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ALGEMENE INFO KVK VOETBALSTAGES 2021 - 2022
1 ALGEMENE UITLEG
De KVK Voetbalstages maken 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 zich dat in wekelijkse trainingen onder de vorm van
KVK Techniekschool en KVK Keeperschool, maar ook uitgebreidere trainingsblokken in de
schoolvakanties: de KVK Voetbalstages!
Met dit concept willen we jongeren vanaf U6 tot en met U14 (uitzondering doelmannen &
meisjes) extra trainingsmogelijkheden aanbieden. Schoolvakanties zijn daartoe de periode bij
uitstek. Tevens is het ook een ideale mogelijkheid voor spelers om kennis te maken met het KVK
Ritme en Ruimte verhaal – de rode draad doorheen de eliteopleiding van de KVK Jeugdacademie.
Iedere gemotiveerde speler is welkom op onze stages, ongeacht niveau, ongeacht of je nu
aangesloten bent bij een club of niet. Ook meisjes en doelmannen zijn uitermate welkom, voor
hen is er een speciaal aanbod. De ingeschrevenen worden ingedeeld in niveaugroepen waarbij
ook rekening wordt gehouden met ploegmaats, vriendjes, … Gedurende de stages worden zij
begeleid door trainers uit de omvangrijke groep KVK Netwerktrainers.

2 AANBOD: WAT EN WANNEER
In totaal zijn er maar liefst negen stages. Nieuw dit jaar is dat we, waar mogelijk overschakelen
op vijfdaagse stages. Ook voorzien we, op de keeperstages na, twee alternatieve activiteiten:
een zwembadbezoek aan LAGO & een andere alternatieve activiteit die variabel wordt
ingevuld.
De stages gaan altijd door op de KVK Jeugdacademie, met uitzondering van de KVK
Streetsoccerstage (indoor). Van deze negen stages zijn er twee enkel voor doelmannen, één
enkel voor meisjes en zes voor iedereen samen! Onderstaande tabel verduidelijkt.
Stage

Data

Vakantie

KVK Keeperstage 1
KVK TOM-Stage (Training Op Maat)
KVK Streetsoccerstage (indoor)
KVK Profstage
KVK Skillsstage
KVK Flamesstage (Girls only)
KVK Keeperstage 2
KVK Ritmestage
KVK Ruimtestage

31/10/21
02/11/21 tot en met 05/11/21 (4 dagen)
27/12/21 tot en met 31/12/21 (5 dagen)
28/02/22 tot en met 04/03/22 (5 dagen)
04/04/22 tot en met 08/04/22 (5 dagen)
11/04/22 tot en met 15/04/22 (5 dagen)
14/04/22 & 15/04/22
04/07/22 tot en met 08/07/22 (5 dagen)
22/08/22 tot en met 26/08/22 (5 dagen)

Herfst
Herfst
Kerst
Krokus
Pasen
Pasen
Pasen
Zomer
Zomer
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3 MEER DETAILS
Niet iedere stage bestaat uit evenveel dagen, niet iedere stage gaat door op dezelfde locatie, er is
een broer-zus korting voor meerdere inschrijvingen binnen hetzelfde gezin, … Dit alles
resulteert in wat extra details die nuttig zijn om weten, stage per stage. De kolom ‘Extra’ is het
bijkomende bedrag voor een extra inschrijving binnen hetzelfde gezin: € 10 korting, met
uitzondering van de eerste KVK Keeperstage, die slechts één dag is. Zoals aangehaald zijn de
stages vanaf U6 tot en met U14, met uitzondering van de KVK Flamesstage en KVK Keeperstages
(tem U16). Vanaf de zomervakantie van 2022 passen we deze categorieën aan in functie van het
seizoen 2022-2023.
Stage
KVK TOM-Stage (Training Op Maat)
KVK Keeperstage 1
KVK Streetsoccerstage (indoor)
KVK Profstage
KVK Skillsstage
KVK Flamesstage (Girls only)
KVK Keeperstage 2
KVK Ritmestage
KVK Ruimtestage

Locatie
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie
Kortrijkse zalen (*)
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie
KVK Jeugdacademie

Kost
€ 120
€ 30
€ 160
€ 150
€ 150
€ 150
€ 60
€ 150
€ 150

Extra
+ € 110
+ € 30
+ € 150
+ € 140
+ € 140
+ € 140
+ € 50
+ € 140
+ € 140

Van
°2016
°2016
°2016
°2016
°2016
°2016
°2016
°2017
°2017

Tot
°2008
°2006
°2008
°2008
°2008
°2006
°2006
°2009
°2009

(*): Locatie wordt bepaald afhankelijk van de inschrijvingen
Voor dit scherpe tarief krijgen de deelnemers naast een uitgebalanceerd kwalitatief inhoudelijk
programma ook het volgende aangeboden, wat de prijs nog meer rechtvaardigt:

Individuele evaluatie door de groepsverantwoordelijke & stagespecifiek diploma
Broer-zus korting, voor gezinnen waar dat van toepassing is
Groepsindeling op maat, rekening houdend met voorkeuren, niveau & vriendjes
Gezonde verwarmende soep in de winter, of lekker fris dessertje in de zomermaanden
Tijdens de stage ingevulde mutualiteitspapieren, indien deze werden ingediend
Onmiddellijk geprint & uitgedeeld fiscaal attest (€ 13,70 korting/dag, onder 14 jaar)
Wedstrijdticket voor A-kern, zelf af te halen, wedstrijd naar keuze (geen toppers)
Uitstekende trainingsomstandigheden met twee topkunstgrasvelden
Twee alternatieve activiteiten, waaronder zwembadbezoek LAGO
Een fijn KVK-gadget als uniek souvenir/aandenken
Dagelijks stuk fruit & onbeperkt aanvullen van water
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4 WAARIN WIJ ONS DIFFERENTIËREN
De KVK Voetbalstages staan garant voor kwaliteit. De kwaliteit op voetbalstages is sterk
afhankelijk van het trainerskorps. Onze ervaring met het organiseren van stages & de vele
regionale voetbalcontacten hielpen ons bij het uitbouwen van een grote groep zeer competente
trainers. De nieuw ingevoerde limiet van maximaal een honderdtal deelnemers zorgt voor de
handhaving van de kwaliteit & waarborgt de aanwezigheid van trainers met vakkennis.
Van bij de start tot op de laatste dag zetten we in op voetbalopleiding in al z’n facetten. Zeer
gevarieerde oefenstof prikkelt de spelers telkens opnieuw op een andere manier. Samen met de
snelheid van uitvoering op ons kunstgrasveld zorgt dat er voor dat onze stages zeer intensief
zijn. Het is niet voor niks dat we voorzien in twee alternatieve activiteiten. Zo hebben we toch
een break/rust-moment & zijn we scherp zodra de bal weer rolt…
Niet enkel de trainers, de inhoud & de trainingsomstandigheden zorgen telkens opnieuw voor
een leerrijke week voetbalplezier, ook de visie & manier van aanpak maakt het verschil. In lijn
met de elitewerking focussen we op het Ritme & Ruimteconcept. Dat gaat hand in hand met de
uiterst individuele aanpak die we vooropstellen. Iedere deelnemer beter maken is dan ook ons
motto!

5 PRAKTISCHE PUNTJES
Natuurlijk zijn er mogelijks nog wat praktische vragen waarmee u zit. Om dit voor u eenvoudig
te maken sommen we ze hier snel op:
Regelmatige updates met beeldmateriaal via onze socials
Activiteiten van 9u tot 16u, middagpauze van 12u tot 13u, opvang vanaf 8u tot en met 17u
Vrijblijvend aanbod aan broodjes en fruitbekers, te bestellen in de kantine ’s ochtends
Indien mogelijk volgens trainingsschema, bezoek aan, of van, de A-kern van KV Kortrijk
Eigen boterhammenlunch in de kantine, voor iedereen

6 INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via het formulier op de KVK Jeugdwebsite, toegankelijk via volgende link:
https://www.kvk.be/club/jeugdacademie/kvk-evolution-center/voetbalstages/.
Na het invullen van alle gegevens ontvangt u een automatische bevestigingsmail. Uw deelname
is pas definitief eens de betaling uitgevoerd is.
Meer specifieke info over de stage ontvangt u uiterlijk de vrijdagavond voorafgaand aan de stage
per mail.
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