
Vacature trainer/coach voor heren- en/of damesselectie HV Zaanstreek  
 

Vanaf het seizoen 2019-2020 is zowel de heren- als de damesselectie van HV Zaanstreek uit Zaandam 

op zoek naar een nieuwe trainer/coach.  

 

Heren 1, het vlaggenschip van HV Zaanstreek, is een mix van jonge en ervaren handballers. De 

huidige selectie speelt al meerdere jaren bij elkaar en is een hecht team. Het team weet al diverse 

jaren goed te presteren in de landelijke hoofdklasse en in de landelijke beker hebben zij al meerdere 

jaren een aantal rondes overleeft met vaak mooie wedstrijden tegen eredivisie teams als gevolg. In 

het buitenseizoen spelen zij al jaren op het hoogste niveau. 

 

Dames 1 speelt momenteel in de 2e  klasse, zowel in de zaal als op het veld. Bij HV Zaanstreek gaan 

prestaties hand in hand met gezelligheid. Het team van DS1 traint samen met DS2. 

 

Voor beide teams zoekt HV Zaanstreek vanaf het seizoen 2019-2020 een nieuwe trainer 

De geschikte persoon:  

• Heeft ervaring met het trainen van heren- en/of dameshandbalteams  

• Is gemotiveerd en communicatief sterk 

• Heeft een heldere handbalvisie voor de selectie van HV Zaanstreek 

• Heeft een langetermijnvisie voor de ontwikkeling/doorstroming van de jeugdleden 

• Heeft plezier in het geven van trainingen en kan zijn/haar enthousiasme overbrengen 

• Wil tweemaal per week de training verzorgen en eenmaal per week de wedstrijd coachen 

• Gaat de voorbereiding voor het nieuwe seizoen verzorgen 

 

Ben jij op zoek naar een leuke sportieve uitdaging met een enthousiaste groep dames? 

Of heb je ambities om onze heren op een hoog niveau te laten acteren?  

En vind je het tevens leuk om te worden opgenomen in een vereniging waar sportiviteit net zo 

belangrijk is als het verenigingsleven? Dan ben jij mogelijk de juiste persoon! 

 

Wil je eerst meer informatie of wil je komen kennismaken? Neem contact op met Ronald van Lienen, 

voorzitter, via een mailtje naar ronaldvanlienen@hvzaanstreek.nl. 
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