
 

 

Voor het seizoen 2021-2022 is FC Trias op zoek naar een  

train(st)er voor de Vrouwen 1 

De Vr1 gaat spelen op zaterdag 3e klasse niveau.   

Over FC Trias 

 

FC Trias is een vereniging in Winterswijk met een ledenaantal dat ruim boven de 1000 ligt, 

waar iedereen lid van kan worden én waarbij het meisjes- en vrouwenvoetbal al meer dan  

50 jaar een volwaardige plaats inneemt. FC Trias is daarnaast ook een hechte vereniging wat 

blijkt uit de vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat de vereniging optimaal kan draaien. 

Binnen FC Trias staat uiteraard het voetbal centraal waarbij plezier in het spelletje het 

allerbelangrijkste is, in welk team je ook speelt. Naast voetballen is er ook ruimte voor 

gezelligheid. Zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een supportersmiddag georganiseerd, maar 

ook een pubquiz, ladies night en kamp voor de jeugd. 

Wat zoeken wij?  

Een ambitieuze train(st)er voor het seizoen 2021-2022 met aantoonbare ervaring als 

train(st)er/coach. Bij voorkeur in het bezit van een trainersdiploma TC3 of de wil om deze te 

behalen. 

Ook verwachten wij dat je niet alleen de speelsters wil ontwikkelen, maar ook zelf wil 

(door)groeien. 

Werkzaamheden, trainingsdagen, tijden en aanwezigheid: 

• Trainen/begeleiden/coachen van het selectie VR1 team 

• Indien nodig trainen/begeleiden/coachen van potentiële speelsters/team 

• De 1e selectie samenstellen in overleg met de TC/Speelstersraad 

• Oog voor jeugdspeelsters en deze willen betrekken bij de 1e selectie 

• Trainingsavonden: dinsdag en donderdag (overleg is mogelijk) 

• Trainingstijden in overleg en rekening houdend met het trainingsschema 

• De trainer vertegenwoordigt het team zowel intern als extern en is daarbij een 

ambassadeur voor de hele vereniging 

 Wat vragen wij: 

• Een enthousiaste, gemotiveerde en gedreven instelling 

• Communicatief vaardig en goed om kunnen gaan met meiden en vrouwen 

• Het vermogen om speelsters technisch, tactisch en mentaal te begeleiden in hun 

sportieve ontwikkeling 

• Samenwerking met de train(st)ers van onze vrouwen/meidenafdeling en TC 

• Oplossingsgericht meekijkt en meedenkt 



• Aanpassingsvermogen aan wensen en eisen binnen het team/vereniging 

• Een positieve bijdrage aan en breed geïnteresseerd in de vereniging 

• Bereidheid tot het incidenteel bijwonen van (voetbal)activiteiten bij FC Trias die door 

de vereniging worden georganiseerd 

   Wat bieden wij: 

• Een prettige voetbalomgeving waarbij plezier en onderling respect centraal staan, open 

minded, een vereniging met breed kader 

• Een jonge talentvolle speelstersgroep die streeft naar meer 

• Uitstekende accommodatie 

• Regelmatig bijeenkomsten met de trainersstaf/TC waarin ideeën en ervaringen worden 

gedeeld 

• De mogelijkheid om je zelf verder te ontwikkelen 

• Een passende vergoeding 

  

Herken jij jezelf in bovenstaande en ben je nieuwsgierig of misschien wel enthousiast 

geraakt? Dan vragen we je te reageren. Dat kan door een mail (met korte motivatie en 

eventueel cv) te sturen naar meidenvrouwenafdeling@fctrias.nl. Mocht je toch nog vragen 

hebben, dan is verdere info (telefonisch of via Whatsapp) te verkrijgen bij Dinand Oonk, 

Coördinator Vrouwenvoetbal, 06-526 984 08. 
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