
 BOVELANDER HOCKEY ACADEMY zoekt: 
 

- Technisch Manager/Trainer/Coach voor de NAVAL TATA HOCKEY ACADEMY in Jamshedpur, 
Jharkhand. 

- Technisch Manager/Trainer/Coach voor de ODISHA NAVAL TATA HOCKEY HIGH 
PERFORMANCE CENTRE (ONTTHPC) in Bhubaneswar, Odisha. 

 
De Bovelander Hockey Academy is op zoek naar twee nieuwe Technisch Managers voor de Naval 
Tata Hockey Academy in India. In samenwerking met de Bovelander Hockey Academy (Bovelander & 
Bovelander) geef je leiding aan een professioneel team van coaches en trainers.  
Regionale en landelijk geselecteerde talenten, jongens en meisjes 
U15, U17 en U19 moeten wij naar landelijke en internationale top 
zien op te leiden. In de loop der jaren hebben wij al een aantal 
talenten in het U21 nationale team mogen afleveren en we 
hebben jou nodig om dit voort te zetten! Alle High Tech en 
moderne hockey faciliteiten zijn aanwezig. Dit alles met de Indiase 
cultuur en organisatie een fantastische uitdaging waar wij al een 
paar jaar met veel plezier aan werken. 
 
Heb je ervaring in het opzetten en uitvoeren van 
hockeyprogramma’s, training geven en wil jij een grote nieuwe 
uitdaging aangaan in een geweldig bijzonder land? Laat het ons 
dan weten. 
 
 
Wat ga je doen? 

➢ Je bepaalt samen met de technische commissie, bestaande uit de Bovelander Hockey 
Academy, de hoofdcoaches en de lokale organisatie het te volgen hockeyprogramma; 

➢ je leidt de coaches van verschillend niveaus op en sta je op het veld om de training te 
geven; 

➢ je bent in samenwerking met de hoofd- en assistent-coaches verantwoordelijk voor de 
praktische uitvoering van het  hockeyprogramma; 

➢ je bent medeverantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de academie; 
➢ je bent medeverantwoordelijk samen met fysio’s en kracht & conditietrainers voor het 

fysieke programma; 
➢ je bent verantwoordelijk voor hockeylijn van de onderliggende grassroots hockey 

programma’s en het aansturen van de verschillende lagen van de zogeheten piramide en 
je zorgt dat alles in lijn is met elkaar; 

➢ je zorgt voor een goede communicatie tussen de diverse partijen, in India en Nederland; 
➢ je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarkalender met te spelen 

toernooien en wedstrijden; 
➢ je gaat mee met de belangrijkste toernooien, die gehouden worden door heel India; 
➢ je zal mimimaal een jaar in India verblijven, met vakantie periodes waarin je vrij bent 

naar huis te komen en werkt voornamelijk in Jamshedpur (Jharkhand) of Bhubaneswar 
(Odisha). 

 
Wat zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar iemand die: 

➢ Ervaring heeft in het opzetten en uitvoeren van hockeyprogramma’s voor de korte- en lange 
termijn; 

➢ trainer- en coachervaring heeft op minimaal 1ste klasse senioren niveau of landelijke A/B 
jeugd; 



➢ veel ‘’knowhow’’ heeft op het gebied van modern hockey; 
➢ flexibel en assertief is met een gezond enthousiasme; 
➢ Sterk in zijn schoenen staat, communicatief sterk is maar ook open staat voor andere 

meningen en culturen. 
 
 
Wat bieden wij? 

➢ Je werkt samen met een professioneel team van fysio’s, krachttrainers, looptrainers en 
masseurs en je hebt de beschikking over de modernste apparatuur; 

➢ je werkt samen met de toptalenten uit het Indiase hockey; 
➢ je komt te werken met een zeer enthousiaste en leergierige groep trainers 
➢ je maakt echt onderdeel uit van de Indiase cultuur; 
➢ alle dagelijkse levenskosten (onderdak, eten en reizen) worden betaald door de lokale 

organisatie; 
➢ een onvergetelijke ervaring in een super land. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe Academy gebouw in Jamshedpur 
 
Naval Tata Hockey Academy & Bovelander Hockey Academy 
De Hockey Academies zijn het topje van de projecten die de Bovelander Foundation op zet. 
Daaronder zitten de regionale training centers en het grassroots hockey programma. Vanuit de 
Bovelander Foundation richten wij ons voornamelijk op de onderste laag, het grassroots programma 
waar hockey als middel wordt gebruikt in de persoonlijke en sociale groei. Kinderen hebben hier 
wekelijks hockeytraining op veldjes bij scholen en communities (zie Bovelander Foundation). De 
Regionale Development Centres (RDC), waar kinderen trainingen volgen in het talent programma, 
vaak al op een kunstgrasveld. Vanaf dit niveau komen we bij de Bovelander Hockey Academy. De 
toplaag van de piramides zijn de Hockey Academies, waar de Naval Tata Hockey Academies onder 
vallen. Kinderen gaan hier intern en krijgen dagelijks hockeytraining van Nederlandse en Indiase 
tophockey coaches. 
 
De Naval Tata Hockey Academy (NTHA) in Jamshedpur, Jharkhand is sinds het opzetten, vier jaar 
geleden er ontzettend veel gebeurd op organisatorisch vlak. Vier jaar geleden is er begonnen met 
een groep van 25 jongens. Inmiddels zitten er 52 jongens en volgend jaar komen er meisjes bij. Er is 
net een nieuw academie gebouw opgeleverd en het ziet er geweldig uit, wat volledig state to the art 
is ingericht en alle faciliteiten, aanwezig zijn. De stad is vernoemd naar Jamshedji Tata. Dit omdat 
Tata Steel hier zijn eerste fabriek heeft gebouwd, het gebied rondom Jamshedpur is rijk 
aan mineralen, zoals kolen en ijzer. De academie bevindt zich in een groen en ruim opgezet stukje 
Jamshedpur. 



De RDC’s zijn in districten Simdega en Khunti. Het grassroots programma omvat meer dan 6.500 
kinderen die twee keer per week getraind worden door de 60 lokale trainers, en deze vinden tevens 
plaats in Simdega en Khunti.  
 

 
 
Kijk hier naar de dag van Sunita op de ONTH-HPC in Bhubaneswar. 
 
 
Op de ONTTHPC in Bhubaneswar, Odisha zitten nu 40 meisjes (U19) en 40 jongens (U19) intern, 
waar ze als 1 groep trainen. De academie is gevestigd in het Kalinga Hockey Stadium waar het WK 
heren in 2018 gespeeld werd en komende winter weer het WK is. Het is voorzien van alle moderne 
faciliteiten die nodig zijn voor tophockey. In Odisha liggen de RDC en het grassroots programma in 
Sundargarh, Sambalpur en Rourkela. Daarnaast in Odisha werken we veel samen met de overheid als 
partner. 
 
Vergoeding 
Als Hockey manager/coach woon je intern bij de academy en zijn kost en inwoning van de academy. 
Hockey gerelateerde onkosten en reiskosten worden allemaal vergoed. Voor deze posities is een 
vergoeding van € 3.000 tot € 4.250 bruto per maand beschikbaar. 
 
Heb je vragen over de vacature of denk je dat Bovelander Foundation/Bovelander Hockey Academy 
en jij bij elkaar passen, stuur dan een reactie naar: sjoerd@bovelanderfoundation.com of  
023-5410330 t.a.v. Sjoerd Woelders. 
  
Website:  www.bovelanderfoundation.nl 
LinkedIn:  Bovelander Foundation 
Facebook:  Odisha Naval Tata Hockey HPC & Naval Tata Hockey Academy 
Instagram:  Odisha Naval Tata Hockey HPC & Naval Tata Hockey Academy 

mailto:sjoerd@bovelanderfoundation.com
http://www.bovelanderfoundation.nl/
https://www.linkedin.com/company/42798472/admin/
https://www.facebook.com/ONTHHPC
https://www.facebook.com/NTHAJAMSHEDPUR
https://www.instagram.com/odisha_nth_hpc/
https://www.instagram.com/ntha_jamshedpur/
https://youtu.be/niRx8n4IL1Q

