Beste spelers en ouders

14/2/2019

De zoektocht naar een nieuwe club is geen eenvoudig en éénduidig proces. Jullie willen ongetwijfeld
lid worden van een vereniging die het best past bij jullie wensen. Die wensen kunnen sterk variëren,
gaande van het spelen voor plezier tot het nastreven van competitievoetbal op hoogstaand niveau. Bij
Oostkamp gaan spelplezier en persoonlijke ontwikkeling hand in hand. Het opleiden van spelers, hen
teamtactisch, fysisch en mentaal klaarstomen met het oog op een mogelijke doorstroming naar het
eerste elftal, is de rode draad doorheen onze jeugdopleiding.
Wij willen spelers in optimale omstandigheden in contact brengen met onze club. Hen laten proeven
van de visie, werking, mentaliteit en opleiding... zoals onze eigen jeugdspelers die ervaren.
Voor de spelers vanaf U8 tot en met onze bovenbouw organiseren wij proefdagen, deze staan gepland
op volgende data:
Voor onderbouw en middenbouw (spelers die dit seizoen behoren tot de U8 t.e.m. U13)
• Woensdag 27 februari: 14u tot 16u
• Woensdag 6 maart: 14u tot 16u
• Woensdag 13 maart 14u tot 16u
Voor bovenbouw (spelers die dit seizoen behoren tot de U14 t.e.m. U17)
• Woensdag 27 februari: 16u tot 18u
• Woensdag 6 maart: 16u tot 18u
• Woensdag 13 maart 16u tot 18u
Het is de bedoeling dat jullie minstens 2 trainingen aanwezig zijn.
Graag per kerende bevestigen wanneer jullie aan die trainingen wensen deel te nemen. Zonder
antwoord kan je niet deelnemen aan deze trainingen.
Na deze contactmomenten volgt er een eerste evaluatie. Ongeacht het resultaat wordt iedere speler
ingelicht omtrent het verdere verloop. De spelers met een positieve evaluatie worden opnieuw
uitgenodigd om deel te nemen aan een laatste training. Deze spelers zullen aansluiten bij hun
leeftijdsgebonden jeugdteam voor het seizoen 2019 - 2020 (zo leer je ook je toekomstige ploeg
kennen).
Via deze trainingsdagen willen we voornamelijk de visie en werking binnen Oostkamp presenteren.
Uiteraard worden de spelers ook beoordeeld door onze ervaren teamtrainers. Trainers die weten wat
we verwachten van de spelers, rekening houdende met het 'Long Term Player Development' model.
We hebben oog voor detail, we houden rekening met maturiteit en je groeipotentieel. We hopen
alvast jullie te verwelkomen op één van deze proeftrainingen.
Wat mogen jullie verwachten op deze trainingen?
1. Technisch/cognitieve/coördinatieve opwarming in functie van het jaarplan KSV
Oostkamp
2. Integratie teamtactische doelstelling in partijvormen (balbezit/balverlies)
3. Afgeleide wedstrijdvormen en/of tussenvormen ter ondersteuning van teamtactics en
basics
4. Grote wedstrijdvormen (rekening houdende met de testspeler zijn positie)
5. Afsluiten met wat FUN en verdere kennismaking
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren op
ksvo.jeugd.bestuur@gmail.com

We wensen jullie alvast veel succes en voldoende spelgenot op deze trainingsdagen.
Met vriendelijke groeten,
Het KSVO-team

