
MHC DES (Kaatsheuvel) zoekt trainer/coach voor Heren 1 (2e klasse)  

De vereniging  

Mixed Hockey Club DES (Door Eendracht Sterk) uit Kaatsheuvel (www.hockeydes.nl) is een club met 

bijna 900 leden. Onze ambitie is het combineren van prestatief hockey en recreatief hockey zonder 

de unieke en gezellige sfeer binnen de club te verliezen. We investeren in de kwaliteit van 

trainers/trainingen met als doel met plezier te (leren) hockeyen en de doorstroom van de jeugd naar 

de senioren (verder) te bevorderen (behoud van talent).  

De functie  

Vanwege het vertrek van de huidige trainer/coach van Heren 1 aan het eind van dit seizoen, zijn wij 

op zoek naar een nieuwe ervaren trainer/coach voor dit team. 

Heren 1 speelt ook dit seizoen weer in de 2e klasse. Hoe het verdere verloop van dit (corona)seizoen 

zal zijn, is nog niet bekend. De selectie van komend seizoen is een goede mix van ervaren spelers en 

aankomende talenten uit de eigen jeugd.  

 

De kandidaat 

Wij zoeken een kandidaat die voldoet aan het volgende profiel: 

- Gediplomeerd trainer of met aantoonbare ervaring bij andere verenigingen: niveau 2e  klasse 

senioren of gelijkwaardig (graag referenties vermelden); 

- Teambuilder die wil bouwen aan de toekomst van Heren 1 door het inpassen van de 

aankomende jeugd en eventueel overige talenten; 

- Betrokkenheid bij de vereniging door het leveren van een actieve bijdrage aan 

talentontwikkeling en hockey-technische zaken;  

- Ambitie om zich voor een langere periode aan MHC DES te verbinden;  

- Gevoel voor een optimale verhouding tussen prestatief en recreatief hockey binnen een 

vereniging. 

Daarnaast ben je communicatief vaardig. Een juiste balans door zowel in als boven de groep te staan. 

Motiverend, direct en positief in de coaching van zowel het team als de individuele spelers. Je weet 

hen te inspireren en uit te dagen en je gaat ervoor om samen met hen de team- en persoonlijke 

ambities waar te maken. Kortom, wij zijn op zoek naar een leider die verder aan het team kan 

bouwen. 

Het aanbod  

De aard van de arbeidsovereenkomst en de vergoeding worden in overleg met het bestuur van MHC 

DES vastgesteld. Het betreft een contract voor één seizoen met de intentie tot verlenging.  

De reactie  

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een e-mail met motivatie en CV naar Maarten van de 

Laarschot, Technisch Manager DES en assistent trainer van Heren 1 

(maartenvandelaarschot@hotmail.com). Ook eventuele vragen kun je via dit mailadres stellen. 


