
HV MARGRATEN ZOEKT TRAINER VOOR GETALENTEERD MEISJES 

C TEAM  

HV Margraten is een Zuid Limburgse handbalvereniging in het 

dorp Margraten in de buurt van Maastricht. Deze 

handbalvereniging telt ruim 100 leden. Denk je HV Margraten als 

vereniging te kennen? Dat zou namelijk best kunnen.  

Ons Senioren damesteam speelt al meer dan 10 jaar in de 

Landelijke Hoofdklasse en met succes! Een kampioenschap in 2017 

volgde!  

Voor het komende seizoen 2020-2021 zoeken wij een trainer/coach die het leuk vindt om een eerste 

jaar meisjes C team onder zijn/haar hoede te nemen! Een team met getalenteerde handbalsters die 

vorig jaar ook al kampioen mochten worden bij de meisjes D. Meisjes die veel progressie laten zien, 

leergierig zijn en helemaal gek zijn van het handbalspelletje. Juist daarom zijn wij op zoek naar een 

trainer/coach buiten onze eigen vereniging met enige handbalervaring! Handbalervaring opgedaan 

door zelf geruime tijd gespeeld te hebben of door zelf al als trainer/coach werkzaam te zijn, bij ons ben 

je van harte welkom! Wij trainen twee keer per week en spelen op zaterdagmiddag onze wedstrijden 

in Sporthal de Hoven in Margraten.  

Voor het komende seizoen 2020-2021 zijn wij ook nog op zoek naar een trainer/coach voor onze 

Dames Senioren 2. Zij spelen al geruime tijd in de 2de klasse! Dit team bestaat uit 10 speelsters en 2 

keepsters. Een team dat bestaat uit gezellige meiden, meiden die vol voor de winst gaan en meiden 

die het handbalspelletje willen spelen op dit niveau omdat meedoen belangrijker is dan winnen. Deze 

meiden trainen één keer per week en spelen op zondagmiddag de wedstrijden in Sporthal de Hoven!  

Ben je geïnteresseerd of nieuwsgierig geworden door dit bericht? Wij komen graag met jou in contact! 

Meld je bij onze technische staf Gemma Defauwes via info@hvmargraten.nl voor een gezellige kop 

koffie! 

Groetjes,  

HV Margraten  
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