Trainers HC Rijnvliet
Zoek je een leuke bijbaan in de hockeysport? We zijn op zoek naar enthousiaste jonge mensen die het leuk
vinden kinderen te helpen in hun ontwikkeling binnen de hockeysport, zowel hockey technisch als sociaal
emotioneel. In studentenstad Utrecht moeten er veel mensen zijn die het leuk vinden om hun bijbaan op deze
manier in te vullen.
Wie we zijn?
HC Rijnvliet is een levendige, startende hockeyclub in Utrecht (Leidsche Rijn) met met name jonge spelers: F, E,
D en C jeugd (6-14 jaar). Plezier beleven aan de teamsport en je kunnen ontwikkelen als sporter en als persoon
staan bij ons centraal.
Wat is onze uitdaging?
We hebben dit jaar drie speerpunten:
1.
2.
3.

Technische opleiding en trainingen op orde.
Coaching en sociaal-emotionele ontwikkeling op orde.
Teamsamenstelling (differentiatie/selectie beleid) op orde.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben we hele goede ondersteuning en opleiding georganiseerd
vanuit HockeyAcademy (alle trainingen beschikbaar in een App), NOC*NSF en natuurlijk de hockeybond. We
missen alleen de jongere senioren en A/B jeugd om het enthousiasme voor de sport over te brengen en te helpen
bij de opleiding van de jongere jeugd
Wie zoeken we?
We willen graag mensen in de leeftijd van 17-25 jaar met hockeyervaring die voor een seizoen(helft) zich aan ons
verbinden en training geven aan C, D en E jeugd. Dit kan voor een individueel team, maar ook voor een aantal
teams achter elkaar op een vaste dag. Uiteraard gaat dit tegen nette vergoeding waar je niet rijk van wordt, maar
wat wel inkomen uit een prima bijbaan is.
Wat hebben we te bieden?




Leuke bijbaan met constante inkomsten waarbij je lekker buiten bent en met hockey bezig kunt zijn
Gloednieuw water- en zandveld waar je je hockey kennis en enthousiasme kunt overdragen aan tot wel
50 kinderen
Opleidingen, professionele begeleiding en ondersteuning vanuit de club, HockeyAcademy en NOC/NSF

Geïnteresseerd?
Bel Tom Rijks (HockeyTechnischeZaken HC Rijnvliet) op 06-41866717 of mail op TC@hcrijnvliet.nl.

