
 

Interesse? Neem contact op met de werkgroep topsport via topsport@frisbeesport.nl 

In het nationale team-plan van onze werkgroep staan de spelers centraal en hebben wij gekeken hoe 

de organisatie via de NFB zich zo kan vormen om een zo sterk mogelijk en representatief mogelijk 

Nederlands team te creëren. Daarmee slaan we een nieuwe weg in waarmee we veel nieuwe 

successen proberen te bereiken. En daarbij mag natuurlijk niet de Europese titel van Leo in de Dames 

U17 divisie ontbreken. Wij proberen, door de juiste mensen aan te stellen, ervoor te zorgen dat het 

Nederlands Ultimate weer op de kaart komt en dat ons enthousiasme en onze passie voor de sport 

wordt gereflecteerd in het Nederlands Nationaal team.  

Daarom zijn wij, de werkgroep topsport/Nationale teams, met ingang van 1 augustus, op zoek naar 

personen die in de technische staf de kern van de Nationale teams gaan vormen. Wij zijn daarbij 

actief op zoek naar Bondscoaches en Teammanagers voor de drie speerteams (Open, Mixed, Dames) 

van aankomend EK in 2015, met mogelijke verlenging tot het WK in 2016.  

 

Profiel 

De bondscoach en teammanager zullen samen een spil vormen in de ontwikkeling van een team en 

daarom is het belangrijk dat ze aan een bepaald profiel voldoen.  Beiden zullen hun eigen invulling 

kunnen geven aan de teamstructuur, waarbij verantwoordelijkheid word gedragen voor met name 

de tactische en de organisatorische aspecten. 

 

Bondscoach 

 Non-speler (vooralsnog geen speler/coach) 

 Ervaring met hoog-niveau spelen/coachen 

o Evt. Contacten met andere topcoaches 

 Tactisch ingesteld 

 Visie en ambitie 

 Leider in ’t veld 

 Daadkrachtig (moet knopen doorhakken en een team kunnen samenbrengen) 

 Kan visie goed communiceren 

Teammanager 

 Non-speler 

 Organisatorisch ingesteld 

 Financieel handig 

 Professioneel 

 Pro-actief 

 Goed in zakelijke relaties 

 Moet kunnen delegeren 

Compensatie 

Vrijwillig tijd steken in een Nationaal team hoeft je in principe niets te moeten kosten. Voor jouw 

bijdrage aan Nationaal succes zal je het volgende vergoed worden: 

 Een teamkit (shirt, broek) 

 Toernooikosten (en evt. reiskosten hier naartoe). 


