KAAGent
Atletiek

KAAG, kern Blaarmeersen, is op zoek naar een trainer A sprint/horden
voor de groep junior/senior/master

De groep heeft drie trainingen per week, dinsdag en donderdag 18.30 – 20.30 u en
zondag van 10.00 – 12.00 u.
• Voor de training voorzie je gedifferentieerde trainingsschema’s met aandacht voor
kracht, zowel voor competitie-atleten 100m, 200m en 400m, hoge en lage
horden als voor niet-competitie-atleten.
• Begeleiding op kampioenschappen en andere wedstrijden .
• Samenstellen en trainen van aflossingsploegen voor kampioenschappen
• Samenwerken met collega-trainers waar nodig.
• Vlotte omgang met atleten

Vereisten:
In het bezit zijn van diploma trainer A sprint/horden of bereid zijn om deze opleiding
te volgen het komende seizoen indien je al een diploma trainer B hebt. De kosten
hiervoor worden terugbetaald door de club deels na 1 jaar, deels na een
engagement van 5 jaar.
Ervaring met degelijke prestaties als senior is een meerwaarde.
Wij bieden
• Een werkterrein binnen de club KAAG die de kans biedt aan jongeren, recreanten
en wedstrijdatleten om elk op hun niveau atletiek te beoefenen.
• Elk clublid mag zich volgens eigen kunnen en ambitie ontplooien en heeft daarbij
recht op de juiste begeleiding en omkadering.
• Iedereen verdient evenveel respect en evenwaardige aandacht.
• Een gemotiveerde groep atleten vanaf 18 jaar die regelmatig deelnemen aan
wedstrijden
• Een piste en een terrein met veel mogelijkheden
• Verloning naar diploma

Belangstelling:
• contacteer Jean Vancampo, voorzitter
arch.vancampo@gmail.com
0478 360.445
• Sofie Timmermans – secretaris
kaag@val.be

0495 938 772
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