
 

 

Vacature looptrainer 

Vacature:  Looptrainer met affiniteit met de triathlonsport 
Datum:  beschikbaar op de dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 (vanaf moment dat dit weer kan ivm 

Covid-19) 
Locatie:   AV Fortuna Vlaardingen 

Algemeen 

Ga aan de slag als looptrainer bij de leukste triathlonvereniging van de regio Rijnmond! 

Triathlon Vereniging Rijnmond (TVR) staat al jaren bekend als vereniging die staat voor passie voor de triathlonsport, 
betrokkenheid van de leden, en waardering voor elkaar, ongeacht niveau. Met een constante ledenaantal van zo’n 100 
leden zijn we er voor iedere sporter die interesse heeft in triathlons (en/of duathlons), of het nu op recreatief niveau is, op 
landelijk topniveau of voor sporters die een korte afstand óf een hele triathlon willen volbrengen. 
 
We trainen onder begeleiding van ervaren trainers: 3 keer per week zwemtraining, 1 keer per week fietstraining en 1 keer 
per week looptraining op de baan.  
Kijk op http://www.triathlonrijnmond.nl als je meer informatie over ons als vereniging wilt vinden.  

Functieomschrijving  
• Als trainer ben je (mede)verantwoordelijk voor een uitnodigend, positief en veilig trainingsklimaat, waarbinnen 

de atleten zich kunnen ontwikkelen en plezier beleven aan de sport en (samen) bewegen.  

• Je stelt samen met de andere trainers de jaarplanning op voor de trainingen.  

• Je houdt jezelf regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van de 
atletiektraining (trainingsleer, loopscholing e.d.) in relatie tot de andere sporten (zwemmen en fietsen).  

• Je trainingsdag is dinsdag van 19.30 (aanwezig 19.20) tot uiterlijk 21.00. En bestaat uit een baantraining. In 
overleg is zo nu en dan een training buiten de baan (Broekpolder of viaduct in omgeving) mogelijk. 

Wij vragen  
• Iemand die goed om kan gaan met mensen en atleten kan begeleiden bij hun doelstellingen.  

• Enthousiasme om de leden te motiveren tot sporten.  

• Een zelfstandige trainer of assistent-trainer met looptrainersopleiding (NTB of KNAU).  

Wij bieden  
• Mogelijkheid tot het volgen van een cursus tot looptrainer.  

• Een stimulerende trainingsomgeving met kundige trainers.  

• Een passende trainersvergoeding, op basis van vrijwilligersvergoeding. 

• Een goede accommodatie en een gemotiveerde groep om te begeleiden.  

• Trainerskleding, voor herkenbaarheid binnen en buiten de atletiekbaan. 
 
Meer informatie: bestuur@triathlonrijnmond.nl  
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