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VACATURE – Head Coach Cubs Flag Football  
 
De functie 
Als Head Coach Cubs Flag Football ben je verantwoordelijk voor het Cubs Flag Team van Utrecht 
Dominators. Je zet de grote lijnen uit, ontwikkelt trainingsprogramma’s en play-books en stuurt de 
Assistant Coaches en Team Captains aan. Het staat de Head Coach vrij om zijn eigen coaching staff en 
teammanagement samen te stellen.  

 

Taken & verantwoordelijkheden 

• Minimaal 2x per week het verzorgen van een training op dinsdag- en donderdagavond; 

• Trainingsprogramma ontwikkelen en beschikbaar stellen zodat het team onder leiding van 

Assistant Coaches kan trainen in het geval de Head Coach afwezig is.  

• Leidt het Cubs Flag Team op wedstrijddagen; 

• Neemt zitting in de technische commissie van Utrecht Dominators waar onder andere het 

technische en wervingsbeleid van Utrecht Dominators bepaald wordt.  

 

Profiel 

• Ruime kennis en ervaring op het gebied van Flag Football is een pré, maar géén must. Utrecht 

Dominators kan voorzien in een interne opleiding als dat nodig is.  

• Ervaring in het omgaan met jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 12-15 jaar 

• In het bezit of bereid tot (kosteloze) aanvraag van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

• Sterke persoonlijkheid die gestructureerd werkt en orde kan bewaken. 

• Integere en verantwoordelijke persoonlijkheid.  

• Beschikbaar voor een termijn van minimaal 1 seizoen, het liefst langer.  

• Goed in samenwerken, plannen en organiseren. 

 

Over Utrecht Dominators 

Utrecht Dominators is al ruim 12 jaar een stabiele vereniging binnen het American Football in Nederland. 

Met een eigen accommodatie en een gestaag groeiend leden aantal willen we als vereniging verder 

professionaliseren. Daarbij hoort het opzetten van coaching staffs voor alle teams. Utrecht Dominators 

stimuleert de eigen coaches ook te blijven ontwikkelen door bijvoorbeeld het volgen van trainingen en 

cursussen.  


