
 

 

Trainer VV Vrederust zaterdag 1 
 

VV Vrederust – Trainer/coach Zaterdag 1 

VV Vrederust zoekt voor het seizoen 2020-2021 een gemotiveerde trainer/coach voor het 

Zaterdag 1 elftal. Dit selectieteam komt in het huidige seizoen 2019-2020 uit in de 4e klasse 

C zaterdag. 

 

VV Vrederust: 

VV Vrederust heeft als doel iedereen op zijn/haar niveau te laten trainen en spelen, waarbij 

spelplezier een belangrijk onderdeel is. Om dit doel te bereiken bieden wij spelers en 

trainer/coaches een leeromgeving aan waarin zij zich kunnen ontwikkelen.  

Deze mogelijkheden willen wij ondersteunen door een enthousiast kader. 

 

Wij vragen/zoeken: 

Met het oog op onze gestelde ambitie van de club zoeken wij Een trainer/coach die in het 

bezit is van een trainersdiploma UEFA B / TC2. Daarnaast kan en wil je met jouw visie en 

passie op een deskundige wijze de club en spelers van het team helpen een stap te maken in 

hun ontwikkeling. De trainer/coach is verantwoordelijk voor het verzorgen van de 

trainingen en het coachen van de wedstrijden.  

 

Profiel van onze zaterdag 1 selectieteam trainer: 

• Je beschikt minimaal over het UEFA-B diploma. 

• Je werkt graag met een relatief jonge spelersgroep. 

• je bent ambitieus: prestatiegericht met aandacht voor het verder (door)ontwikkelen van 

spelers. 

• Je hebt aantoonbare ervaring in het geven van training en dan met name aan 

selectieteams. 

• Je bent een echte team-player en zorgt met de andere selectietrainers voor een gezond en 

uitdagend prestatie en leerklimaat voor onze selectie- en aankomende selectiespelers. 



 

 

• Je bent communicatief en sociaal vaardig en weet een hecht team te maken. 

• Je bent representatief en een uithangbord voor de vereniging. 

 

De primaire taken van onze zaterdag 1 selectieteam trainer: 

• Verzorgen van tenminste 2 trainingen in de week op dinsdag en donderdag. 

• Begeleiden en coachen van het 1e selectieteam op wedstrijddagen. 

• Stimuleren van diverse oefenwedstrijden. 

• Periodiek aanwezig zijn bij trainersbijeenkomsten van de technische  

• Goed contact met de overige leden van de technische en begeleidingsstaf van de selectie  

en de technische commissie. 

 

Heb je interesse stuur je sollicitatie met CV voor 01-04-2020 naar: 

Marco Vriens – Technische Commissie 

Email: bestuurvrederust@gmail.com 
 

 


