
                                                                                                                                        
VACATURE 

Materiaalman/vrouw 
(5 uur per week) 

  
 

Als gevolg van het stoppen van een gewaardeerde materiaalman zijn we bij Urk 1 op zoek naar 
een vervanger. 

 

• Heb je affiniteit met voetbal en Sportvereniging Urk? 

• Lijkt het je leuk betrokken te zijn bij ons eerste elftal?  
• Lijkt het je leuk zorg te dragen voor een perfecte organisatie van kleding, (spel)materiaal 

rondom trainingen en wedstrijden?  
 
Dan is dit misschien iets voor jou! Je vervult de taak als materiaalman/vrouw samen met onze 
gewaardeerde kracht Henk te Kempel. In onderling overleg kunnen jullie de taken verdelen.  

 
Hoe ziet de ‘ideale‘ week van de materiaalman/vrouw eruit? 
Een uurtje voorafgaand aan de training van Urk 1 stap je op de fiets. Je rijdt door het Urkerbos 
richting het prachtige sportpark De Vormt. Daar eenmaal aangekomen schenk je een bakje koffie 
voor jezelf in. Ondertussen begroet je de hoofdtrainer die ook al vroeg van de partij is. Samen 
bespreken jullie de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Nadat je jouw bakje koffie hebt genuttigd, 
praat je even bij met de terreinmeester. Je vervolgt je weg richting het materiaalhok waar je het 

(spel)materiaal ophaalt. Je checkt op gevoel of de ballen voldoende hard zijn en pompt deze op 
waar nodig. Hesjes en pionnen mogen niet ontbreken. De bidons worden gevuld met vers water en 

je overlegt even met de hoofdtrainer of hij nog meer nodig heeft. Alles staat klaar op het veld. 
Intussen druppelen de eerste selectiespelers binnen. Tijdens de training drink je nog een bak 
koffie en neem je een kijkje bij de training. Na anderhalf uur trainen zorg je, eventueel samen met 
wat spelers, dat het materiaal weer wordt opgeborgen. Met een voldaan gevoel stap je op je fiets 
naar huis. Op naar zaterdag! 

 
Zaterdags stap je weer op de fiets waar je rond 11 uur op het sportpark komt. Het bruist er al 
volop met jeugd die geniet van het voetbalspelletje. Na een saucijzenbroodje van Jan de Bakker 
zorg je dat het wedstrijdmateriaal, inclusief wedstrijdkleding, in de bus komt. Na een gezellige 
busreis kom je aan op bestemming. Je zorgt dat de wedstrijdkleding klaar ligt voor de spelers en 
geniet van een mooie pot voetbal. Met drie punten in de pocket, reis je onder het genot van een 

biertje, gezellig terug naar Urk. Rond zes uur stap je de bus uit. Nog even de kantine in of toch 
direct naar huis?  
 
Meer informatie of direct reageren? 
Wil je meer informatie of ben je direct geïnteresseerd bel dan met Gert Jan Nagel 0612965711 of 
mail naar voorzitter-vbz@svurk.nl  
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