
Trainerscursus  
2015-2016 

 

Technische 
Commissie 

KVV 

Koninklijke 
Vlaamse 

Voetbalbond 

 
Naam en voornaam: ……………………………………………. 

Geboortedatum:……/……/…… 

Adres: ………………………………………………………………… 

Club: ..………………………………………………………………… 

KVV-lid (schrappen wat niet past) : Ja — Neen 

Trainer leeftijdscategorie: …………………………………….. 

Trainersdiploma (ev.): ………………………………………….. 

E-mailadres (drukl) :……………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………………………. 

Wenst in te schrijven voor:        

En stort hiervoor:  € …   Programma onder voorbehoud 

 O via clubrekening (optie KVV-leden) 

 O via overschrijving  (optie leden en niet-leden 
KVV) op het rekeningnummer  

BE16 4098 5217 7174 met vermelding van de 
“volledige naam + TGV-abonnement 2015-

 2016 of betreffende activiteit”.  

Inschrijving is definitief na betaling. 
 

Koninklijke Vlaamse Voetbalbond 
presenteert 

Inschrijvingsstrook  Inschrijvingen en info 

 
Gelieve de inschrijvingsstrook (één per  

persoon) in te vullen en op te sturen naar  

KVV, Boomgaardstraat 22/22, 2600 Berchem 

of te mailen naar hannes@kvv.be  

 

Eenvoudig inschrijven?  

Je kan ook erg eenvoudig elektronisch  

inschrijven via www.kvv.be      

 

Meer info? 

Voor verdere inlichtingen kan je ons steeds 

telefonisch bereiken op het nummer 

03/286.07.73 of via hannes@kvv.be. 

 

Bevestiging 

Zonder tegenbericht kan deze inschrijving na 

betaling als bevestigd worden beschouwen.  

 

 

Datum* Activiteit X 
KVV-
leden 

Niet-
leden 

TGV-abonnement 7 activiteiten, excl DVVT   €30    €50 

28 september 2015 Thema: 5-9-jarige spelers   €10 €15 

26 oktober 2015 Thema: 9-11-jarige spelers   €10 €15 

11 november 2015 Dag van de  Voetbaltrainer  Apart Apart 

23 november 2015 Thema: 11-13-jarige spelers   €10  €15 

25 januari 2016 Thema: EVS  Gratis €15 

22 februari 2016 Thema: 13-15-jarige spelers   €10  €15 

21 maart 2016 Thema: 15-17-jarige spelers   €10  €15 

11 april 2016 Thema: 18+ spelers   €10  €15 

Totaal      € ...   € ... 

Opleidingsvisie 
Van pupil tot  
volwassene 



Wat?  Aan de hand van demonstratietrainin-

gen, doe-trainingen en bespreking 

willen we trainers maandelijks kennis 

en inspiratie meegeven. Deze cursus-

sen zijn specifiek, relevant en laag-

drempelig wat betreft tijdsbesteding, 

inhoud en prijs. Elke deelnemer gaat 

met een syllabus (tips, oefenstof,…) 

naar huis. 

Thema?  Opleidingsvisie: Van pupil tot vol-

wassene. Implementatie van het 

opleidingsplan 

 Per TGV-activiteit zal een andere leef-

tijdscategorie aan bod komen. Elke 

bijscholing bestaat uit een theoretisch 

en een praktisch gedeelte.  

Voor Wie?  Trainers, begeleiders, geïnteresseer-

den, … Zowel KVV-leden als niet-leden 

Docenten? De sessies worden verzorgd door 

voetbaltrainers/docenten met heel wat 

expertise 

Waar? De opleidingen vinden plaats op ver-

schillende KVV-clubs, verspreid over 

de provincie Antwerpen 

Wanneer? Maandelijks op een maandag van 

19u30 (uitz. 28 sept. van 19u00) tot 

22u15    

  

 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 

28 september 2015: Gaëtan Hottois (Cl.Brugge) 

‘Het opleiden van 5– tot 9-jarige voetballers’  

(Brasschaat: Ossmi) 

 

26 oktober 2015: Thomas Vlaminck (Club Brugge) 

‘Het opleiden van 9– tot 11-jarige voetballers’  

(Deurne: Stabelino) 

 

11 november 2015: Dag van de Voetbaltrainer 

 

23 november 2015: Rik Op De Beeck (KRC Genk) 

‘Het opleiden van 11– tot 13-jarige voetballers’ 

(Merksem: OLSE) 

 

 25 januari 2016: Omgaan met diversiteit binnen je 

ploeg (Berchem: KVV) 

 

22 februari  2016: Tim Jansen (KVV, Club Brugge) 

‘Het opleiden van 13– tot 15-jarige voetballers’ 

(Boechout: Bacwalde)  

 

21 maart 2016: Steven Smet (Jeugdcoördinator)  

‘Het opleiden van 15– tot 17-jarige voetballers’    

(Edegem: Olvac) 

 

11 april 2016: Bart Van Renterghem (Docent UGent) 

‘Het opleiden van 18+ voetballers’ 

(Brasschaat: Driehoek) 

Programma 

*Inbegrepen in een TGV-abonnement: 

- Alle (7) TGV activiteiten, exclusief de ‘Dag 

van  de  Voetbaltrainer’ op 11 novem-

ber  (apart in te  schrijven!) 

-  Een syllabus met oefenstof per activiteit 

- Een TGV-naslagwerk met alle activiteiten 

(opm: dit geldt enkel bij deelname aan 

minstens vier activiteiten)  

- Gratis deelname aan de KVV-cursus ‘Hoe 

geef ik voetbaltraining’ 

-  Deelnamebewijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inhoud 
 

Trainingen voor en door trainers:  

dat is het doel van de TGV-

trainerscursus georganiseerd door de 

Koninklijke Vlaamse Voetbalbond.  

 

Kostprijs  

  KVV-leden Niet-leden 

KVV 

Per activiteit €10 €15 

TGV-abonnement* €30 €50 


