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s.v. DWO zoekt voor het seizoen 2022/2023  

Hoofdtrainers voor JO8, JO9 en JO19 

 
s.v. DWO is een snelgroeiende zaterdagclub met 800 leden, waarvan het 1e elftal acteert op 
3e klasse niveau. Inmiddels hebben we ongeveer 35 jeugdteams, jongens en meisjes. Voor de 
verschillende functies passen ook verschillende taken. Wel staat een van de grootste taken 
centraal:  
 
Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische 
beleid. Brengt de vastgestelde spelprincipes over aan desbetreffende leeftijdscategorie. 
 
Vacature en diploma vereisten: 
o JO8   Hoofdtrainer in bezit van diploma trainer pupillen/junioren of bereid deze te halen; 
o JO9 : Hoofdtrainer in bezit van diploma trainer pupillen/junioren of bereid deze te halen; 
o JO19: Hoofdtrainer in bezit van diploma UEFA C jeugd. 
 
 
Voor meer informatie over deze functies klik op onderstaande link: 
 
Hoofdtrainer JO8 & JO9 (zie pagina 2) 
Hoofdtrainer JO19 (zie pagina 3) 
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Hoofdtrainer s.v. DWO - JO8 & JO9 

s.v. DWO is een snelgroeiende zaterdagclub met 800 leden, waarvan het 1e elftal acteert op 

3e klasse niveau. We beschikken over 5 velden met verlichting. Inmiddels hebben we ongeveer 

35 jeugdteams, jongens en meisjes. Binnen de jeugdopleiding van s.v. DWO gelden de voor 

s.v. DWO belangrijke kernwaarden. 

 

Functieomschrijving 
Jij bent als trainer diegene die de speler stimuleert en de mogelijkheden biedt om zich te laten 
ontwikkelen op de specifieke taken die bij zijn/haar positie in het veld horen. Dit door middel 
van het aanbieden van kwalitatief goede oefenstof op de trainingsdagen als voorbereiding op 
de zaterdagen. Op zaterdagen ben jij diegene die zorg draagt voor de wedstrijdbespreking 
voorafgaand aan de wedstrijd en het coachen tijdens de wedstrijden. 
 
De JO9-1 komt uit in de Hoofdklasse en wil net als met de overige eerste elftallen doorgroeien 
naar een hoger niveau. Alle JO9 elftallen trainen tweemaal per week op maandag en 
woensdag, minimaal een uur. 
 
Wat bieden wij jou? 
o Een prettige en ambitieuze werkomgeving; 
o Eenmaal per kwartaal een trainersbijeenkomst gericht op ontwikkeling; 
o Ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van opleidingen binnen de KNVB; 
o Mogelijke doorontwikkeling binnen de vereniging; 
o Begeleiding door ervaren leden vanuit Technische Commissie en Manager Voetbalzaken; 
o Kleding pakket. 
 
Wat verwachten wij van jou? 
o Communicatief sterk; 
o Minimaal in het bezit van KNVB-diploma ‘pupillen/juniorentrainer’ of bereid deze te halen; 
o Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste; 
o Zorgen voor een goede balans tussen prestatie en plezier; 
o Verzorgen van twee trainingsmomenten in de week passend binnen het technisch beleid; 
o Coachen van de wedstrijden tijdens de competitie-, beker- en oefenwedstrijden; 
o Tweemaal per jaar invullen van pop-formulieren; 
o Coachen en begeleiden van de trainers van de overige JO9-teams; 
o Intern scouten van spelers binnen de overige JO9-teams; 
o Aanwezig zijn tijdens de georganiseerde trainersbijeenkomsten; 
o Op een goede en verantwoorde manier omgaan met de materialen; 
o Bekleden van een voorbeeldfunctie en het uitdragen van de normen en waarden die 

gelden binnen s.v. DWO. 
 
Wil je meer informatie, neem dan contact op met onze Manager Voetbalzaken:  
Jean-Louis Da Costa Gomez via voetbalzaken@svdwo.nl  
  

mailto:voetbalzaken@svdwo.nl
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Hoofdtrainer voor JO19-1 

s.v. DWO is een snelgroeiende zaterdagclub met 800 leden, waarvan het 1e elftal acteert op 
3e klasse niveau. We beschikken over 5 velden met verlichting. Inmiddels hebben we ongeveer 
35 jeugdteams, jongens en meisjes. Binnen de jeugdopleiding van s.v. DWO gelden de voor 
S.v. DWO belangrijke kernwaarden.  
 
Functieomschrijving 
Als JO19-1 trainer zorg jij voor het laatste stukje ontwikkeling van de spelers richting de 
senioren. Binnen deze lichting leren spelers in dienst van het team en het doel spelen. Jij bent 
als trainer diegene die de speler stimuleert en de mogelijkheden biedt om zich te laten 
ontwikkelen op de specifieke taken die bij zijn/haar positie in het veld horen. Dit door middel 
van het aanbieden van kwalitatief goede oefenstof op de trainingsdagen als voorbereiding op 
de zaterdagen.  
 
Op zaterdagen ben jij diegene die zorg draagt voor de wedstrijdbespreking voorafgaand aan 
de wedstrijd en het coachen tijdens de wedstrijden. De JO19-1 komt uit in de 1e klasse en wil 
net als met de overige eerste elftallen doorgroeien naar een hoger niveau. De JO19-1 traint 
tweemaal per week op dinsdag en donderdag, minimaal een uur en een kwartier 
 
Wat bieden wij jou? 
o Een marktconforme vergoeding; 
o Een prettige en ambitieuze werkomgeving; 
o Eenmaal per kwartaal een trainersbijeenkomst gericht op ontwikkeling; 
o Ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van opleidingen binnen de KNVB; 
o Mogelijke doorontwikkeling binnen s.v. DWO en/of naar de senioren binnen s.v. DWO; 
o Begeleiding door ervaren leden vanuit technische commissie en HJO 
 
Wat verwachten wij van jou? 
o Minimaal in het bezit van UEFA C; 
o Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste; 
o Zorgen voor een goede balans tussen prestatie en plezier; 
o Verzorgen van twee trainingsmomenten in de week passend binnen het opleidingsplan 
o Coachen van de wedstrijden tijdens de competitie-, beker- en oefenwedstrijden. 
o Tweemaal per jaar invullen van de pop-formulieren; 
o Coachen en begeleiden van de trainers van de lagere O19 teams; 
o Intern scouten van spelers binnen de lagere O19 teams en jonger; 
o Aanwezig zijn tijdens de georganiseerde trainersbijeenkomsten; 
o Op een goede en verantwoorde manier omgaan met de materialen 
o Bekleden van een voorbeeldfunctie en het uitdragen van de normen en waarden die 

gelden binnen s.v. DWO. 
 
Wil je meer informatie, neem dan contact op met onze Manager Voetbalzaken:  
Jean-Louis Da Costa Gomez via voetbalzaken@svdwo.nl  
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