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Hoofdcoach eerstejaars wedstrijdploegen gezocht! 
U.S.R. “Triton” is per roeiseizoen 2018-2019 op zoek naar een nieuwe hoofdcoach voor de eerstejaars 
wedstrijdploegen. U.S.R. “Triton” is een ambitieuze studentenroeivereniging met 900 leden en ruim 80 
actieve wedstrijdroeiers. Jaarlijks melden zich tussen de 500 en 600 studenten aan om bij Triton te komen 
roeien. In het eerstejaarsroeien dingen we mee in de klassementen van alle secties en ambiëren hier een 
top 5 klassering. Wij zoeken een hoofdcoach die de leiding neemt richting roeiers en verenigingscoaches in 
het behalen van deze doelstelling.  
 
Opdrachtomschrijving: 
De hoofdcoach eerstejaars wedstrijdploegen draagt zorg voor het begeleiden van eerstejaars 
wedstrijdploegen, coaches en roeiers op technisch, mentaal en fysiologisch vlak. Dit geschiedt in nauwe 
samenwerking met profcoaches, verenigingscoaches, de begeleidingscommissie en het bestuur. De 
opdracht omvat onder andere de volgende werkzaamheden voor 12 – 16 uur per week: 

- Het begeleiden en opleiden van (onervaren) coachkaders. 
- Het begeleiden van ploegen en individuele roeiers bij trainingen en wedstrijden. 
- Het opstellen van trainingsschema’s en een jaarplan voor eerstejaars ploegen. 
- Meedenken over beleid rondom wedstrijdroeien, in het bijzonder over werving, afroeiperiode en 

selecties en een actieve deelname aan deze onderdelen. 
 
Competenties en eisen 
Wij zoeken iemand die ervaring heeft met en kennis heeft van: 

- het coachen van roeiers op wedstrijdniveau; 
- het opstellen en uitdragen van een visie op eerstejaars roeien; 
- de rol als hoofdcoach en begeleiden van coachkaders; 
- het maken van trainingsschema’s. 

Wij zoeken iemand die: 
- communicatief sterk is; 
- goede didactische kwaliteiten heeft; 
- sterk is in samenwerken (met de huidige profcoach en verenigingscoaches); 
- gestructureerd werkt; 
- affiniteit heeft met de studentenroeiwereld; 
- in het bezit is van RC3 (of gelijkwaardig) en de ambitie heeft voor RC4; 
- zich verantwoordelijk voelt en inzet voor het niveau van het eerstejaars roeien op Triton 

 
De opdracht wordt aangegaan voor de periode van minimaal één jaar (één roeiseizoen) met de intentie tot 
verlenging bij goed functioneren. Opdracht wordt marktconform vergoed. Startdatum van de opdracht zal 
in overleg omstreeks begin augustus 2018 zijn. Mocht u interesse hebben in coachen bij Triton maar de 
opdracht niet passend zijn, neem dan ook contact op 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Rian Bosch (wedstrijdcommissaris) via cwl1@usrtriton.nl,        
06-10798683 of 030-288 95 88. Interesse kan tot 30 april aan dit adres kenbaar gemaakt worden door 
insturen van een CV en motivatie. Gesprekken zullen zo snel mogelijk hierna plaatsvinden. 
	


