
 

 

VERSTERKING GEZOCHT: Jeugdtrainer (M/V/X)  
 
Vlierzele Sportief heeft een jeugdafdeling die kinderen op een speelse wijze atletiek 
aanleert. Het aantal jeugdatleten is de afgelopen jaren constant hoog gebleven. We zoeken 
daarom extra jeugdtrainers om onze trainersploeg aan te vullen. We delen onze 
jeugdatleten in volgens geboortejaar. Deze categorieën krijgen een eigen aanpak, aangepast 
aan de fysieke mogelijkheden van de leeftijd, waar spelvorm en oefenvormen afgewisseld 
worden. Tot en met de categorie "miniem" krijgen de jeugdatleten een meerkamp opleiding. 
De trainingen gaan door op woensdag en vrijdag op het Putbos domein te Oordegem-Lede 
(voorheen Sport Vlaanderen).  
 

Functieomschrijving:  
• Als jeugdtrainer wil je bijdragen aan een uitnodigend, positief en veilig 

trainingsklimaat waarbinnen onze jeugdatleten op speelse wijze atletiek kunnen 
aanleren, aangepast aan hun leeftijd. 

• Je bent beschikbaar om regelmatig training te geven op woensdagavond van 17u30 – 
18u30 of 18u30 – 20u en/of vrijdagavond van 18u30 tot 20u. 

• Je kan je af en toe vrijmaken om atleten te begeleiden op wedstrijden. 
 

Wij vragen:  
• Affiniteit met de doelgroep 6 tot 13-jarigen (kangoeroes, benjamins, pupillen en 

miniemen), waarbij we rekening kunnen houden met jouw voorkeursleeftijden; 

• Enthousiasme om de atleten te motiveren tot sporten en op speelse wijze de atleten 
kennis laten maken met alle vormen van atletiek; 

• Bereidheid om bij te leren over atletiektraining; 

• Interesse in technische atletiekonderdelen ; 

• Ervaring in de atletiekwereld is een pluspunt, maar geen must. 
 

Wij bieden:  
• Een stimulerende trainingsomgeving met fijne en ervaren trainers; 

• Omkadering en begeleiding door de andere trainers en jeugdcoördinatoren binnen 
de club; 

• Een passende trainersvergoeding op basis van een vrijwilligersvergoeding afhankelijk 
van ervaring en diploma’s; 

• Mogelijkheid tot het volgen van een cursus tot atletiektrainer; 

• Een fantastische clubsfeer. 

 

Meer informatie:  
Daan Smekens, Yorben Audenaert (jeugdcoördinatie) en Kor Van Hoof (secretaris) 
 
info@vlierzelesportief.be - www.vlierzelesportief.be 
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