Vacature junioren JO17-1 trainer RKSV Brakkenstein
2018-2019
RKSV Brakkenstein is momenteel op zoek naar één trainer om de trainersstaf van de
junioren bovenbouw (JO15-1 t/m JO19-1) te versterken. Momenteel hebben we nog een
plek vrij binnen ons JO17-1 team, dit seizoen uitkomend in de 1e klasse (promotieklasse).

Functieprofiel juniorentrainer bovenbouw RKSV
Brakkenstein 2018-2019:
De aan te stellen trainer voor het bovenbouw (JO17) junioren elftal voor het seizoen
2018-2019 voldoet idealiter aan het volgende profiel:
● Trainer moet in staat zijn om technisch- en tactisch inhoudelijke trainingen te
kunnen geven, waarbij hij zowel de groep als spelers individueel beter maakt
● Trainer kan een periode (jaar / maand) plan opstellen, waarbij systematisch voetbal
problemen worden aangepakt en verbeterd.
● Trainer moet technisch voldoende onderlegd zijn de oefeningen tijdens de training
aan de groep voor te kunnen doen
● Trainer moet een motivator zijn die de groep kan motiveren, waarbij hij gebruik
maakt van zijn empathisch vermogen om zich in de betreffende leeftijdscategorie in
te leven.
● Trainer moet zich kunnen identificeren met het voor Brakkenstein kenmerkende
“positief coachen” terwijl hier wel bijbehorende prestaties (en doelen) aan gekoppeld
moeten kunnen worden. Hierbij blijft het opleiden en beter maken van spelers echter
wel altijd centraal staan.
● Trainer kenmerkt zichzelf als een echte opleider, die het voldoening geeft om spelers
uiteindelijk naar een hoger (junioren) elftal door te laten stromen of uiteindelijk naar
de (1e) selectie door te laten stromen
● Trainer moet kunnen samenwerken met de de andere (jeugd)trainers (in jaarlaag
boven en onder hem) en daarbij duidelijk afspraken kunnen maken en zich hieraan
houden.
● Trainer moet in staat zijn mee te denken over zijn kader en deze indien nodig ook
zelf vorm kunnen geven
● Trainer is bereid aan periodieke overleggen met andere jeugdtrainers deel te nemen
en draagt hier actief aan bij
● Beschikt over minimaal een TCIII diploma of is bereid deze (te gaan) behalen
behalen

Junioren bovenbouw RKSV Brakkenstein 2018-2019:
De bovenbouw van Brakkenstein bestaat uit de JO19-1, JO17-1 en JO15-1. De JO19-1 en
JO17-1 spelen in de 1e klasse (waarvan de JO17-1 meedoet in de promotieklasse). De
JO15-1 speelt momenteel in de 2e klasse (ook in de promotieklasse). Alle drie de teams
beschikken over een getalenteerde selectie. We verwachten dat deze lichtingen in de
komende seizoenen verder zullen doorstromen, waardoor ze in de toekomst een belangrijk
deel van de senioren selectie kunnen gaan uitmaken.

Tot slot is het doel om in de komende jaren jeugdspelers verder door te laten stromen naar
de senioren selectie(s), zoals dit de afgelopen jaren ook al succesvol gebeurd is. We zijn
dan ook op zoek naar een trainer die hier een actieve bijdrage aan wil leveren.

Interesse en contactgegevens:
Als je jezelf in dit profiel herkent en interesse hebt in de vacature of als je verdere vragen
over de vacature hebt, kan je contact opnemen met Pascal Rutten of Hans Peterse, beiden
lid van de Technische Commissie van RKSV Brakkenstein:
● Email: p.rutten83@upcmail.nl
● Telefoon: 06-34879910
Of naar:
● Email: h.peterse84@gmail.com
● Telefoon: 06-11414281

Met vriendelijke groet,
Hans Peterse
Hoofd Technische Commissie RKSV Brakkenstein

