
Vacature trainer/coach Dames 1 

Voor het seizoen 2022/2023 zoekt HCQZ een trainer/coach voor Dames 1.  

Wij zijn wij? 

HCQZ staat voor sfeer, voor samen winnen, maar ook samen verliezen. Voor enthousiasme, betrokkenheid en 

saamhorigheid. Voor oranje en blauw. Voor nieuwe ideeën en oude tradities. De club telt 550 leden, verdeeld 

over zo’n 15 seniorenteams en meer dan 30 jeugdteams. We beschikken over 3 kunstgrasvelden waaronder 

een waterveld. Dames 1 speelt nu al meer dan 15 jaar achter elkaar in de Overgangsklasse. De afgelopen jaren 

is het team door natuurlijk verloop verjongd. De sterke onderlinge band binnen het team is echter gebleven. 

Dit komt in het veld tot uiting door een grote inzet, gretigheid, passie en prestatiedrang. In de komende jaren 

verwachten we ook meerdere talentvolle jeugdspeelsters te kunnen toevoegen aan Dames 1. 

Wie ben jij? 

Jij bent een fanatieke hockeytrainer die op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Je staat stevig in je schoenen 

maar staat zeker open voor de mening van anderen. Je biedt een team altijd een duidelijk en gestructureerd 

plan, waarbij je wel nadrukkelijk open staat voor ieders inbreng. Dit doe je door direct, eerlijk en open met alle 

speelsters en staf te communiceren. Bovendien ben je goed in het analyseren van zowel het eigen spel als dat 

van de tegenstander (je maakt hiervoor gebruik van videobeelden). Deze analyse verwerk je in afwisselende, 

intensieve en spelgerichte trainingen waarbij zowel aandacht is voor het team als voor de individuele 

ontwikkeling van speelsters. Hierbij vind je het leuk om jonge speelsters te begeleiden tot volwassen 

selectiespeelsters en zorg je voor een vloeiende inpassing van talenten uit onze jeugdopleiding in Dames 1.  

Verder zie je  het bewaken van de balans tussen prestatie en gezelligheid als een belangrijk onderdeel van je 

werk. Je bent in staat om ook buiten het veld betrokken bij het team te zijn, maar kunt ook afstand nemen tot 

de groep.  We zoeken bij voorkeur iemand met ervaring op Overgangsklasse/1e-klasse niveau of Landelijke 

Topjeugd en bijbehorend opleidingsniveau (HT3), maar dit is geen absolute vereiste. 

Wat ga je doen? 

• Je maakt onderdeel uit van het begeleidingsteam van Dames 1, dat verder bestaat uit een assistent-

trainer/coach, manager, video-operator en fysiotherapeut 

• Samen verzorgen jullie de trainingen (2-3 avonden per week) en begeleidt je het team tijdens 

wedstrijden 

• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een planning voor het jaar, regelt oefenwedstrijden 

en helpt bij organisatie van teamactiviteiten 

• Je analyseert de video van elke wedstrijd en bespreekt deze videobeelden met het team 

• Je bent betrokken bij de jeugdopleiding van HCQZ en denkt met de club mee bij het opleiden van 

jeugdhockeyers 

Wat bieden wij? 

• Een kans om te werken met een gedreven tophockey-damesteam bij een gezellige vereniging 

• Een marktconforme beloning, zowel loondienst als een ZZP-constructie zijn mogelijk 

• Een overeenkomst voor de duur van 1 seizoen, welke bij wederzijdse tevredenheid verlengd kan 

worden 

• Ondersteuning bij jouw taken door een assistent-trainer/coach, een manager, video-operator en 

fysiotherapeut 

• Gebruik van trainings- en coachmaterialen waaronder videoanalysesoftware (NACsport) 

Interesse of meer informatie? 

Neem contact op met Olivier Stumpel, bestuurslid Hockeyzaken, via email: olivierstumpel@hcqz.nl of 06-

28349785. 
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