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VACATURE 
 
 

Be Quick Dokkum zoekt trainer voor JO15-1 

CSV Be Quick Dokkum is voor het seizoen 2021-2022 op zoek naar een Jeugdtrainer voor de JO15-1. 
Het team JO15-1 speelt op dit moment in de Hoofdklasse.  
 
De Jeugdopleiding van Be Quick is de levensader van de club. De afgelopen jaren is met resultaat 
geïnvesteerd in de prestaties en plezier van de jeugdteams. De jeugdopleiding van Be Quick Dokkum 
wordt momenteel doorontwikkeld aan de hand van het Kwaliteit en Performance Programma van 
KNVB en NMC Bright en het opstellen van een nieuw Jeugdvoetbalplan. De voetbaltechnische 
aansturing vindt plaats door drie Hoofden Jeugdopleiding, ondersteund door scouts en 
coördinatoren per lettergroep. 
 
Wat verwachten wij van de trainer? 

- Het geven van twee trainingen in de week, en het coachen van de wedstrijden op alle 
wedstrijddagen. 

- In het bezit van UEFA C. 
- Goede sociale en didactische vaardigheden. 
- Ervaring in en passie voor het jeugdvoetbal. 
- Uitvoering geven aan het Jeugdbeleidsplan van Be Quick Dokkum. 
- Affiniteit met de leeftijdscategorie. 
- Aanwezigheid bij clubbijeenkomsten en trainersoverleggen. 
- Betrokkenheid bij de club. 
- Goed overleg en communicatie met de Hoofd Jeugdopleiding Middenbouw en andere 

trainers. 
 
Wat bieden wij? 
CSV Be Quick Dokkum biedt:  

- Uitstekende trainingsfaciliteiten. 
- Ondersteuning van Hoofd Jeugdopleiding en Jeugdbestuur. 
- Ondernemende en actieve vereniging met goede sfeer om te presteren en te ontwikkelen. 
- Een heldere visie. 
- Verschillende themabijeenkomsten met interessante en actuele thema's. 
- Doorgroeimogelijkheden. 
- Passende vergoeding. 

 

Meer informatie en reageren 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met: 

- Alex Draijer, Hoofd Jeugdopleiding Middenbouw  06 – 10 88 48 50, pam.draijer@knid.nl 
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Over Be Quick Dokkum 
CSV Be Quick Dokkum is een van de grotere voetbalverenigingen in Fryslân. De vereniging 
beschikt over een uitstekende accommodatie met twee kunstgrasvelden, twee grasvelden en 
een fraai complex met onder meer een tribune, een sfeervolle kantine en 12 kleedkamers. 
Met ruim 750 spelende leden, een groot aantal vrijwilligers en vele supporters is het een 
bloeiende vereniging. Be Quick Dokkum is een complete club: jongens, meiden, vrouwen en 
heren kunnen in zowel prestatie- als breedteteams de voetbalsport beoefenen. Het motto 
waarmee de vereniging werkt  is ‘Samen presteren met plezier’. 

 

 

 


