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S T A R T E V E N T S  –  I N F O  O U D E R S  

1 WAT? 

Medio september start KV Kortrijk in Vlaanderen maar liefst op 8 externe locaties met KVK 
Techniekschooltrainingen. Een flyer maken is nogal eenvoudig… Wij doen graag meer! Om de 
KVK Techniekschoolwerking te promoten gaat het KVK Evolution Center op iedere externe locatie 
één avond gratis trainingen geven, voor iedereen met interesse! Voor iedere speler één uurtje! 

Die ideale gelegenheid voor iedereen om kennis te maken met de manier van werken, om praktische 
vragen te stellen, en om finaal in te schrijven! Niet te missen in feite. Enige vereiste tot deelname is 
ingeschreven zijn. En in topvorm zijn! We geven er een lap op! 

Opmerking: vragen over KVK Techniekscholen? Alle info via http://kvkjeugd.be/nl/evolution-
center/kvk-techniekschool-seizoen-2016-2017  

2 WAAR & WANNEER? 

Voor alle acht de externe locaties waar de KVK Techniekschool actief is werd in de laatste week van 
augustus en de eerste week van september een datum gezocht, en gevonden! 

KVK Techniekschool te Dag van het startevent KVK Techniekschool trainingsdag 

Zottegem (kunstgras) Maandag 29 augustus 2016 Zondagen 

Luinge (kunstgras) Dinsdag 30 augustus 2016 Woensdagen 

Ingelmunster (indoor) Woensdag 31 augustus 2016 Woensdagen 

Kruishoutem (indoor) Vrijdag 2 september 2016 Dinsdagen 

Kortemark (indoor) Vrijdag 2 september 2016 Vrijdagen 

Oostkamp (kunstgras) Maandag 5 september 2016 Dinsdagen 

Eine (kunstgras) Woensdag 7 september 2016 Zondagen 

Avelgem (kunstgras) Vrijdag 9 september 2016 Donderdagen 
 

De datum ligt vast, de uren zijn variabel. Net als voor de feitelijke KVK Techniekschooltrainingen 
moeten we eerst weten hoeveel kids zullen deelnemen! In functie daarvan voorzien wij trainers, en 
maken wij een indeling van groepen. Die bepaalt wie wanneer komt! Geen enkel startevent zal 
vroeger dan 17u30 starten, geen enkel startevent zal later dan 20u30 afgelopen zijn. 

Het specifieke adres van de locatie voor het startevent krijgen de ingeschrevenen per mail 
toegestuurd. Het startevent gaat door ofwel op kunstgras, ofwel op natuurgras (geen startevents in 
de sporthallen). 
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3 VOOR WIE? 

KVK is er voor iedereen, dus ook de KVK Startevents! In quasi alle gevallen is een KVK 
Techniekschool gekoppeld aan één of meerdere clubs. Wat betekent dit? Die club 
promoot/ondersteunt onze werking, en hun spelers genieten van een reductie bij inschrijving. In 
het bijzonder verwachten wij op de startevents de spelers van de betrokken clubs. Hun club zal hen 
daartoe informeren. 

Echter – alles is voor iedereen toegankelijk… Om het even bij welke club je speelt, om het even of je 
nota bene in een club zit, … Iedereen met zin om te voetballen is welkom – inschrijven is de enige 
vereiste! Wij werken altijd in kleine niveaugroepen. KVK past zich aan aan het niveau van de 
ingeschrevenen, en niet omgekeerd… Enige beperking: vanaf U7 tot en met U12! 

Op sommige locaties vervangt het KVK Startevent de plaatselijke onderbouwtrainingen van op die 
dag: een reden te meer om er zeker aanwezig te zijn! Op andere locaties gaat het KVK Startevent dan 
weer door als extra trainingsmoment, naast de vast geplande trainingen. Is dat ook geen reden te 
meer om aanwezig te zijn, een extra training? Wij denken in ieder geval van wel! 

4 HOE? PRAKTISCH? 

U hoorde het al: inschrijven. Dit is het enige wat we van u vragen! Logisch omwille van heel wat 
verschillende redenen: 

 We moeten weten hoeveel spelers we verwachtende mogen zijn 
 Afhankelijk van het aantal ingeschrevenen moeten we groepen maken, materiaal voorzien 

en trainers voorzien 
 We moeten de ingeschrevenen laten weten wanneer ze verwacht worden 

Alvast dank om daarmee rekening te houden! Inschrijven kan slechts op één manier: met een KVK 
Evolution Center Spelersaccount. Via http://kvkevolutioncenter.elftalmanager.be kunt u uw account 
aanmaken! Indien u al over zo’n account beschikt: des te beter, gebruik het aub. Met logingegevens 
en wachtwoord geraak je binnen op de site, klik je op ‘Startevents’ en kun je vervolgens voor het 
desbetreffende startevent inschrijven. Automatische bevestiging per mail volgt altijd! 

Omdat iedereen moet ingeschreven zijn en omdat niet iedereen daar even snel in zal zijn stellen we 
ons zeer flexibel op! Dat vraagt ook wel enige flexibiliteit van jullie. Wij engageren ons om tot 2 
dagen voordien, 20u, toe te laten. Pas dan sluiten de inschrijvingen. In de daaropvolgende 28u 
maken we onze groepsindelingen & voorzien we onze trainers. En we bezorgen jullie een infobrief, 

en het uur waarop je verwacht wordt. Concreet: 

 Inschrijven uiterlijk 2 dagen voor aanvang 
 Bijgevolg alle info pas de dag voor aanvang, per mail, bij jullie 
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