1

INHOUD

Introductie
Maatschappij
Levensfilosofie
Knack Volley heeft een reden om te bestaan …
Knack Volley Academie
Achtergrond
Doelstelling
Interne Werking en structuur
Bewegingsschool
Volleytuin
Volleytour en preminiemen
Spoor 2
Spoor 1
White Talent
Blue Talent
A ploeg
Competitieniveau ploegen Knack Volley Academie
Kennis delen: opleiding voor derden
Conclusie

2

Introductie

Volleybal zit in de lift. De Belgische clubs draaien reeds vele jaren mee met de Europese top zowel in
de Champions League als in de Europa beker. Ook de nationale ploegen spelen vanaf nu mee in alle
toonaangevende competities van World League, over Europa Beker tot Wereld Kampioenschap. Toch
zien we in West-Vlaanderen dat het aantal jongeren dat kiest voor volleybal stagneert. Daar willen
we iets aan doen. In de eerste plaats kijken we zelf in de spiegel. Jongeren moeten een perspectief
hebben, een te bewandelen en haalbaar traject die hen ooit toelaat om mee te doen op het
allerhoogste niveau.
We hebben een studie uitgewerkt samen met Sophie Hughelier, studente VIVES en stagiair bij Knack
Volleybal, om onze intenties te toetsen aan de praktijk in binnen- en buitenland. De studie bevestigt
ons vermoeden over de stagnerende, zelfs dalende aantallen jeugdspelers. De studie bevestigt ook
onze vrees dat de aanpak in België vandaag goede intenties vertoont, maar te weinig rekening houdt
met de jongeren. Jongeren moeten dicht bij huis sporten, in de warmte van een volleybalclub,
moeten hun eigen studiekeuzes kunnen maken zonder belemmeringen, ze moeten begeleid worden,
ze moeten waarden meekrijgen. Hoe de Knack Volleybal lessen heeft getrokken uit die studie en hoe
wij concreet stappen willen zetten, leest u hier in dit document.
De Knack Volley Academie wil jongeren sportief begeleiden zodat zij in staat zouden zijn om in duel
te gaan met de sterkste tegenstrevers die de volleybalsport in zijn rangen telt in respect met de
nobele regels die eigen zijn aan de volleybalsport. Daarbij zal de jongere geschoold worden in de
technische verfijning van de sport, de ontplooiing van zijn lichaam, zijn fysieke kracht, zijn voeding,
zijn mentale en geestelijke frisheid, zijn slaapgewoonte, kortom in alle facetten van een topsporter.
Jongeren opleiden tot topsporter moet in harmonie gebeuren met de opvoeding thuis in het gezin, in
de familie en de opleiding in kennis en waarden via de school. Alle drie gaan hand in hand. Het gaat
dus nog verder dan enkel de technische verfijning van de atleet. Achter de Knack Volley Academie zit
ook een levensfilosofie, die diep ingeworteld zit binnen Knack Volley Roeselare, namelijk onze
waarden van “One team One family”. Het is niet zomaar een slogan, het zijn geen holle woorden, het
is een levensfilosofie die we met zijn allen ondertekenen.
Met de Knack Volley Academie wil Knack Volley Roeselare zijn verantwoordelijkheid nemen om
mensen te helpen en te begeleiden in hun levenstraject als topsporter. De Knack Volley Academie
geeft jongeren de kans om zich te ontwikkelen zowel lichamelijk als geestelijk. We zijn ervan
overtuigd dat beide hand in hand gaan. De begeleiding en de filosofie van Knack Volley Roeselare zit
in ons DNA, het zit in onze geest en in het diepste van onze vezels. De familie, het gezin is de
hoeksteen van de maatschappij. One team One family betekent dat we de familiale waarden in ons
dragen, dat we op zoek gaan naar evenwicht en harmonie, dat we elkaar steunen, dat we elkaar
terug oprapen als we vallen, dat we elkaar steeds opnieuw kansen zullen geven … om samen het
juiste traject te volgen naar de essentie. One team One family betekent ook dat we vragen aan de
ouders, aan het gezin in zijn geheel om die waarden te onderschrijven. Sporters van de Knack Volley
Academie en hun ouders hebben hun rechten, maar zij hebben ook hun plichten.
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Het is geen gemakkelijke opdracht. Maar met velen samen, kunnen we die uitdaging aan. We zijn er
ons van bewust dat jongeren het niet makkelijk hebben, want niets gaat nog van zelf vandaag.
Jongeren mogen er niet alleen voor staan, ze mogen weten dat we achter hen staan als sporter, maar
ook als mens zodat zij voorbereid hun levenstraject kunnen verder zetten.

Maatschappij

Mensen hebben het niet makkelijk vandaag. We willen ons goed voelen. Om ons goed te voelen
willen we bekoren aan onze omgeving, aan de mensen rondom ons. We zijn op zoek naar
bevestiging, naar erkenning door een maatschappij die alsmaar uitdagender en veeleisender is. We
willen met zijn allen meer, meer geld, groter huis, meer plezier, meer genot en passie, erkenning,
macht, perfectie, respect voor ons gedachtengoed, appreciatie, ontzag, zelfs aanbidding, verre
reizen, grotere wagen, carrière, succes, allemaal materiële waarden, een horizontale zoektocht die
ons nooit zal tevreden stellen. We draaien met zijn allen mee in de malle molen. Het westen is
vandaag in grote crisis. Er is economische crisis, gezinnen vallen uit elkaar, echtscheidingen, er zijn
oorlogen, mensen lijden aan kanker, aids, hartaandoeningen, intolerantie, er zijn zelfmoorden,
depressies, verslavingen, enz.
De economische crisis is nog niet voorbij. Is de bankencrisis veroorzaakt door de banken, door de
politiek? Of is het veroorzaakt door onze maatschappij, wij mensen die dolgedraaid zijn op zoek naar
meer en naar goedkoper? En hoe geraken we eruit? Door naar de oorzaak te zoeken? Ligt daar de
oplossing? Neen, daar ligt ze niet, het zit zo diep, dat we er ondertussen al meer dan 5 jaar mee
worstelen en we blijven ermee worstelen. De economie zit in crisis omdat de mensheid in crisis zit.
Landen zitten in crisis omdat de mensheid in crisis zit, gezinnen zitten in crisis omdat de mensheid in
crisis zit, mensen zitten in depressie, mensen zijn verslaafd omdat de mensheid in crisis zit, omdat de
mensheid verslaafd is … aan de materiële waarden. De mensheid zit in crisis omdat ze op een dood
spoor zit, een horizontaal spoor. Dus neen, graven in de oorzaak brengt ons geen stap dichter bij de
oplossing. Want bewust of onbewust zijn we, elk op zijn eigen traject, onze weg aan het afleggen. We
zijn op zoek naar de essentie van evenwicht en harmonie, de essentie van de volmaakte en ware
Liefde. Enkel deze weg kan ons weg leiden uit onze crisis, uit onze verslaving, uit onze problemen.
Jongeren staan aan de vooravond van hun boottocht over deze woelige stromingen. Als de focus op
de essentie zit, dan zal alles altijd overwonnen worden.

Levensfilosofie

Alles draait rond evenwicht en harmonie, gestuwd en aangetrokken door de volmaakte Liefde. Die
volmaakte Liefde is voor ons misschien het makkelijkst te herkennen in bijv. die Liefde die een
pasgeboren baby uitwisselt met de moeder en omgekeerd van zodra het op de borst wordt gelegd.
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Een leven is een traject. Niet iedereen staat altijd even ver. Voor sommigen is het een kort en recht
traject. Voor anderen een traject met veel omzwervingen, veel hindernissen, veel lijden … om
uiteindelijk terecht te komen bij de eindbestemming die ons terugbrengt bij de essentie van
evenwicht en harmonie in volmaakte Liefde. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Struikelen,
vallen en weer opstaan, verslavingen in ons werk, drank, drugs, sport, genot, plezier, alcohol zit in
iedere mens. Berouw en vergeving brengen ons terug naar de essentie van evenwicht en harmonie,
naar de volmaakte Liefde. Telkens weer opnieuw en voortdurend moeten we kiezen tussen goed en
slecht in alles. Elk individu doorloopt zijn eigen traject van bij de start en zoekt de essentie … omdat
het van daar komt en daar opnieuw naar terug wil.
Alles dat ervan afwijkt heeft bewust of onbewust de neiging om op korte of lange termijn terug te
keren naar die essentie van evenwicht en harmonie. Alle gedachten, alle woorden, alle daden, alle
tekens, alle symbolen hebben een frequentie, een trilling, een energetische kracht. Alle energie
veruitwendigt zich. Positieve energie vanuit volmaakte Liefde veruitwendigt zich binnen de materie
en veruitwendigt zich in evenwicht en harmonie. Negatieve energie daarin tegen veruitwendigt zich
negatief in de materie. Bij een afwijking neigen we altijd terug te keren (via een innerlijke drang, we
zijn zo geprogrammeerd) naar datzelfde evenwicht en harmonie. Bij een lichte afwijking van de
essentie vindt dat geleidelijk plaats. Als we op een dood spoor zitten, laten we ons verliezen in onze
verslavingen, waar we ons aan laten gaan om ons gemis te compenseren.
Op dat moment zijn we te lang en te ver afgeweken van de essentie en komt er een correctie in de
vorm van een shock, een crisis, een breuk. De volmaakte Liefde is terug te vinden in de vergeving,
soberheid, ontgiften, loslaten, zuiverheid, barmhartigheid, genegenheid, allen geneesmiddelen bij
uitstek. Alles heeft als essentie om met een eeuwige drijvende kracht terug te keren naar evenwicht
en harmonie. Zoeken naar de oorzaak van de afwijking brengt ons niet dichterbij de essentie. De
zoektocht naar de oorsprong van ons evenwicht en harmonie, de herontdekking van die volmaakte
Liefde is de enige weg om dan ons diepste geluk te herstellen.

Knack Volley Roeselare heeft een reden om te bestaan …

als het opereert in functie van iets nobels, iets dat de mensen op weg helpt om beter te worden. De
volleybalsport is een sport die aanzet tot wederzijds respect alleen al door de aanwezigheid van een
net tussen de tegenstanders, maar vooral ook door de regels die bepalen dat we elkaar respecteren
en fysiek contact uitgesloten is. Het is een spel dat gespeeld wordt tussen twee tegenstrevers. Het is
niet een oorlog dat gespeeld wordt tussen twee vijanden. In een oorlog wordt het spel gespeeld in
functie van het vernietigen van de vijand. Het verschil zit hem daar dat in het volleybalspel alle
risico’s om iemand te kwetsen, te breken, uit te schakelen, te verhinderen in zijn actie, gebannen zijn
ten voordele van het duel tussen twee tegenstrevers, die elkaar stimuleren naar perfectie. De
volleybalsport respecteert het individu in zijn “ZIJN” en in zijn ontwikkeling als betere sporter
verbetert hij zich lichamelijk en geestelijk binnen de spelregels van het volleybal, “IK BEN IN
WORDING” of “JE SUIS EN DEVENIR”.
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De volleybalsporter blijft eigendom van zichzelf, verhandelt zichzelf niet, is geen slaaf van een andere
eigenaar en is geen slaaf van de vergoeding. De sportactiviteit met zijn training betekent energie en
staat in verhouding tot een vergoeding in geld, dat op zich een energetische waarde heeft van
arbeid. De volleybalsporter heeft respect voor zijn lichaam dat hij heeft ontvangen en verzorgt het in
respect tot zijn tegenstrever en vooral in respect tot de wetmatigheid van evenwicht en harmonie.
Want elke substantie die ingenomen wordt in de materie veruitwendigt zich in de materie. En elke
daad of gedachte dat de spelregels overtreedt, brengt de sporter uit evenwicht, leidt hem naar
disharmonie en zal zich veruitwendigen in een negatieve correctie in de materie.
Supporters, bezoekers, sponsors laven zich aan het volleybalspel van wederzijds respect tussen beide
tegenstrevers en willen getuige zijn van het nobel streven naar perfectie. Hun betrokkenheid, hun
drang naar resultaat, naar extase, naar aandacht moet in verhouding staan tot de nobele intentie van
hun bedrijfsactiviteit, tot de waarden van hun gezin, met respect voor elk individu in zijn zwakte en
zijn sterkte.
Jongeren moeten worden aangezet om zich te ontwikkelen in de materie en in de geest, in evenwicht
en harmonie. Een jongere die daarbij kiest voor de volleybalsport, kiest bewust en onbewust voor
wederzijds respect, voor het duel met de tegenstrever tijdens zijn zoektocht naar de perfectie.
Topvolleybalspelers geven het voorbeeld, zijn de illustratie van wat het moet zijn, zij motiveren en
geven het perspectief aan jongeren om hetzelfde te doen.
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Knack Volley Academie

Achtergrond
Met dit gedachtengoed en deze instelling neemt Knack Volleybal Roeselare zijn verantwoordelijkheid
en heeft het zich bereid gevonden om de Knack Volley Academie uit te bouwen. De Knack Volley
Academie is de belichaming van wat “One team One family” moet zijn van kindsbeen af. Het is een
levensfilosofie die iedereen kansen geeft om zijn levenstraject af te leggen, met vallen en opstaan,
met mildheid, maar altijd met de focus op de essentie van evenwicht en harmonie.
Jongeren opleiden tot topsporter moet in harmonie gebeuren met de opvoeding thuis in het gezin, in
de familie en de opleiding in kennis en waarden via de school. Alle drie gaan hand in hand.
De Knack Volley Academie werkt daarom samen met de Scholengroep Sint-Michiel, die als
scholengroep diezelfde waarden volledig onderschrijven. De Sint-Michiel Scholengroep engageert
zich tot de leerlingen en …
-

laat leerlingen kiezen voor een bepaalde studierichting die het best aansluit bij zijn talenten
binnen de brede waaier van het studieaanbod in de verschillende scholen.
engageert zich voor degelijk onderwijs dat maximale kansen aan elke jongere geeft voor een
kwaliteitsvolle vorming en opleiding.
verwelkomt vanuit een christelijke inspiratie elke leerling ongeacht de achtergrond of
cultuur.
staat garant voor een sterke begeleiding en houvast in leren en leven.
weet zich betrokken bij het welbevinden en welzijn van de jongere en maakt werk van een
hartelijke schoolsfeer.
biedt zorg op maat voor elke jongere en extra zorg voor leerlingen met specifieke behoeften.
erkent en speelt in op het unieke talent van elke leerling.
wil leerlingen uitdagen en hen prikkelen om met goesting te leren.
wil leerlingen durf en ondernemingszin bijbrengen.
heeft de ambitie om jongeren te vormen tot vrije persoonlijkheden die zich kunnen
engageren voor de toekomst van zichzelf en van anderen.

Binnen de scholengroep Sint-Michiel vinden we dan ook verschillende scholen met beschouwingen
terug zoals:
-

-

Kansen voor je toekomst! Slagen in je studie is belangrijk! Door persoonlijke begeleiding,
rapporten op geregelde tijdstippen, georganiseerde contacten met ouders - leerkrachten
zorgen de leerkrachten van het eerste jaar voor een soepele overgang van de basisschool
naar het tempo en de andere stijl van het secundair onderwijs. Ook in het hoger onderwijs
halen onze oud-leerlingen goede resultaten, beter dan het Vlaams gemiddelde. Bij ons groei
je stapsgewijs naar zelfstandigheid!
Je blik op mens en wereld verruimen! De vele lesmomenten, het klassenuur en de sportieve,
creatieve en solidaire projecten bieden hiervoor alle ruimte: film, toneel, muziek (o.a.
kunstkriebels, Koor Allegria), pittige sport, excursies, Europese uitwisseling,
minionderneming, studiereizen bedrijfsbezoeken, een actieve leerlingenraad, onze
loopwedstrijd ‘Dwars over de Mandel’, de Forzaweek, het Memorial Gardens Project, etc.
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-

We maken graag veel tijd en ruimte voor deze activiteiten naast de lessen. Zo moedigen we
je creativiteit aan in een open en warme sfeer en geven we je een goed gevoel, ook op
school! Wist je trouwens dat dit welbevinden van leerlingen, naast beweging en gezonde
voeding, het stokpaardje is van onze gezonde school?

Doelstelling
VSV Knack Volley wil als professionele topclub met zijn Knack Volley Academie:
-

-

-

-

-

De maatschappelijke en sociale taak op zich nemen om bij te dragen tot de algemene
conditie en gezondheid van onze jeugd.
Jongeren opleiden tot topsporter in harmonie met de opvoeding thuis in het gezin, in de
familie en de opleiding in kennis en waarden via de school. Alle drie gaan hand in hand.
jongeren sportief begeleiden zodat zij in staat zouden zijn om in duel te gaan met de sterkste
tegenstrevers die de volleybalsport in zijn rangen telt in respect met de nobele regels die
eigen zijn aan de volleybalsport.
jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen zowel lichamelijk als geestelijk. We zijn
ervan overtuigd dat beide hand in hand gaan. De begeleiding en de filosofie van Knack Volley
Roeselare zit in ons DNA, het zit in onze geest en in het diepste van onze vezels.
dat we de familiale waarden van “One team One family” in ons dragen, dat we op zoek gaan
naar evenwicht en harmonie, dat we elkaar steunen, dat we elkaar terug oprapen als we
vallen, dat we elkaar steeds opnieuw kansen zullen geven … om samen het juiste traject te
volgen naar de essentie.
Actief meewerken aan de integratie van doelgroepen die anders uit de boot vallen.
Elke jeugdspeler op zijn niveau een goede volleybalopleiding geven met verschillende
mogelijkheden wat betreft trainingsintensiteit.
Een platform bieden die jonge opkomende talenten alle kansen biedt om zich te ontwikkelen
tot volleybal topsporter en hen, bij voorkeur, te laten doorstromen naar ons eigen profteam.
Iedereen aan te sporen zijn middelbare studies, voor ieder op het juiste niveau en
interesses, met de nodige aandacht en ernst te voltooien en zodoende alle kansen te
vrijwaren voor het volgen van verdere hogere studies na het middelbaar onderwijs.
Samenwerken met andere volleybalclubs om de instroom van jongens in het jeugdvolleybal
te vergroten en zodoende:
o Enerzijds het “jongens”-volleybal terug in de lift te krijgen
o Anderzijds de “vijver”, waaruit talenten voor “WHITE TALENT” kunnen worden
gerekruteerd, te vergroten.
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Interne Werking en structuur
Om bovengenoemde doelstellingen te realiseren onderscheiden we volgende categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bewegingsschool
Volleytuin
Volleytour en preminiemen
Jeugdwerking Spoor 2
Jeugdwerking Spoor 1
Jeugdwerking WHITE TALENT - Doorstromingsproject naar “Topsporter”
BLUE TALENT-team
1. Bewegingsschool

De BWS-KS of Bewegingsschool – Kleutersport is een vereniging, onafhankelijk van VSV Knack Volley,
die zowel in Roeselare, Torhout als Beselare-Zonnebeke kleuters aan het bewegen brengt en dit
samen met hun ouders. In de bewegingsschool werken verschillende medewerkers/vrijwilligers van
VSV Knack Volley actief mee. Door middel van beweging zal de gezondheid, de motoriek en de
menselijke ontplooiing van het kind bevorderd worden. De bewegingsschool wil iedereen er van
bewust maken dat voor de algemene ontwikkeling van het kind leren bewegen even noodzakelijk is
als leren lezen, rekenen en schrijven.
De bewegingsschool richt zich op de leeftijdscategorie van 2,5 j tot 6j: de 1e + 2e kleuterklas (groep
1) en de 3e kleuterklas + 1e leerjaar (groep 2).
Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen motorisch en/of geestelijk ‘sterke’ en ‘minder
sterke’ kinderen. Iedereen is van harte welkom. In iedere les wordt een uitdagende omloop in elkaar
gezet bestaande uit allerhande materialen, van plinten en valmatten tot badmintonrakketten en
tennisballen. In elke opstelling zitten één of meerdere bewegingsfamilies ( evenwicht, gooien,
duwen, rollen enz.) verwerkt. Plezierbeleving tijdens het bewegen en sporten zijn primordiaal.
Sinds dit seizoen is de vestiging Roeselare gestart met “Peuterbewegen” en dit vanaf de leeftijd van
1,5j. Hier wordt gebruikt gemaakt van het “Bodymap”-concept.
2. Volleytuin
Doelstelling: Bewegen en lichaamscoördinatie naar het volleybal toe.
Leeftijd: 6 – 8j
Trainingsuren: 1uur per week onmiddellijk na school.
Instroom:



Bewegingsschool
Acties zoals:
o Volley@school
o Volley instuif ( i.s.m. BEVO Roeselare – meisjes)
o Vriendjes dag
o Mondelinge reclame
o ……
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3. Volleytour en preminiemen
Doelstelling: Aanleren volleybaltechnieken, coördinaties, vormen van 1-1, 2-2, 3-3
Leeftijd: 8 tot 10j
Wie: Alle jongens van die leeftijd of ouder die beginnen met de volleybalsport
Trainingsuren: 2 trainingssessies (2h/sessie) per week en 1 competitiewedstrijd of VIS-tornooien van
de West-Vlaamse bond.
Instroom:


Acties zoals:
o Volley@school
o Volley instuif ( i.s.m. BEVO Roeselare – meisjes)
o Vriendjes dag
o Mondelinge reclame
o ……

4. Spoor 2
Doelstelling: Competitievolleybal op regionaal niveau
Leeftijd: 10 tot 18j
Wie: Jeugd die wil sporten op recreatief niveau
Trainingsuren: 2 trainingssessies (2h/sessie) per week en 1 competitiewedstrijd

5. Spoor 1
Doelstelling: Competitievolleybal op provinciaal niveau
Leeftijd: 10 tot 18j
Wie: Jeugd die wil sporten op provinciaal niveau. Talentvolle en gemotiveerde jeugdspelers die
kiezen voor het volleybal. Geselecteerd door de club
Trainingsuren: 3 trainingssessies (2h/sessie) en minimum 1 competitiewedstrijd per week. Wekelijkse
fitnesstraining. In vakantieperiodes: 2 trainingssessies per dag
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6. “White Talent” - Doorstromingsproject naar “Topsporter”
Doelstelling: Competitievolleybal met ontwikkeling naar “Topsporter”
Leeftijd: 2 leeftijdscategorieën, 12-14 jaar en 15-18 jaar
Wie: Jeugd met duidelijk aanwijsbaar “volleybaltalent” die wil investeren in de mogelijkheden te
evolueren tot “volleybal-topsporter”, echter met de verplichting zijn studies middelbaar onderwijs
tot een goed einde te brengen.
Naast rekrutering van spelers uit onze eigen jeugdwerking (spoor 1), gebeurt de rekrutering via
scouting hoofdzakelijk in de regio West- en Oost-Vlaanderen.
Een “selectiecomité” beslist over de toelatingsvoorwaarden tot het WHITE TALENT-traject.
Er wordt steeds in overleg gewerkt met de volleybalclubs waartoe een kandidaat-speler behoort. De
speler kan ofwel aansluiten bij VSV Knack Volley of lid blijven van zijn club. Het aantal deelnemers
wordt gelimiteerd.
Trainingsuren:
Spoor 1 (voor VSV Knack lid of gelijkaardig indien lid bij andere club)
White Talent:
Supplementair aan Spoor 1:
7h training / Bekercompetitie / Jeugd “Champions League”
Samenwerking met Scholengroep Sint-Michiel Roeselare
Deelnemers aan het “WHITE TALENT” – Doorstromingsproject” programma volgen verplicht hun
studies in één van de scholen uit de scholengroep Sint-Michiel. Er wordt een volledig lessenrooster
gevolgd. Men kan ook kiezen voor de internaat formule ( internaat op de site Campus Zuidstraat, op
site Klein Seminarie – VABI). De trainingen gaan door in de Sporthal van campus Zuid. Na de vroege
ochtendtrainingen is er mogelijkheid tot ontbijt in het schoolrestaurant van de Campus.

Begeleiding: Iedere deelnemer wordt individueel begeleid/opgevolgd en dit zowel op
voedingsgebied, op fysieke ontwikkeling, op psychische ontwikkeling en op schoolgebied.
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7. KNACK VOLLEY “BLUE TALENT”-team
Naast zijn profploeg wil Knack Volley Roeselare met zijn Knack Volley Academie zijn sportieve
strategie verder uitbreiden met het “BLUE TALENT”-team. Voor een speler betekent deel uitmaken
van het BLUE TALENT-team, indien men slaagt, de laatste tussenstap naar het profteam.
Sportieve strategie profteam
De “sportieve” strategie van Knack Volley Roeselare bestaat erin ieder jaar mee te draaien in de top
(eerste 3 plaatsen) van de Belgische competitie en in de subtop van de Europese bekercompetities.
Verder wil Knack Volley Roeselare dit maximaal doen met Belgische spelers aangevuld met
buitenlandse spelers op de posities waar nodig. De spelers dienen bij voorkeur nog een jonge leeftijd
te hebben maar toch over voldoende maturiteit en talent te beschikken om bovenstaande te
realiseren. De profploeg bestaat, naargelang de budgettaire mogelijkheden, uit een kern van 10 tot
idealiter 12 volwaardige fulltime profspelers.
Doelstellingen BLUE TALENT-team


Met het BLUE TALENT-team wil de club zijn eigen unieke identiteit verder gestalte geven en
jonge opkomende talenten:
o enerzijds in een super professionele georganiseerd kader van de profploeg kansen
bieden om zich verder te ontwikkelen.
o anderzijds een combinatie topsport/studies aanbieden en hen daartoe
aanmoedigen.



Jonge talenten op jonge leeftijd opsporen en voor een termijn van 2 à 3 jaar aan de club
verbinden.



Kern profploeg kunnen uitbreiden met spelers uit het BLUE TALENT-team met als doelstelling
o.a. :
o Trainingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen m.a.w. waar steeds voldoende
spelers op aanwezig zijn.
o De mogelijkheid te bieden aan de profspelers hun niveau “op te krikken”.
o Blessures bij de spelers van de profploeg te kunnen opvangen
o Spelers van de profploeg rustperiodes te kunnen gunnen
o Spelers van de profploeg individueel te laten trainen.
o In periodes waar een aantal van onze profspelers internationale verplichtingen met
hun nationaal team hebben, toch met de rest van de groep te kunnen trainen en
wedstrijden te spelen.

Statuten
Het BLUE TALENT-team bestaat uit een groep van jonge talenten tussen 18 en 21j.
Het aantal wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de budgettaire mogelijkheden voor het BLUE
TALENT-team. Het BLUE TALENT-team is samengesteld uit spelers van de 3 verschillende statuten en
dit naargelang de opportuniteiten die zich aandienen en anderzijds de noden van de profploeg op dit
moment.


Statuut 1:
Talent met nog verder te ontwikkelen potentieel. De speler traint maximaal als mogelijk mee met
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de profploeg. Het talent betekent reeds een meerwaarde op training van de profploeg en kan,
indien nodig, ingezet worden in een officiële wedstrijd van de profploeg.


Statuut 2:
Talent met nog verder te ontwikkelen potentieel die 1 of 2 maal per week meetraint met de
profploeg.
Deze speler kan in competitieverband actief zijn in een seniorenploeg van VSV Knack Volley of
van een club uit de LIGA B of lager.



Statuut 3:
Deze speler komt uit de eigen jeugdacademie van Knack Volley en wordt uitgenodigd om per
week 1 of meerdere trainingen mee te maken met de profploeg. Op training kunnen zij reeds in
voldoende mate meetrainen zodanig dat het een meerwaarde betekent op training voor de
profploeg en deze deelname op de training van de profploeg bijdraagt tot hun verdere
persoonlijke sportieve ontwikkeling.

Welke criteria worden gehanteerd ?


De spelers kunnen “lid” zijn van het “BLUE TALENT”-team van Knack Volley onder volgende
voorwaarden:
o De speler mag bij de start van het volleybal seizoen de maximum leeftijd hebben van
21 jaar.
o De speler mag geen deel uitmaken van de profploeg m.a.w. niet tot de basiskern van
de profploeg behoren.
o De speler engageert zich om zich verder in te zetten voor zijn studies, weliswaar op
een “aangepaste” wijze en naargelang het “statuut” in de kern van de profploeg, lees
mogelijkheden wat betreft tijd.



De spelers kunnen om het even welke nationaliteit hebben maar gezien onze basisstrategie
erin bestaat over zoveel als mogelijk Belgische spelers in onze kern te beschikken, hebben
spelers met de Belgische nationaliteit die over het juiste “profiel” beschikken onze voorkeur.

Engagementen bij VSV Knack Volley
De club engageert zich maximaal in te zetten om








Alle gestelde doelstellingen te realiseren op fysiek en geestelijk vlak
Alles te realiseren binnen de geest van one team one family, respectvol gestoeld op een
streven naar evenwicht en harmonie
de mogelijke sportieve volleytalenten bij de speler verder te laten ontwikkelen en dit op een
professionele wijze.
via individuele begeleiding de trainingen te kunnen aanpassen aan de leeftijd en/of
morfologische ontwikkeling van de speler.
via screening de evolutie/vooruitgang zowel fysisch als sportief van de speler op te volgen.
de speler bij te staan wat betreft voeding en leefgewoontes.
De club voorziet in de mogelijkheden om topsport en studies te combineren voor de leden
van het “BLUE TALENT-team”. De club voorziet m.a.w., naargelang het statuut, voldoende
tijd voor de speler om zijn studies te kunnen verzorgen. Daartoe heeft VSV Knack Volley een
samenwerking uitgewerkt met Hogeschool VIVES onder de vorm van afstandsonderwijs.
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Competitieniveau ploegen Knack Volley Academie
Ter vervollediging van het document een samenvatting waar de ploegen, weliswaar op langere
termijn, idealiter voor de verschillende niveaus van onze VOLLEYACADEMIE dienen te kunnen spelen.
Jeugdwerking




Jeugdwerking spoor 2 : diverse jeugdploegen Knack + senioresploeg Knack D
Jeugdwerking spoor 1 : diverse jeugdploegen Knack + senioresploegen Knack B en C.
Jeugdwerking WHITE TALENT :
o eigen Knack-jeugdspelers: diverse jeugdploegen Knack + senioresploegen Knack B en
C.
o spelers aangesloten bij andere club : jeugdploegen of senioresploegen van hun club
BLUE TALENT-project




Statuut 1: speler is aangesloten bij Knack en speelt bij Knack A (en ev. bij Knack B)
Statuut 2 :
o eigen speler Knack : speelt bij Knack B
o speler aangesloten bij andere club : speelt bij senioresploeg van zijn club
Statuut 3 : eigen jeugdspeler Knack : speelt bij Knack B

Reeksen Knack ploegen A/B/C.
Om de (jeugd)spelers te laten spelen op het niveau dat het best aansluit bij hun mogelijkheden en
hen ook tijdens deze wedstrijden verder te laten ontwikkelen als volleyspeler zou de volleypiramide
van de Knack-senioresploegen er idealiter als volgt uit zien :
- Knack A : Liga A
- Knack B : 1° nat/1° divisie
- Knack C : 1° prov.
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Kennis delen: opleiding aan derden
De Knack Volley Academie wil jongeren de kans geven om van jongs af aan begeleid te worden op
vlak van training, kine, voeding, waarden, opleiding op school, enz. Deze jongeren zullen optimaal
begeleid worden tot topsporter en zullen klaargestoomd worden naar het allerhoogste niveau. Hoe
meer toewijding, hoe meer kans om optimaal te ontbolsteren.
De Knack Volley Academie zal eigen jongeren begeleiden en wellicht ook jongeren die actief zullen
blijven bij andere clubs. Die openheid is aanwezig. De Academie zal niet alle jongeren kunnen
voorzien van opleidingen. Ook de andere clubs roepen wij op om een tandje bij te steken. Wij
hebben gezien dat we goed bezig waren, maar dat we potentieel hebben om beter te doen. De
Academie zal alle clubs steunen die een extra stap willen zetten.
De Academie zal dus ook samenwerken met andere clubs en zijn filosofie en benadering delen:
-

We zullen infosessies voorzien aan andere volleybalclubs
We zullen demo’s organiseren en andere clubs uitnodigen tijdens toernooien
We zullen opleidingen verschaffen waar andere clubs zullen kunnen op intekenen
Er wordt een folder opgesteld met alle nodige uitleg
Er worden filmpjes en animated video gemaakt om meer uitleg te verschaffen over de sport
We zullen infosessies geven aan scholen en hen het model uitleggen
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Conclusie

De Knack Volley Academie beoogt de best mogelijke begeleiding van jongeren in respect tot de sport,
maar ook in respect tot de levensfilosofie eigen aan de volleybalclub Knack Volley Roeselare. Met
deze oefening wil Knack Volley Roeselare jongeren steunen en versterken tijdens het begin van hun
levenstraject en hen op weg helpen naar de essentie van het leven, een zoektocht naar evenwicht en
harmonie. Als de intenties goed zijn, als de doelstelling positief en constructief is dan zal de Knack
Volley Academie zijn bloei kennen en zullen jongeren er de vruchten van plukken.
De Knack Volley Academie wil niet alleen de perfecte topsporter maken, het wil ook sterke mensen
maken die oog hebben voor wat rondom hen gebeurt. Daarom is de samenwerking met het
onderwijs bijzonder belangrijk. Jongeren moeten hun plichten ter harte nemen, moeten respect
hebben voor elkaar, moeten studeren, moeten dagelijks de waarden die we delen in praktijk zetten
om zo een basis te leggen om zich als topsporter zo ideaal mogelijk te ontwikkelen.
We wensen van harte de Sint-Michiel Scholengroep en Hogeschool VIVES te bedanken voor het
vertrouwen. We willen de pedagogen bedanken voor hun inzet en energie. We willen de trainers,
begeleiders, coaches, sportieve managers bedanken voor de verfijning van de toekomstige talenten.
We willen de jongeren en hun ouders bedanken en nu reeds proficiat wensen voor de stap die ze
willen zetten, voor het onderschrijven van onze gedeelde waarden en voor de toewijding die zij
willen aan de dag leggen.
Want jongeren opleiden tot topsporter moet in harmonie gebeuren met de opvoeding thuis in het
gezin, in de familie en de opleiding in kennis en waarden via de school. Alle drie gaan hand in hand.
Daar zijn wij ons van bewust en we zien het als de mooiste uitdaging. Verder dan enkel de technische
verfijning van de atleet, geven we met de Knack Volley Academie ook een levensfilosofie, een
attitude mee, die diep ingeworteld zit binnen Knack Volley Roeselare, namelijk onze waarden van
“One team One family”. Het is niet zomaar een slogan, het zijn geen holle woorden, het is een
levensfilosofie die we met zijn allen ondertekenen.

Francis De Nolf
Voorzitter
Knack Volley Roeselare VZW
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