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VACATURE 
Trainer JO17-1 bij L.A.C. Frisia 1883 
 
Voor het huidige voetbalseizoen 2022/’23 is L.AC. Frisia 1883 op zoek naar een trainer/coach voor haar 
JO17-1. Ben jij een trainer bij wie het opleiden van (jeugd-)spelers in de bloedbanen zit? En krijg jij ook 
zo veel energie van het begeleiden van talenvolle spelers in hun ontwikkeling als voetballer en mens? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Onze vereniging  
L.A.C. Frisia 1883 is een ambitieuze club. De vereniging telt inmiddels meer dan 1.000 actieve leden en 
heeft een eerste elftal wat uitkomt in de tweede klasse zaterdag. Daarnaast is de club op veel plekken 
terug te vinden in de regionale en landelijke divisies van het jeugdvoetbal. Dit alles is gedreven vanuit 
een focus op de individuele speler en zijn ontwikkeling. Zo zijn er afgestemde trainingsprogramma’s, 
POP-gesprekken en videoanalyse mogelijkheden om die individuele speler (en zijn team) optimaal te 
kunnen faciliteren in de ontwikkeling. 
 
Vacature JO17-1 
Door omstandigheden is de club voor haar JO17-1 met directe ingang op zoek naar een trainer/coach. 
Je komt hierin te werken binnen een talentvolle groep spelers die uitkomt in Divisie 5A, waarin men 
het wekelijks opneemt tegen diverse gerenommeerde clubs uit het hele land. Een geweldige kans! Er 
wordt hierin gezocht naar een trainer die:   
 

• Met een ongebreideld enthousiasme, motivatie en sociale skills richting ouders en spelers het 
verschil kan maken door (o.a.) vorm te geven aan de menselijke & voetballende ontwikkeling, 
en hierin als opleider bezig is met de doorstroom van spelers naar gevorderde teams;  

• Invulling kan geven aan de trainingsprogramma’s, conform het voetbaltechnische beleidsplan; 
• Het een uitdaging vindt om nauw samen te werken met collega trainers (en kader) om samen 

een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding, en; 
• Leergierig is om zich als trainer te ontwikkelen binnen een ontwikkelgericht klimaat. 

 
Beschik je daarnaast (minimaal) over UEFA C of ben je bereid om in jezelf te investeren als trainer? En 
ben je vier keer per week (ma, di, do en za) beschikbaar voor het geven van trainingen en coachen van 
wedstrijden? Dan komt de club graag met je in contact.  
 
Wat biedt de club?  

• Een uitdagende functie binnen een vereniging die volop in ontwikkeling is; 
• Een enthousiaste, goede spelersgroep; 
• Marktconforme beloning en uitgebreid kledingpakket; 
• Faciliteiten als videoanalyse en hoogwaardige trainingsmaterialen (+ kunstgrasveld);  
• Een opleidingsprogramma met dedicated begeleiding; 
• Enthousiast team van trainers en kader die met elkaar invulling geven aan de opleiding, waarin 

er altijd ruimte is voor eigen creativiteit en initiatieven; 
• Voldoende doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze en gedreven trainers.   

 
Heb je interesse in deze functie? Of wil je nog meer weten? Neem dan gerust contact op met de Hoofd 
Jeugdopleiding, Mick Brants, voor meer informatie. Dit kan per telefoon via het nummer 06-13904001 
of per mail via hjobovenbouw@lacfrisia1883.nl.  
 


