
 
Ben jij de trainer die, de grootste en ambitieuze korfbalclub in Diemen zoekt?  

DKV Victoria zoekt voor het seizoen 2019-2020, het liefst per heden zodat wij de opbouw al kunnen 

starten, een ambitieuze trainer/coach voor ons eerste team. Zij spelen in de zaal 2e klasse en op het veld 

spelen zij in de 3e klasse. Onze selectie is jong en leergierig en wil graag verder groeien. Wij zoeken een 

trainer/coach met een heldere spelvisie, die duidelijk communiceert richting de spelers en de spelers 

zowel individueel en als team kan laten groeien in hun spel.  

Heb jij de ambitie om: 

- DKV Victoria 1 op de langere termijn van de 2de klasse zaal naar de 1ste klasse te begeleiden? 

- En natuurlijk op het veld dezelfde soort ontwikkeling te laten ondergaan? 

- De 10 jeugdige talenten en de ervaren spelers uit de selectie verder te ontwikkelen? 

- Een evenwichtig team samenstellen uit de jeugd en ervaren spelers? 

- Het team verder te ontwikkelen voor een meer tactisch spelletje? 

- Nauw samen te werken met het coachings- en trainersteam (3 personen) van DKV Victoria 2? 

Als trainer/coach van DKV Victoria 1 ben je verantwoordelijk voor: 

- Coachen van alle wedstrijden van DKV Victoria 1 

- Verzorgen van twee trainingen per week, waarbij één training gecombineerd wordt met het 

tweede (veld 3e klasse, zaal 3e klasse) 

- Samenwerken met de trainers van Senioren 2 

- Verbinding leggen met onze jeugd 

DKV Victoria heeft circa 200 leden en zit qua grootte in de top 4 van Amsterdam en omstreken. We zijn 

een buurgemeente van Amsterdam, daardoor is de groei van onze jeugdafdeling erg hoog.  

DKV Victoria beschikt over een eigen moderne accommodatie met een nieuw veld volgens de laatste 

richtlijnen. In de gemeente Diemen zijn er voldoende zaal mogelijkheden die in de toekomst worden 

uitgebreid met een extra hal. Er is een hoofdsponsor voor de selectieteams en binnen de vereniging zijn 

veel sociale activiteiten en actieve vrijwilligers.  

Ben jij onze nieuwe trainer? Reageer dan snel naar Richard Groenveld via voorzitter@dkvvictoria.nl 
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