
Gezocht: Trainer/Coach 2de elftal 
 
Voetbalvereniging Heeswijk is als club geworteld in de gemeenschap van Heeswijk-Dinther en heeft een sterke 
verbinding met de inwoners. Leden en spelers komen voornamelijk voort uit deze gemeenschap. Het 
aanbieden van mogelijkheden om op amateurbasis prestatief en competitief te voetballen is nauw verbonden 
met een brede sociale en maatschappelijke functie die de vereniging heeft in het dorp. De vereniging 
functioneert dankzij de inzet van vrijwilligers die eveneens voortkomen uit de gemeenschap van Heeswijk-
Dinther.   
Voor de selectieteams is de basis om prestatief te voetballen meer aanwezig. Dat wil de vereniging samen laten 
gaan met de mogelijkheid om zoveel mogelijk (jonge) spelers de kans te geven zich te ontwikkelen. Hiervoor is 
ondermeer een team als staf nodig die beschikt over voetbalkennis en vaardigheden om teams en spelers te 
begeleiden alsmede om andere vrijwilligers te begeleiden en te ondersteunen.   
 
Voor het aanvullen van de staf is een trainer/coach nodig die met name verantwoordelijk is voor het 2de elftal.  
De club wil graag dat zelf opgeleide spelers middels een goede begeleiding via het 2de elftal door kunnen 
stromen naar het 1ste elftal. Natuurlijk met als doel dat zij zich in het vaandelteam voor lange tijd kunnen 
handhaven.  
 
Enkele speerpunten voor Heeswijk 2 zijn:  
• Talentontwikkeling; werken met eigen jeugd in combinatie met huidige selectie. 
• Ontwikkelingsdoelstellingen boven prestatiedoelstellingen. 
• Werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen op korte én lange termijn voor spelers en trainers. 

 
De taken voor de trainer van Heeswijk 2 zijn:  

Ø Verzorgen van de trainingen op dinsdag – en donderdagavond op basis van goed voorbereide 
voetbalconditionele en teamtactische plannen  

Ø Het voeren van gesprekken met spelers individueel alsmede collectief over wedstrijdsituaties, 
ontwikkelingen, vooruitgangen, speelwijze, inclusief etc. 

Ø Het coachen en begeleiden van het tweede elftal bij alle wedstrijden 
Ø Zo nodig assisteren bij het eerste elftal en ondersteuning bieden aan jeugdtrainers 
Ø In overleg met de andere trainers selecteren van de spelers voor de selectie 
Ø Het bekijken van wedstrijden van het 1ste team en 3de team en van de O19 met betrekking tot 

inventarisatie van spelers voor het komende en het daaropvolgende seizoen.  
Ø Controle houden op opgestelde richtlijnen/regels waaraan iedere speler zich gedurende het 

seizoen aan te houden heeft (reglement).  
Ø Het managen van het begeleidingsteam waarin eenieder duidelijke taken heeft. 
Ø Het maken van wedstrijdanalyses. 
Ø (Interactieve) wedstrijdbespreking houden, besprekingen in de rust, korte nabespreking direct na 

de wedstrijd, uitwerken van de nabespreking voor de training van dinsdag. 
Ø Evalueren training en het voor bespreken met de assistent van de volgende wedstrijd.  
Ø Evaluatiegesprekken met spelers gedurende het seizoen.  
Ø Het creëren van een sfeer waarin prestaties en gezelligheid hand in hand gaan. 
Ø Op de hoogte blijven van het groepsproces. 
Ø Spelers motiveren/stimuleren/corrigeren in hun gedrag. 

 
De functie-eisen voor trainer van Heeswijk 2 zijn:  

Ø In bezit van UEFA C / TC III of in opleiding tot deze cursus. (VV Heeswijk wil ook de mogelijkheid 
bieden deze cursus te gaan volgen) 

Ø Enige ervaring in het trainen en begeleiden van (jeugd)voetballers.  



Ø Goede communicatieve vaardigheden.  
 

VV Heeswijk heeft o.a. het volgende te bieden: 
• Een jonge talentvolle selectie 
• Onvoorwaardelijke steun vanuit bestuur en hoofdtrainer 
• Passende faciliteiten bij trainingen en wedstrijden 

 
Belangstellenden vragen we om met CV en motivatiebrief te reageren.  
Reacties kunnen verzonden worden naar de voorzitter de heer P. Verkuijlen – voorzitter@vvheeswijk.nl 
Voor meer info kan eveneens per mail gereageerd worden of per tel: 06-53731155   


