
 
 

Functieprofiel Coach 
 
Doel 
Een coach van THCC De Kromhouters organiseert en begeleid een team tijdens de wedstrijden. En zorgt, 
mogelijk samen met zijn/haar teambegeleider, voor goede communicatie met teamleden, trainers, 
clubcommissies en ouders. 

 
Verantwoordelijk voor:  

• Het creëren van een prettige en veilige omgeving in en om het veld, waar een ieder zich kan 
ontwikkelen in zijn eigen tempo en naar zijn eigen kunnen. 

• De belasting en intensiteit van elk teamlid tijdens de wedstrijden, rekening houdend met de 
leeftijd, de fysieke conditie en het prestatievermogen. 

• Opstelling en wisselbeleid tijdens wedstrijden. 

• Veiligheid op het veld (bitje, scheenbeschermers etc). 

• Afstemming niveau van communicatie en prestatiedruk op leeftijd en teamprestatie. 

• De communicatie met de teamleden, ouders, trainers en teambegeleider(s). 

• Beoordeling van de individuele spelers op verschillende gebieden en communicatie met de 
Technische Commissie hierover. 

• Ontwikkeling van de individuele leden op hockey technisch gebied. 

• Heldere communicatie met trainers en Technische Commissie (Voorzitter Jongste Jeugd, 
Voorzitter Jeugd en/of Voorzitter Senioren). 

• Een begeleidende en pedagogische taak; richt je in het coachen niet uitsluitend op succes. 

 

Taken:  
• Ambassadeur van THCC De Kromhouters. 

• Stimuleren van teamleden en ouders op een positieve manier. 

• Kan trainingsbehoeften herkennen en communiceren naar de trainers. 

• Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie, zowel ‘uit’ als ‘thuis’. 

• Stimuleert teamgevoel, sportief en respectvol gedrag. 

• Indien van toepassing ouders en teamleden aanspreken op de negatieve kanten van hun gedrag. 

• Direct melden van eventuele problemen met spelers, trainers en/of ouders aan de Technische 
Commissie (Voorzitter Jongste Jeugd, Voorzitter Jeugd en/of Voorzitter Senioren) 

• Moedig de sporters aan de verantwoordelijkheid voor hun eigen beslissingen te nemen. 

 
Gewenste vaardigheden:  

• Motiveren, stimuleren en enthousiasmeren van teamleden en ouders. 

• Overtuigingskracht. 

• Positieve instelling. 

• Communicatief vaardig. 

• Deskundig en gedreven. 

 
Tijdsbesteding 

• Wedstrijd (ca. 3 uur/week) 

• Organisatie en afstemming (ca. 0,5 uur/week) 

• Coachavonden 4x per jaar (ca. 2 uur) 

 


