
Basketbalvereniging Rebound ’73 te Harderwijk zoekt hoofdtrainer 
 
Ben jij de ambitieuze en verbindende hoofdtrainer 
die actief mee wil bouwen aan de toekomst van 
onze vereniging? Dan is dit jouw kans om met ons 
eerste herenteam aan de slag te gaan. Jij stelt zelf 
je selectie samen en zorgt voor de ontwikkeling 
van spelers. Zowel op het veld als daarbuiten 
vragen wij een enthousiaste en positieve 
uitstraling. 
 
Wat ga je doen? 
Als trainer van het eerste team (1ste klasse) heb jij een visie. Je herkent, motiveert en 
ondersteunt de ontwikkeling van talenten. Je hebt contact met andere trainers om ervoor te 
zorgen dat teams goed worden neergezet en dat jouw speelstijl wordt herkend. Daarnaast 
ben je actief in de technische commissie. Daar wordt in afstemming met andere trainers 
gezorgd voor een doorlopende leerlijn van jeugd naar senioren.  
 
Wie zoeken we? 

- Je hebt relevante trainerservaring bij ‘oudere jeugd’ of senioren; 
- Je hebt affiniteit met talentontwikkeling en je bent in staat om een positieve relatie 

met jouw spelers op te bouwen 
- Je bent 2 trainingsmomenten en 1 wedstrijd per week beschikbaar 
- Je bent een positieve teamspeler die zichzelf en anderen wil blijven ontwikkelen. 

Omdat je hoofdtrainer bent toon je voorbeeldgedrag 
 
Wat bieden we? 

- Een unieke kans om de rol van hoofdtrainer in te vullen 
- Begeleiding om je eigen doelen (bijvoorbeeld een hoger trainersdiploma) te behalen 
- Een onkosten- en vrijwilligersvergoeding 
- Toegang tot de thuiswedstrijden van Landstede Hammers 

 
Interessant? 
Herken jij jezelf in dit profiel en wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 
vereniging? Dan ontvangen we graag jouw reactie naar Bauke Keulen, via e-mail 
(voorzitter@rebound73.nl) of telefoon (06-55421311). Wil je eerst kennismaken, dan laat 
het ons weten. We praten je graag bij over onze ambities. 
 
Het kunnen overhandigen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 


