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2 Vacature trainer, coach 2e 2022-2023 

Vacature Trainer, Coach CKV Reeuwijk: Reeuwijk 2 Reserve 2e klasse. 
 
Voor komend seizoen is CKV Reeuwijk uit Reeuwijk op zoek naar een trainer/ coach voor het 2e team. 
We zijn op zoek naar een sociale en communicatief vaardige trainer. Deze neemt binnen de speelwijze van 
CKV Reeuwijk de begeleiding van de trainingen van ons 2e team (op maandag en woensdag) en de 
coaching tijdens de wedstrijden voor zijn of haar rekening. CKV Reeuwijk speelt Reserve 2e klasse. We zijn 
dan ook op zoek naar een trainer/ coach met ambitie en veel energie die inspirerend en positief coacht en 
qua niveau, inzicht en enthousiasme aansluit bij de ambitie van CKV Reeuwijk 2. Wij nodigen kandidaten  
die nog aan het begin van hun trainerscarrière staan en die in een leuke en inspirerende omgeving verder 
willen groeien ook uit om te reageren. 
 
Het team is onderdeel van een jonge, leergierige selectie die het maximale uit hun mogelijkheden wil 
halen. Je komt terecht binnen een gezellige, middelgrote vereniging. Wij spelen vanuit onze accommodatie 
in het sociale dorp Reeuwijk, met een eigen zaal en buitenvelden. 
 

CKV Reeuwijk zet zich in op versterking van drie belangrijke pijlers van de vereniging. 
CKV Reeuwijk is een sociale club voor iedereen! We willen een club zijn waar iedereen zich welkom, veilig 
en thuis voelt. 
 

CKV Reeuwijk Ontwikkeling dynamisch korfbal:  
naast het feit dat wij een sociale club zijn, hebben wij serieuze ambitie 
richting de toekomst. Wij geloven in een vorm van dynamisch korfbal welke nog volop in ontwikkeling is. 
 

Wij zoeken een trainer/coach die; 
• Op maandag en woensdag afwisselende trainingen voor de selectie verzorgt (in samenwerking 

met de trainer van CKV Reeuwijk 1) en de coaching van het 2e team op zaterdag verzorgt; 
• In staat is door ‘vragend coachen’ spelers inzicht in hun eigen handelen te geven; 
• Onze selectie top fit kan maken en houden; 
• Voorstander is van dynamisch korfbal; 
• Het dynamisch korfbal zich eigen heeft gemaakt en daarop de ontwikkeling binnen de selectie 

en club kan stimuleren;  
• Spelers kan helpen zich korfbal technisch te ontwikkelen;  
• In staat is een wedstrijd te analyseren en op basis daarvan tot verbeterpunten te komen; 
• Goed communiceert met spelers; 
• Goed is in het vergroten van het zelfvertrouwen van spelers én het team; 
• Een lange-termijn-visie heeft; 
• Met gevoel voor humor lastige situaties kan oplossen. 

 

Wij bieden; 
• Een jonge, leergierige selectie die het maximale uit hun mogelijkheden wil halen;  
• Een passende onkostenvergoeding; 
• Veel ruimte voor vernieuwing en groei. Als trainer ben je een belangrijk onderdeel van de 

ontwikkeling van de club; 
• Een gezellige vereniging gelegen op een mooie sportpark met enorm veel leuke en ambitieuze 

mensen; 
• Korte lijnen met TC en bestuur. 

 

Herken jij jezelf in deze profielschets? 
Mail dan naar tc@ckv-reeuwijk.nl, dan doen we snel een bak koffie. 
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