
Vacature zwemtrainer m/v afdeling wedstrijdzwemmen Aqua Novio ’94  

 

Ben jij de zwemtrainer(s) die wij zoeken?  

Als aanvulling op de trainersgroep van Aqua-Novio ’94  zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

zwemtrainer (m/v) voor zowel de juniorengroep als de groep met jeugd/seniorenzwemmers.  

Het gaat dan om een trainer die het leuk vindt juniorenzwemmers die doorstromen vanuit onze 

miniorengroepen verder te ontwikkelen naar regionaal niveau.  

Daarnaast zijn we op zoek naar iemand om jeugd en seniorenzwemmers training te geven die 

ambitie hebben om op regionaal niveau te (blijven) presteren. 

Deze twee groepen zwemmers trainen drie keer per week op maandagavond van 17.30 uur tot 18.30 

uur, woensdagavond van 17.30 uur tot 18.30 uur en zaterdagochtend van 7.00 uur tot 9.00 uur. In 

overleg met de hoofdtrainer is er de mogelijkheid voor deze groep zwemmers om trainingsuren uit te 

breiden.  

 

Wie ben jij? 

- Je bent in staat de zwemmers te motiveren en enthousiasmeren en voor iedereen een veilige 

sportomgeving te creëren.  

- Je hebt kennis van een goede zwemtechniek en skills. 

- Je bent in het bezit van een trainersdiploma of bent bereid hiervoor een opleiding te volgen 

(ervaring is een pré). 

- Je kan zelfstandig een groep zwemmers aansturen. 

- Je kan de sporters begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en hebt een goed 

inlevingsvermogen. 

- Je bent beschikbaar voor het coachen van de zwemmers bij zwemwedstrijden. 

- Je denkt graag mee bij de inschrijving van wedstrijden. 

- Je kunt goed samenwerken; je overlegt samen met de andere trainers, commissies en 

bestuur.  

Wat bieden wij jou? 

- een nader overeen te komen vrijwilligersvergoeding 

- opleidingsmogelijkheden en bijscholing (o.a. KNZB) 

- een gezellig team met een gezamenlijke ambitie het beste uit onze zwemmers te halen! 

- De vrijheid om, afhankelijk van kennis en vaardigheden, de trainingen naar eigen inzicht in te 

vullen en vorm te geven. 

Herken jij je in dit profiel en heb jij zin om je aan te sluiten als trainer bij dé Nijmeegse 

zwemvereniging Aqua-Novio ’94? Wil je eerst wat meer weten of ken je wel iemand die in het profiel 

past? 

Neem dan voor 31 mei 2019 contact op met:        

Kim Speekenbrink 

kspeekenbrink@hotmail.com 

06-47759686 
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