten. 
 
Na een seizoen blessureleed zal Wouter Grendelman terugkeren naar de 2e selectie om daar 
weer ritme op te doen om zo mogelijk weer terug te keren in de 1e selectie. 

http://www.svzw.nl/2017/wp-content/uploads/2020/04/Beleidsplan-Technisch-Hart-SVZW-1.pdf
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Invulling selectietrainers seizoen 2020-2021 
De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het voeren van gesprekken met de 
selectietrainers over de wederzijdse ambities, doelen en wensen.  
Wij zijn verheugd dat al onze selectieteams volgend seizoen zijn voorzien van enthousiaste 
en gekwalificeerde trainers.  
 
 
De selectietrainers voor het komend seizoen zijn: 
 
SVZW 1 
Het contract met Philip Agteres en zijn assistent Maurice Bartelds is voor één seizoen 
verlengd, zodat beiden komend seizoen voor het vierde opeenvolgende jaar werkzaam zijn 
bij SVZW. Jeroen Olthof zal wederom als teammanager fungeren. 
 
De technische staf committeert zich aan de inhoud en de doelstellingen uit het technisch 
beleidsplan.  
 
 
SVZW 2 
De wegen van trainer Ali Gozukeles en onze 2e selectie scheiden zich na dit seizoen. 
 
Vanaf het nieuwe seizoen zal Brian Kottink trainer zijn van onze 2e selectie.  
Brian is op dit moment trainer van SVZW JO17-1 en al een aantal jaren verbonden aan 
SVZW.  
Vorig seizoen heeft hij met succes zijn KNVB TCII diploma behaald. Met dit diploma mag hij 
ook seniorenteams trainen. 
 
Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij binnen onze eigen jeugdopleiding een ambitieuze en 
gedreven trainer/opleider hebben gevonden. SVZW 2 is namelijk het verlengstuk van onze 
jeugdopleiding en daarmee de toekomstige brug naar de 1e selectie.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat Brian deze rol als opleider van onze jonge 2e selectie op een 
goede manier gaat invullen.  
 
 
SVZW JO19-1 
Ook komend seizoen zal Jurgen Bosch SVZW JO19-1 onder zijn hoede nemen.  
Jurgen heeft afgelopen seizoen zijn KNVB TCII-diploma behaald.  
Wij zijn verheugd dat Jurgen langer verbonden blijft bij SVZW. Met deze contractverlenging 
zal Jurgen zijn vierde jaar ingaan bij SVZW.   
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SVZW JO17-1 
Met het doorschuiven van Brian Kottink moesten we op zoek naar een nieuwe JO17-1 
trainer.  
 
Na een aantal goede gesprekken hebben wij zowel een trainer (Jeff Bovenlander) als een 
assistent-trainer (Fred Bovenlander) gevonden voor onze JO17-1 selectie.  
 
Vorig seizoen hebben zij Hulzense Boys JO17-1 onder hun hoede gehad en zijn daarmee 
gepromoveerd naar de landelijke divisie. Dit seizoen hebben zij een sabbatical gehouden 
maar het begon weer te kriebelen.   
 
Beiden zijn bekend met SVZW. Vader Fred heeft enkele jaren destijds onze 3e (selectie) 
elftal getraind en zoon Jeff heeft in het 2e van SVZW gespeeld. 
 
 
SVZW JO15-1 
Ook komend seizoen zal Michel Kraan SVZW JO15-1 onder zijn hoede nemen.  
In de gevoerde gesprekken gaf hij aan een sportieve uitdaging in dit enthousiaste team te 
zien en als Technisch Hart zijn we hier erg blij mee.  
Michel is al jaren tot wederzijdse volle tevredenheid jeugdtrainer bij SVZW. 
 
 
SVZW JO13-1 
Aangezien de huidige SVZW JO13-1 trainer Bert van Losser aangaf te stoppen zijn we op 
zoek gegaan naar een opvolger. Die hebben we gevonden in de persoon van Rifat Deniz. 
 
Rifat was dit seizoen assistent-trainer bij Oranje Nassau JO17-1 en bezig met het behalen 
van zijn TCIII-opleidingsdiploma. Wij denken met Rifat een gedreven en ambitieuze trainer 
voor onze JO13-1 selectie te hebben gevonden.  
 
 

Techniektraining  
Het was de bedoeling om in maart de techniektraining te laten starten voor onze jo10, jo11 
en jo12 teams. Helaas is dat door de coronavirus/crisis niet meer mogelijk.  
Wij hopen tijdens het nieuwe seizoen weer te kunnen starten. Zie voor verdere informatie 
het kopje ‘Vacatures’. 
 

 
Invulling Technisch jeugdkader  
De afgelopen 2 seizoenen heeft Arjan Bartels de functie van Hoofd jeugdopleiding (HJO) 
naar volle tevredenheid ingevuld. Helaas komt hier een einde aan daar Arjan een opleiding 
voor zijn werk gaat volgen en zijn tijd hier aan gaat besteden. 
Ook technisch jeugd coördinator voor Jo12, Jo11 en Jo10 Jasper van Arnhem heeft 
aangegeven zijn taken niet meer te kunnen combineren met zijn werk.  
Technisch jeugd coördinator bovenbouw Andre Slomp zal wel door gaan.  
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De functie van HJO is op dit moment vacant en we zijn binnen het Technisch Hart aan het 
bekijken hoe we dit gaan invullen.  

 
Jeroen van Kammen zal doorschuiven van technisch jeugd coördinator onderbouw naar 
technisch jeugd coördinator bovenbouw en Andre gaan assisteren bij de JO19 en JO17 
teams.  
 
Als opvolger van Jasper hebben we Jonathan Kappert bereid gevonden de taken over te 
nemen. Jonathan is een aantal jaren geleden jeugdtrainer geweest bij SVZW en is daarna 
trainer geweest bij SVVN en Oranje Nassau. Op dit moment is hij trainer van Juventa’12 
Vrouwen 1 wat hij komend seizoen ook zal zijn.  
Wij zijn verheugd dat Jonathan ons team komt versterken. 

 
 
Indeling teams 2020-2021 
Voor het seizoen 2020-2021 wordt er op korte termijn een mail naar (de 
ouder(s)/verzorger(s) van alle) spelende leden gestuurd. Dit om een eerste inventarisatie 
van beschikbare spe(e)l(st)er(s) voor het komende seizoen te krijgen. 
 
Aan de hand van deze informatie worden de teams qua leeftijdscategorie verdeeld en 
vervolgens per team ingedeeld. Normaliter geeft Arjan voorafgaand aan deze indeling een 
presentatie aan ouder(s)/verzorger(s) over de manier van indelen. Of dit door de huidige 
Corona-crisis opnieuw kan plaatsvinden is nog afwachten. Lukt dit niet, dan is een eventueel 
alternatief om de PowerPoint presentatie naar de ouder(s)/verzorger(s) te mailen, zodat zij 
toch op de hoogte zijn. 
 
Daarnaast gaat er een mail naar spelers van de JO17-1 en JO19-1 uit om hun visie voor het 
komende seizoen als de wens voor de lange termijn te peilen. 

 
 
Vacatures trainers en leiders seizoen 2020-2021  
Zoals gemeld hebben we de invulling van de trainers voor de selectieteams af kunnen 
ronden.  
 
Op het moment dat alle teams zijn verdeeld en ingedeeld, kunnen ook alle trainers aan deze 
teams worden gekoppeld. Normaliter is de maand maart het tijdstip om bij alle huidige 
trainers van niet selectieteams te inventariseren wat hun zienswijzen voor komend seizoen 
zijn. Door de Corona-crisis is dit niet gelukt. Met een aantal is al wel gesproken, maar met 
name met de lagere teams is dit nog niet gelukt.  
 
Er wordt gewerkt aan een opzet voor een interne trainingscursus. Met deze cursus zal het 
voor (beginnende) trainers wellicht aantrekkelijker zijn om in te stappen. . 
 
Daarnaast is er bij de keeperstrainers een vacature voor een extra trainer. 
 
De laatste vacature betreft de eerder genoemde extra techniektraining. Hier is mondeling en 
officieus met een externe kandidaat gesproken. Ook dit heeft even stil gelegen, maar hier 
wordt zo spoedig mogelijk mee verder gegaan. 


