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KVK TRAINERSCLINICS 2017-2018
R&R – RITME & RUIMTE
1 OVERZICHT GEPLANDE CLINICS
Voor het seizoen 2017-2018 werd volgende reeks clinics gepland:
Datum
Woensdag 13/09/2017 – 18u30
Dinsdag 26/09/2017 – 18u30
Maandag 09/10/2017 – 18u30
Donderdag 26/10/2017 – 18u30
Maandag 13/11/2017 – 18u30
Woensdag 29/11/2017 – 18u30
Maandag 05/02/2018 – 18u30
Woensdag 21/02/2018 – 18u30
Woensdag 07/03/2018 – 18u30
Donderdag 22/03/2018 – 18u30
Donderdag 05/04/2018 – 18u30
Maandag 16/04/2018 – 18u30

Locatie
KRC Bissegem
RFC Wetteren
KRC Harelbeke
KVE Aalter
KWIK Eine
KVV Coxyde
FC Gullegem
FC Latem
FCE Kuurne
KSCT Menen
KVC Wingene
SC Zonnebeke

Groep
U17
U11
U13
U8
U9
U12
U8
U10
U7
U14
U15
U11

Opmerkingen
Startclinic – Groot-Kortrijk
Integratie doelmannen met KT!

Kunstgras
Kunstgras
Kunstgras
Kunstgras
Integratie doelmannen met KT!
Overload tijdens/na PHV

Bij het plannen werden op volgende zaken gelet:
Twee clinics per maand, en dit in september, oktober, november voor de eerste
seizoenshelft, en februari, maart en april voor de tweede seizoenshelft. Zo is er een goeie
spreiding.
Clinics op verschillende dagen in de week, zodat het voor iedereen wel eens mogelijk is een
clinic mee te pikken. Een gezonde afwisseling tussen vooral maandagen, woensdagen en
donderdag.
Clinics op geografische verspreide locaties, met telkens afwisseling van regio.
Clinics bij alle leeftijdsgroepen.
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2 OPBOUW VAN EEN CLINIC
Iedere clinic gaat traditioneel gezien van start met een demotraining, normaal om 18u30. Deze
wordt telkens gegeven aan een groepje spelers van de club waar de clinic doorgaat, aan de
afgesproken leeftijdsgroep. Vooraf wordt er afgesproken hoeveel spelers er verwacht worden voor
deze sessie. Tijdens die demotraining probeert de KVK Elitetrainer zoveel mogelijk interessante
R&R-oefenvormen aan te bieden voor de aanwezige trainers. Een demotraining is er om de trainers
beter te maken. De spelers zijn het middel om de manier van werken aan te tonen
Na afloop van de demotraining is er steeds een feedbackmoment waarop de training besproken
wordt en waarop er uitwisseling van kennis is tussen de aanwezige trainers, en de KVK Elitetrainers
+ iemand van het KVK Evolution Center. Naast bespreking van de training wordt ook altijd eens
toelichting gegeven bij de manier van werken op eliteniveau bij KV Kortrijk, waarbij het Ritme &
Ruimte verhaal verder aandacht krijgt. Dit is de rode draad doorheen de KVK Eliteopleiding.
Vanaf 10 officieel ingeschreven deelnemers voor een clinic proberen we met twee trainers aanwezig
te zijn: één trainer op het veld & één ernaast om de vertaling te maken naar de trainers toe. Beide
trainers vullen elkaar aan op de nabespreking en zijn nadien beschikbaar voor een persoonlijk
gesprek. Officieel inschrijven is dus van belang!

3 VOOR WIE + INSCHRIJVEN
De clinics zijn gratis en toegankelijk voor iedereen met interesse in het jeugdvoetbal, in het
bijzonder de trainers van de regionale teams. In de eerste plaats hopen we op een maximaal aantal
deelnemers van de organiserende club. Daarnaast is het ook de bedoeling naburige clubs/trainers te
betrekken. De organiserende club dient hiervoor de clubs uit de buurt aan te spreken en dit
evenement op alle mogelijke manieren maximaal te promoten. Ook vanuit KVK doen wij dit.
Vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan via een KVK Evolution Center Trainersaccount. Iedereen kan
dit aanmaken: http://kvkevolutioncenter.elftalmanager.be/InschrijvenTrainer/Index. Met zo’n
account kunnen trainers inloggen en inschrijven voor alle clinics. Bovendien ontvangen ze geregeld
interessante oefenstof aan de hand van blogposts. Het aantal officieel ingeschrevenen heeft
implicaties op het aantal aanwezige mensen vanuit KVK.

4 DOELSTELLINGEN
Tijdens de clinics proberen we het Ritme en Ruimteverhaal, de rode draad doorheen de
eliteopleiding van KV Kortrijk, te illustreren Op die manier willen we clubs aanzetten om spelers te
stimuleren in hun creativiteit en jeugdopleiding individueler te benaderen. Bovendien willen we
aantonen dat dit ook op regionaal niveau toepasbaar is.
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5 VERVOLG
Mensen die geprikkeld geraken door het R&R-concept kunnen zich daar steeds verder in verdiepen.
Alle trainers van de KVK Netwerkclubs zijn steeds welkom op de KVK Jeugdacademie. Dit op
individuele basis, of op collectieve basis met een delegatie trainers van een KVK Netwerkclub.
Voordeel van een individueel of collectief bezoek aan de KVK Jeugdacademie is het feit dat trainers
op zeer korte tijd zeer veel oefenvormen zien, gezien er meerdere groepen tegelijk trainen, van
verschillende leeftijden. Bovendien komen de doelstellingen van de oefeningen beter tot uiting
gezien onze spelers de manier van werken gewoon zijn.
Zo’n bezoek gebeurt bij voorkeur vooraf aangekondigd, via evolutioncenter@kvk.be. Tevens
verkiezen we ook een actieve participatie boven een passieve houding. Dit betekent dat we graag
hebben dat bezoekers onze trainers aanspreken, zich voorstellen, en mee het veld op gaan. Dit om
de trainingen nog beter te kunnen volgen, details qua coaching op te pikken, eventueel een vraag te
stellen. Na afloop van een gevolgde oefensessie kan er steeds een kort onderhoud zijn met de
trainer. Daar waar mogelijk organiseren we graag dit seizoen enkele collectieve clubbezoeken!
Ambitieuze, gemotiveerde en capabele trainers van KVK Netwerkclubs kunnen ook, na gesprek en
stage op eliteniveau, KVK Netwerktrainer worden. Dit zonder hun regionale taak te verwaarlozen.
Wij willen trainers niet wegplukken, wij willen hen iets extra’s laten doen, om zich verder te
ontwikkelen. Iedere schoolvakantie organiseren we KVK Voetbalstages. Daarnaast zijn er ook
wekelijkse trainingen, KVK Techniekscholen, op diverse locaties. Deze activiteiten worden gegeven
door KVK Netwerktrainers: regionale trainers, die mits sturing/opleiding van ons, naast hun
regionale taak ook actief zijn in het KVK Evolution Center. Zo kunnen ze hun R&R-skills finetunen!

6 AFSPRAKEN
Om een vlot verloop van een KVK Trainersclinic te hebben bevat volgende opsomming nog eens
kort de belangrijkste aspecten
Enkele weken voor aanvang contacteert de organiserende club ons via
evolutioncenter@kvk.be, om afspraken te maken over de clinic, bijvoorbeeld aantal spelers.
Maximale aanwezigheid van de plaatselijke trainers. Dit betekent dat er op het moment van
de clinic bij voorkeur geen andere trainingen doorgaan.
Vooraf inschrijven via een KVK Evolution Center Trainersaccount is verplicht.
De oefenstof wordt door ons telkens voorbereid op papier. Iedere ingeschrevene krijgt een
geprint bundeltje voor aanvang van de demotraining.
De uitgewerkte oefenstof wordt ook verder verspreid via iedereen die een KVK Evolution
Center Trainersaccount heeft. Het is belangrijk dat trainers van de KVK Netwerkclubs zo’n
trainersaccount aanmaken.
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