
  

 E.V.R.C. The Wallaby’s 

Venlo   

 

COACH / TRAINER EVRC THE WALLABY’S HEREN  

 

Over The Wallaby’s : 

Rugbyclub The Wallaby’s is opgericht te Venlo in 1979. Inmiddels is de club uitgegroeid tot 

een van de grootste rugbyclub in Limburg met ongeveer 30 jeugdleden en 30 seniorenleden. 

Op dit moment speelt The Wallaby’s in de 3de klasse Zuid-Oost, de jeugd speelt in diversen 

combinatie teams. Tevens is er een Damesteam in oprichting. 

 

The Wallaby’s heren : 

Het heren team is na seizoen 2015/2016 gedegradeerd naar de vierde klasse. Afgelopen 

seizoen heeft het team handhaving in de derde klasse niet weten te veiligstellen, en hopen op 

een spoedig terugkeer in de derde klasse. 

Het heren team bestaat uit een mix van ervaren en onervaren spelers en uit de jeugd 

doorgestroomde spelers. Door deze mix bezit dit team een unieke combinatie aan talent & 

enthousiasme binnen de club. 

 

Functieomschrijving : 

Voor The Wallaby’s Heren, zijn wij opzoek naar een trainer/coach. De trainer/coach is 

verantwoordelijk voor het halen van de sportieve & recreatieve doelstellingen voor het 

seizoen 2016-2017, voor de ontwikkeling en de groei van nieuwe spelers binnen de selectie en 

het optimaal laten presteren van de ervaren spelers binnen de selectie. 

 

Functie-eisen : 

- Ervaring met het geven van rugbytraining; 

- Kennis van het moderne rugbyspel & trainingstechnieken; 

- Goede communicatie skills; 

- Beschikbaar op trainingsavonden ( dinsdag & vrijdag ) en tijdens wedstrijddagen ( 

zondag ); 

- Ervaring met het aansturen van assistent-trainers & manager; 

- Onze voorkeur gaat uit naar een ervaren, talentvolle trainer/coach. 

 

Vergoeding : 

De functie van trainer/coach The Wallaby’s is op vrijwillige basis. Rugbyclub The Wallaby’s 

zal deze trainer/coach begeleiden in zijn of haar ontwikkeling als rugbycoach. Denk hierbij 

aan het beschikbaar stellen van trainingsplannen & oefeningen, ondersteuning van ervaren 

coaches en de mogelijkheid tot het volgen van trainerscursussen & -opleidingen. 

 

Interesse, tips over potentiele kandidaten of meer informatie over deze vacature ? 

 

Neem dan contact op met : 

Nick Janssen 

Wedstrijdsecretaris 

wedstrijdsecretaris@wallabys.nl 

+316 29080005 

mailto:wedstrijdsecretaris@wallabys.nl

