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ALGEMENE INFOBRIEF KVK TECHNIEK/KEEPERSCHOLEN
1 ALGEMENE UITLEG
De KVK Techniekschool maakt deel uit van het KVK Evolution Center. Namens de KVK
Jeugdacademie ondersteunt het KVK Evolution Center het regionale voetbal: zowel clubs, trainers
alsook spelers! Voor spelers uit dat zich in stages in de schoolvakanties, maar ook in wekelijkse
trainingen, op heel wat verschillende locaties: de KVK Techniekscholen & de KVK Keeperschool!
Met dit concept willen we jongeren vanaf U7 tem U12 extra trainingsmogelijkheden aanbieden.
Spelers moeten zich zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. KVK
Techniekscholen zijn een hulpmiddel daartoe. Tevens is het een ideale mogelijkheid voor spelers
om kennis te maken met het KVK Ruimte & Ritme verhaal – de rode draad doorheen de
eliteopleiding van de KVK Jeugdacademie. De ingeschrevenen worden ingedeeld in niveaugroepen
en trainen wekelijks een uurtje (of meer) onder leiding van de KVK Netwerktrainers, ofwel indoor,
ofwel op kunstgras.

2 WELKE INSCHRIJFOPTIES ZIJN ER?
In totaal zijn er zeven opties, uitgelegd in de linkerkolom. Globaal zijn er twee grote delen. Een
trainingsblok voor de winterstop en een trainingsblok na de winterstop: sessie I en sessie II. Voor
wie eens wil kennismaken of voor wie een kleiner blok volstaat werden beide sessies opgesplitst in
een A en een B gedeelte, die ook afzonderlijk toegankelijk zijn. Het is ook mogelijk onmiddellijk voor
een volledig seizoen, sessie I & II, in te schrijven. Ieder thema is gebaseerd op het Ruimte & Ritme
verhaal, en in iedere training zitten moves en snelvoetenwerk verwerkt!
Uitleg
Sessie IA
Sessie IB
Sessie I
Sessie IIA
Sessie IIB
Sessie II
Sessie I+II

Aantal
trainingen
6
6
12
8
8
16
28

Wanneer

Thema’s KVK Techniekschool

Voor herfstvakantie
Na herfstvakantie
Voor en na
herfstvakantie
Voor Paasvakantie
Na Paasvakantie
Voor en na
Paasvakantie
Volledig seizoen

R&R Aanname 1.0 en R&R Passing 1.0
R&R Afwerken 1.0 en R&R Tweevoetigheid 1.0
Zie bovenstaande vier thema’s
Telkens dus trainingsblokken van drie weken
R&R Aanname 2.0 en R&R Passing 2.0
R&R Afwerken 2.0 en R&R Tweevoetigheid 2.0
Zie bovenstaande vier thema’s
Telkens dus trainingsblokken van vier weken
Van alle vier de thema’s versie 1.0 & 2.0
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3 WAT ZIJN DE TARIEVEN?
De kostprijs van de trainingen hangt af van welke inschrijfoptie (zie hierboven) je kiest, bij welke
club je lid bent en op hoeveel locaties/momenten je trainingen wenst te volgen. Inschrijven voor een
volledige sessie, of combinatie van sessies, is altijd interessanter dan inschrijven voor een kleiner
blok apart (onderstreept). Voor wie lid is van een ondersteunende club en meteen voor een
volledige sessie inschrijft is er een extra voordelig tarief (vet en onderstreept). De ondersteunende
clubs worden hieronder opgesomd. Wie op meerdere locaties/momenten wenst te trainen geniet
ook van voordelige tarieven. Daar maakt het geen verschil meer bij welke club je lid bent.
Onderstaande tabel bevat alle info, en toont ook nog op hoeveel trainingen je recht hebt.
Tarieven

Sessie IA
Sessie IB
Sessie I
Sessie IIA
Sessie IIB
Sessie II
Sessie I+II

Eén training
per week – geen
lid van een club
die ondersteunt

Eén training per
week – lid van een
club die
ondersteunt

BASISTARIEF

REDUCTIETARIEF

€ 60 – 6 tr
€ 60 – 6 tr
€ 110 – 12 tr
€ 80 – 8 tr
€ 80 – 8 tr
€ 150 – 16 tr
€ 240 – 28 tr

€ 60 – 6 tr
€ 60 – 6 tr
€ 90 – 12 tr
€ 80 – 8 tr
€ 80 – 8 tr
€ 130 – 16 tr
€ 200 – 28 tr

Twee trainingen
per week –
ongeacht lid van
welke club dan ook

Drie trainingen per
week – ongeacht lid
van welke club dan
ook

€ 110 – 12 tr (+ € 50)
€ 110 – 12 tr (+ € 50)
€ 200 – 24 tr (+ € 90)
€ 150 – 16 tr (+ € 70)
€ 150 – 16 tr (+ € 70)
€ 280 – 32 tr (+ € 130)
€ 440 – 56 tr (+ €200)

€ 160 – 18 tr (+ € 50)
€ 160 – 18 tr (+ € 50)
€ 290 – 36 tr (+ € 90)
€ 220 – 24 tr (+ € 70)
€ 220 – 24 tr (+ € 70)
€ 410 – 48 tr (+ € 130)
€ 640 – 84 tr (+ €200)

De tarieven in de eerste kolom zullen samen met de zes vetgedrukte en/of onderlijnde tarieven de
meest gangbare kostprijzen zijn. De derde kolom is bijvoorbeeld van toepassing voor spelers die
zowel op vrijdag als op zondag deelnemen aan de KVK Techniekschool. Of voor wie inschrijft voor
de KVK Keeperschool en daarna nog actief is in een KVK Techniekschool. De vierde kolom is voor de
dappersten… En zo gaat het verder… De bedragen tussen haakjes in de derde en vierde kolom geven
weer wat er extra bijkomt qua kost, ten opzichte van de vorige kolom. Het is telkens het eerste
bedrag dat van tel is in feite!
Inbegrepen in de prijs zijn onder meer:
Deelname KVK Techniekschooldag (zaterdag 22/06/19 – Voormiddag – @KVK Jeugdacademie)
Uitnodiging voor een wedstrijd in de Jupiler Pro League (speler gratis – ouders €5 per ticket)
Mogelijkheid voor gratis startevent – enkel voor nieuwe spelers – begin september
Korte mondelinge tussentijdse evaluatie en schriftelijke eindevaluatie, per sessie (I & II)
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4 WAAR EN WANNEER KAN IK TRAINEN?
Trainen in de KVK Techniekschool kan quasi overal. Zowel in Wallonië als in Vlaanderen zijn we
actief, op verschillende locaties, op verschillende momenten in de week. Hiermee komen we
tegemoet aan onze doelstelling om kids zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten
voetballen en extra opleiding aan te bieden voor iedereen die dat wenst. De KVK Keeperschool is er
voorlopig enkel te Kortrijk (zie vetgedrukt en onderstreept).
Wanneer
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zondag
Zondag

Locatie

Ondersteunende clubs
(reductietarief)

Vanaf

Tot
max

Monceau (kunstgras)
Zottegem (kunstgras)
Avelgem (kunstgras)
Antoing (kunstgras)
Oostkamp (kunstgras)
Kortrijk TS (kunstgras)(*)
Kortrijk KS (kunstgras) (*)
Oostkamp (kunstgras)
Roeselare (indoor)
Kortrijk TS (kunstgras)(*)
Kortrijk KS (kunstgras) (*)
Kortrijk TS (indoor) (*)
Kortrijk KS (kunstgras) (*)

RAS Monceau
KSV Sottegem
KVK Avelgem – KVC Zwevegem
RAS Pays Blanc Antoinien
KSV Oostkamp
KSV Oostkamp
Gesprekken lopende…
-

17h30
17h30
17h30
14h00
14h30
17h30
17h30
17h30
17h30
17h30
18h00
9h00
8h15

20h30
19h30
19h30
16h30
17h30
20h30
18h30
20h30
19h30
20h30
20h00
12h00
9h15

(*) Uitzondering te Kortrijk: vanaf U6 (°2013) tem U13 (°2006) welkom!
De trainingen duren steeds een uurtje. Normaal komen de jongste leeftijden eerst aan bod. Eindigen
doen we altijd met de oudste leeftijden. Wanneer we eindigen hangt af van het aantal
ingeschrevenen en het aantal ingeschakelde trainers. Eén trainer kan drie uur na elkaar een groep
trainen, maar er kunnen ook drie trainers tegelijk één uur training geven. Dit varieert van locatie tot
locatie. Voor aanvang van sessie I en sessie II leggen we dit vast & wordt dit gecommuniceerd.
Met deze locaties zit het KVK Evolution Center sterk verspreid rondom Kortrijk. Toekomstgericht
kunnen hoogstens nog enkele nieuwe strategische locaties erbij komen. Tevens wordt er ook naar
gestreefd om per externe locatie enkele ondersteunde clubs te hebben.

5 WAT ZIJN DE TRAININGSDAGEN?
Om het voor iedereen mogelijk te maken alle trainingen te volgen wordt er zo min mogelijk getraind
op feestdagen, in verlengde weekends en in schoolvakanties. Daardoor slaan de zogenaamde
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wekelijkse trainingen soms eens één week over, … Afgelaste trainingen worden steeds ingehaald, al
is de kans op een afgelasting miniem gezien we ofwel indoor ofwel op kunstgras trainen. De KVK
Techniekschooldag organiseren we zaterdagvoormiddag 22 juni 2019 op de KVK Jeugdacademie.
T

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

17/09/2018
24/09/2018
1/10/2018
8/10/2018
15/10/2018
22/10/2018
5/11/2018
12/11/2018
19/11/2018
26/11/2018
3/12/2018
10/12/2018

18/09/2018
25/09/2018
2/10/2018
9/10/2018
16/10/2018
23/10/2018
6/11/2018
13/11/2018
20/11/2018
27/11/2018
4/12/2018
11/12/2018

19/09/2018
26/09/2018
3/10/2018
10/10/2018
17/10/2018
24/10/2018
7/11/2018
14/11/2018
21/11/2018
28/11/2018
5/12/2018
12/12/2018

20/09/2018
27/09/2018
4/10/2018
11/10/2018
18/10/2018
25/10/2018
8/11/2018
15/11/2018
22/11/2018
29/11/2018
6/12/2018
13/12/2018

14/09/2018
21/09/2018
28/09/2018
5/10/2018
12/10/2018
19/10/2018
9/11/2018
16/11/2018
23/11/2018
30/11/2018
7/12/2018
14/12/2018

15/09/2018
22/09/2018
29/09/2018
6/10/2018
13/10/2018
20/10/2018
10/11/2018
17/11/2018
24/11/2018
1/12/2018
8/12/2018
15/12/2018

16/09/2018
23/09/2018
30/09/2018
7/10/2018
14/10/2018
21/10/2018
11/11/2018
18/11/2018
25/11/2018
2/12/2018
9/12/2018
16/12/2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

28/01/2019
4/02/2019
11/02/2019
18/02/2019
25/02/2019
11/03/2019
18/03/2019
25/03/2019
29/04/2019
6/05/2019
13/05/2019
20/05/2019
27/05/2019
3/06/2019
17/06/2019
24/06/2019

29/01/2019
5/02/2019
12/02/2019
19/02/2019
26/02/2019
12/03/2019
19/03/2019
26/03/2019
23/04/2019
30/04/2019
7/05/2019
14/05/2019
21/05/2019
28/05/2019
4/06/2019
11/06/2019

30/01/2019
6/02/2019
13/02/2019
20/02/2019
27/02/2019
13/03/2019
20/03/2019
27/03/2019
24/04/2019
8/05/2019
15/05/2019
22/05/2019
5/06/2019
12/06/2019
19/06/2019
26/06/2019

31/01/2019
7/02/2019
14/02/2019
21/02/2019
28/02/2019
14/03/2019
21/03/2019
28/03/2019
25/04/2019
2/05/2019
9/05/2019
16/05/2019
23/05/2019
6/06/2019
13/06/2019
20/06/2019

25/01/2019
1/02/2019
8/02/2019
15/02/2019
22/02/2019
15/03/2019
22/03/2019
29/03/2019
26/04/2019
3/05/2019
10/05/2019
17/05/2019
24/05/2019
7/06/2019
14/06/2019
21/06/2019

26/01/2019
2/02/2019
9/02/2019
16/02/2019
23/02/2019
16/03/2019
23/03/2019
30/03/2019
27/04/2019
4/05/2019
11/05/2019
18/05/2019
25/05/2019
8/06/2019
15/06/2019
22/06/2019

27/01/2019
3/02/2019
10/02/2019
17/02/2019
24/02/2019
17/03/2019
24/03/2019
31/03/2019
28/04/2019
5/05/2019
12/05/2019
19/05/2019
2/06/2019
9/06/2019
16/06/2019
23/06/2019

Feestdagen:
Er moet getraind worden op Wapenstilstand, 11/11/18, om aan 6 zondagen te geraken tussen
de vakanties in.
Er moet getraind worden op 02/06/19 & 09/06/19, Hemelvaarts’zondag’ en Pinksteren, om
aan 8 zondagen te geraken na het Paasverlof. Op 26 mei 2019 kan er niet getraind worden
omdat KVK Techniekschoolteams dan kunnen deelnemen aan KVK Jako Cup (5vs5).
KVK Jeugdacademie
0495/16.16.47 (na 18h) | evolutioncenter@kvk.be
www.kvkjeugd.be | www.facebook.com/kvkjeugdacademie

Uitzonderingen:
KVK Techniekschool Kortrijk ‘Vrijdag’ & KVK Keepersschool Kortrijk ‘Vrijdag’ trainen niet op
10 en 24 mei 2019, de velden zijn dan niet vrij. Ze halen dit in Hemelvaarts’vrijdag’ en de
laatste schooldag, 31 mei en 28 juni 2019.
KVK Keepersschool Kortrijk ‘Zondag’ traint niet op 12 en 19 mei 2019, de velden zijn dan niet
vrij. Noodgedwongen compenseren we met twee vrijdagavondsessies: 17 & 31 mei 2019.

6 HOE ZIT HET MET DE KLEDIJ?
Om uniformiteit en het bewustzijn van de KVK Techniekscholen en KVK Keepersschool te
bevorderen is een kledijpakket verplicht. Wat houdt dit kledijpakket in, en wat kost het momenteel?

Bal
Sokken
Sweater
(Keepers)shirt
Keepersbroek/Short
Kostprijs

KVK Keepersschool
x
x
x
x
x
€ 78,40

KVK Techniekschool
x
x
x
x
x
€ 50,40

Het spreekt voor zich dat deelnemers die reeds een kledijpakket hebben van vorig jaar er geen
nieuw moeten aankopen. Het kledijpakket is een éénmalige kost, bij de instap. De aankoop gebeurt
via de KVK Jeugdacademie Webshop.
https://kvkortrijk.teamswear.be/jako-pakket-techniekschool-kinderen-rood-wit
https://kvkortrijk.teamswear.be/jako-pakket-keeperschool-kinderen-rood-zwart
Iedereen kan KVK Kledij kopen, en gelijk welk item is individueel te verkrijgen. Alles wordt via de
partner Teamswear geregeld. Zij bestellen bij JAKO in Duitsland, en laten het bedrukken. Daarna
krijgt u het toegestuurd per post! Hou rekening met een leveringstermijn van zeker 2 weken. Om te
bestellen dient u op de Teamswear site een account aan te maken. Dit is niet hetzelfde account als
uw KVK Evolution Center Spelersaccount!
Gezien de leveringstijd en gezien de kost is een KVK Kledijpakket enkel verplicht na 6 (sessie I) of na
8 (sessie II) trainingen. Op die manier is het mogelijk om zonder aankoop van een KVK Kledijpakket
in te schrijven en deel te nemen aan bijvoorbeeld sessie IA, IB, IIA of IIB. Voor wie meteen, of finaal,
meer dan één zo’n blokje volgt, is een KVK Kledijpakket dan wel verplicht.

KVK Jeugdacademie
0495/16.16.47 (na 18h) | evolutioncenter@kvk.be
www.kvkjeugd.be | www.facebook.com/kvkjeugdacademie

