
De Nijmeegse Studenten Atletiek Vereniging (NSAV) ’t Haasje is op zoek naar een trainer
voor de technische training op de dinsdagavond. De technische trainingen vinden op zowel
de dinsdag- als donderdagavond plaats op de gemeentelijke atletiekbaan in Nijmegen
Brakkenstein. De groep technici bestaat zowel uit beginners als gevorderden, van recreant-
tot wedstrijdniveau.

We zoeken hier iemand die op dinsdagavond de groep training wil geven in samenwerking
met een andere trainer, die de trainingen op donderdag verzorgt.

Wie zoeken wij?
● Een trainer met ervaring op de technische onderdelen (springen, werpen, (horde)lopen);
● Iemand die enthousiast is om de uitdaging met een gevarieerde groep studenten aan te
gaan;
● Iemand die beschikbaar is op dinsdagavond van ongeveer 19:00-20:30 (hierin is speling
mogelijk)

Wat bieden wij?
● Een actieve vereniging met veel enthousiaste leden;
● Een vrijwilligersvergoeding

Over NSAV ’t Haasje
NSAV t’ Haasje is studenten atletiek vereniging uit Nijmegen. Op dit moment hebben we
ongeveer 150 leden die allerlei verschillende disciplines beoefenen, van langere afstanden
tot sprint en van kogelstoten tot hoogspringen. Er wordt getraind op de gemeentelijke
atletiekbaan in Nijmegen Brakkenstein, prachtig gelegen naast een bos (Heumensoord)
waar door de hardlopers van de vereniging ook heerlijk getraind kan worden. Op de baan
zijn alle faciliteiten en materialen aanwezig om voor alle onderdelen te kunnen trainen.
Binnen onze vereniging zijn alle soorten leden te vinden: van beginners tot ervaren atleten
en van recreantleden tot wedstrijdleden.

Buiten de trainingen zijn we als vereniging ook veel betrokken bij wedstrijden, hetzij als
deelnemers of in de organisatie van wedstrijden. Zo organiseren we ieder jaar de
Leemkuilcross (samen met AV Cifla), al enkele jaren een baanwedstrijd, bijna jaarlijks een
competitiewedstrijd (samen met Nijmegen Atletiek) en ook één à twee keer per jaar een
Nederlands Studentenkampioenschap (NSK). Verder zijn zowel de vrouwen als de mannen
in de landelijke competitie actief in de tweede divisie en bezoeken onze leden alle soorten
wedstrijden, van de weg tot de baan en van plaatselijke wedstrijd tot Nederlands
Kampioenschap.

Contact
Ben jij al enthousiast om de uitdaging aan te gaan of wil je nog wat meer informatie? Neem
dan contact met ons op via bestuur@haasjeatletiek.nl of bel naar 0620542598


