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seizoen 2017-2018: samenwerken aan de vereniging van de toekomst 
  

BC de Zwollenaar, BC Hanze’83 en BC SVI gaan fuseren, en badmintonnen vanaf september 2018 onder de naam BC 
Blauwvinger. Een fusievereniging met ruim 170 leden! 
 
BC Blauwvinger biedt training aan op verschillende niveaus. Op maandag krijgen de jeugdspelers training in verschil-
lende groepen. Na de jeugdtraining vindt er een uur lang training voor (beginnende) recreanten plaats. Op de woens-
dagavond wordt er training aangeboden aan de gevorderde recreanten en competitiespelers.  
 
Onze trainers worden ondersteund vanuit de Technische Commissie. Deze commissie is het eerste aanspreekpunt 
voor trainers bij incidentele afwezigheid, organiseren van orde en assistentie tijdens trainingen en verzorgt de (jaar-
lijkse) evaluatie met trainers.  
 
Voor het komende seizoen zijn wij op zoek naar een trainer voor de woensdagavonden. De training op woensdag-
avond is competitief van aard, er is aandacht voor een goede technische uitvoering onder wedstrijddruk en tijdens in-
spanning. De trainer die wij zoeken voor de woensdagavond kan als hoofdtrainer fungeren, en met de andere trainers 
sparren over een aansluitend aanbod, om een overstap van jeugd- of recreantentraining naar gevorderde training 

vloeiend te laten lopen. Deze trainer zal talent en goede duo’s identificeren en kenbaar maken bij de Technische 
Commissie.  
 
In het seizoen 2017-2018 werd er door vijf teams deelgenomen aan de regiocompetitie: 

 team 1: hoofdklasse regio competitie (gehandhaafd); 
 team 2: 3e klasse regio competitie (kampioen); 
 team 3: 4e klasse regio competitie (kampioen); 
 team 4: 4e klasse regio competitie (gehandhaafd); 
 team 5: 5e klasse regio competitie (kampioen). 

 
Tevens doen enkele teams mee aan de recreantencompetitie, en  wordt er ook door de jeugd competitie gespeeld. 
 

Wat wij vragen: 
 deelgenomen aan een trainerscursus; 

 verzorgen van gevarieerde training aan volwassen leden; 
 balans tussen technische, conditionele en tactische oefeningen; 
 comfortabel en ontspannen voor een groep; 
 communicatieve vaardigheden; 
 ervaring met een gevarieerde leeftijdsgroep en speelniveau is een pré; 
 past qua karakter en doelstellingen bij de vereniging; 
 enthousiaste, energieke, zelfstandige en praktische instelling; 
 adviseren bij het samenstellen van teams en teamopstellingen; 
 beschikbaar op woensdagavond in Zwolle-Zuid, sporthal On Campus (tijden in samenspraak te bepalen); 
 enkele malen per jaar beschikbaar voor evaluatie en vooruitblik. 

 

Wat wij bieden: 
 samenwerking en ondersteuning vanuit een enthousiaste groep badmintonliefhebbers en -bestuurders; 
 verantwoordelijkheid voor een eigen portefeuille; 
 ondersteuning op verschillende gebieden vanuit SportService Zwolle; 
 Vergoeding conform de huidige norm. 

 

Geïnteresseerd? 
Bij interesse of vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jeroen Roerade (06-5175 4278 of  
jeroen.roerade@gmail.com) of Mark van Gurp (06-4892 5028 of mvangurp@hotmail.com) 
 
 


