
 
Over HZA 

 

De Heistse Zwemclub Arduas (HZA) is een club die zwemlessen geeft voor jong en oud, 

recreatief of competitief, valide of G-sporter, met als doel om iedereen te laten genieten 

van de zwemsport. 

 

Voor onze zwemmers van de pre-competitie zijn we op zoek naar een:  

Trainer/trainster voor 8-11-jarigen (3 uur/week) 

De trainingen vinden plaats op maandag en donderdag van 18.30u tot 19.30u 

en zaterdag van 09.30u tot 10.30u.  

Wat houdt het werk in? 

 

Als trainer ben je verantwoordelijk voor jonge, talentvolle kinderen die potentieel hebben 

om door te groeien naar onze competitieploeg vanaf ten vroegste 9 jaar. Je focus ligt op 

het aanleren van de drie basisslagen (rug, crawl, schoolslag), een basis te leggen voor 

vlinderslag en het aanleren van de juiste techniek voor de keerpunten. Daarnaast zal je 

ook werken aan het vergroten van de uithouding.     

  

Je zal de kinderen ook begeleiden tijdens de Paco-wedstrijden voor niet-

vergunninghouders. Voor deze groep is er een verplichting om deel te nemen aan enkele 

wedstrijden om zo wedstrijdervaring op te doen.  

 

Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Opstellen van een jaarplanning in samenspraak met de jeugdverantwoordelijke van de club  

 Opstellen van trainingen op maat (hulp van jeugdverantwoordelijke en andere trainers mogelijk) 

 Kindvriendelijk feedback kunnen geven en motiverend coachen 

 Het begeleiden van kinderen op de trainingen en wedstrijden 

 Deelnemen aan vergaderingen met de andere trainers 

Wat bieden wij jou? 

 Een eerlijke verloning (zowel voor trainingen als wedstrijden) 

 Terugbetalen van bijscholingen 

 Het samenwerken met een leuk team 
 Trainen in een nieuw zwembad 

Deze functie vereist van jou: 

 Initiator zwemmen of hoger en/of bachelor LO, Master LO   

 Basiskennis van trainingsleer is een pluspunt (Hulp door jeugdverantwoordelijke mogelijk) 

 Aanwezigheid op trainingen, wedstrijden en clubevents 
 Inzet voor de club 

  



Zijn dit jouw kwaliteiten? 

 Goede omgang met kinderen van leeftijd 8-11 jaar 

 Interesse voor training en zwemmen 

 Kinderen op een leuke en constructieve manier kunnen begeleiden 
 Motivatie, gedrevenheid en kindvriendelijk kunnen werken 

 

 

Heb jij interesse voor deze leuke job? 

Stuur dan een mailtje naar sportsecretaris@hzarduas.be of contacteer Rudy Van Looy 

(0498/46.46.09). 
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