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Nota samenwerking KRC Gent – Elk Talent Telt
Sinds 2014 werken we, via de clubsamenwerking Elk Talent Telt, samen met KRC Gent.
KRC Gent is een traditierijke club, het is de oudste club van Gent en één van de
oudste van het land (stamnummer 11).
De clubwerking is onderverdeeld in drie werkingen: jeugdwerking (21 teams),
volwassenwerking (2 teams) en een (beginnende) wandelvoetbalwerking. De
vereniging telt 433 leden. Het zijn mensen die wekelijks actief zijn bij/op de
voetbalclub.
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Omvang werking:
KRC Gent behoort samen met clubs als SKV Oostakker, KVV Sint-Denijssport, Jago
Sint-Amandsberg en KVE Drongen tot de grootste Gentse voetbalwerkingen.
Wekelijks trainen er 339 jeugdspelers van U6 tot en met U19.
Het eerste en tweede elftal bestaan voornamelijk uit jonge Gentse spelers. De
gemiddelde leeftijd van het A-elftal bedraagd 21,5 jaar en 17 van de 24 spelers
wonen in Gent of werden opgeleid door KRC Gent/KAA Gent. De gemiddelde leeftijd
van het B-team bedraagt 18,4 jaar en 13 van de 14 spelers wonen in Gent of werden
opgeleid door KRC Gent.
Dit seizoen werd ook een wandelvoetbalwerking, gericht op senioren (55+) uit de
buurt en grootouders van jeugdspelers, opgestart.
Daarnaast werkt KRC Gent nauw samen met de KAA Gent Foundation Referee
Academy waar jaarlijks een 20-tal jonge Gentse scheidsrechters opgeleid worden. Die
opleiding wordt georganiseerd bij KRC Gent en KAA Gent jeugd.
Maatschappelijk belang
KRC Gent wil een familieclub zijn waar zowel aandacht besteed wordt aan het team,
de individuele speler als die zijn sociale context.
Op dit moment staan ongeveer een duizendtal kinderen op wachtlijsten bij Gentse
voetbalclubs. KRC Gent biedt een thuis aan 339 jeugdspelers. De kwetsbaarheid van
KRC Gent ligt in het feit dat ze als werking verspreid zitten over twee locaties. In het
verleden is al gebleken hoe moeilijk het is voor dergelijke clubs (die verspreid zitten
over meerdere locaties) om een warme band op te bouwen met hun leden en de
buurt.
Bovendien is KRC Gent één van de weinige clubs op dat niveau die kiest voor
transparantie en correcte vergoedingssystemen.
Kwalitatieve opleiding
KRC Gent beschikt over een kwalitatieve jeugdwerking. Het is één van de sterkste
interprovinciale (IP) werkingen in de provincie. Als interprovinciale werking speelt KRC
Gent met zijn jeugd op een hoger niveau dan de lokale partnerclubs, waardoor
getalenteerde kinderen er meer uitgedaagd worden en zich beter ontwikkelen.
Een waardemeter voor de kwaliteit van de werking zijn het aantal sterren die ze via
het sterrenlabel van Voetbal Vlaanderen verkrijgen. KRC Gent beschikt over 3 sterren
(4 is het maximum) en kwam vorig seizoen 2 punten te kort, ze scoorden 68/70, om
de 4e ster binnen te halen (wat een absolute doelstelling is). KRC Gent hoort daarmee
bij de drie beste IP-werkingen van de provincie. Het heeft een sterke traditie wat
betreft het opleiden van talent.

Talentontwikkeling hangt nauw samen met de aanwezige omkadering: 18 van de 21
jeugdteams worden begeleid door een gediplomeerde jeugdtrainer, d.w.z. een trainer
die minstens over een initiator C-diploma beschikt. KRC Gent heeft een
opleidingsgraad van 85% (gemiddelde bij lokale clubs is 45%), wat bijzonder hoog is.
KRC Gent heeft de afgelopen jaren de jeugdwerking verder hervormd i.f.v. een
kwalitatievere werking en samenwerking. Het heeft een aantal minder goede
ervaringen achter de rug met jeugdcoördinatoren, de jeugdwerking werd in functie
daarvan hervormd.
Dit alles wordt georganiseerd en getrokken door vrijwilligers (trainers en
jeugdcoördinatoren). KRC Gent probeert te werken volgens het opleidingsmodel van
KAA Gent jeugd. De band met KAA Gent jeugd was nog nooit zo sterk als vandaag.
Doorstroming
Voor de Elk Talent Telt clubsamenwerking is de positie van KRC Gent van het grootste
belang. De jeugdwerking van KRC Gent is de ideale tussenstap tussen lokale Elk
Talent Telt clubs en het elite niveau (KAA Gent).
Sinds de start van de samenwerking gingen 140 kinderen van lokale ETT-clubs bij
KRC Gent voetballen. Vanuit KRC Gent trokken op hun beurt 25 kinderen naar KAA
Gent. Meer dan de helft (53%) van de kinderen die in onderbouw bij KRC Gent spelen
(tot 12 jaar) komen uit één van de lokale Elk Talent Telt clubs. De andere spelertjes
komen uit de Gentse regio. Vanuit KAA Gent jeugd trokken dan weer 25 kinderen
richten KRC Gent na negatieve evaluatie bij KAA Gent jeugd.
Dit alles is van het grootste belang voor de ontwikkeling van de kinderen. In het
verleden trokken veel getalenteerde kinderen vanuit de verschillende niveau’s (lokaal,
IP, elite) richting andere, niet-Gentse, clubs. Via en dankzij de goede samenwerking
tussen lokalen clubs, KRC Gent en KAA Gent via Elk Talent Telt werd deze uitstroom
grotendeels beperkt.
Sportieve Output
Na 6 seizoenen Elk Talent Telt heeft 1 speler uit het partnerschap speelminuten
gemaakt voor het A-elftal van KAA Gent, Glenn Alphonse Diedhieu. Daarnaast is op dit
moment U15 speler (KAA Gent) Matthis Willemot Rode Duivel bij de U15. Beide spelers
maakten de overstap naar KAA Gent via KRC Gent.
Eén van de eerste spelers die de overstap maakte was August De Wannemaeker. Hij
maakte de overstap van een lokale club (KSCE Mariakerke) naar KRC Gent, ontwikkelde
zich door bij KRC Gent en is nu één van de High Potentials binnen KAA Gent jeugd. Hij
is op dit moment U14.
In elke leeftijdscategorie van U9 t.e.m. U15 bij KAA Gent jeugd zijn er momenteel één
of meerdere spelers die een deel van hun jeugdopleiding bij KRC Gent gevolgd
hebben. Vaak gaat het om High Potentials.
Het merendeel van de kinderen die via KRC Gent de overstap maakten/maken richting
KAA Gent, zijn/waren onder de 10 jaar. Dat wil zeggen dat de meerderheid ervan qua
leeftijd, op dit moment, nog niet in aanmerking komen voor het eerste elftal van KAA
Gent. Vandaar dat Elk Talent Telt een project op lange termijn blijft, waarbij het
belangrijk is om een kwalitatieve en duurzame doorstroming te organiseren via een
goed georganiseerde partnerclub als KRC Gent.

Conclusie
KRC Gent heeft een unieke positie binnen het Gentse voetballandschap en een grote
waarde voor het ETT-partnerschap, stad Gent en KAA Gent. Zowel kwantitatief (aantal
leden), kwalitatief (IP-werking / 2e Nationale) als sociaal-maatschappelijk.
KRC Gent heeft nood aan een stabiele omgeving en een langetermijnsvisie om verder
te kunnen blijven groeien en kansen te blijven geven aan Gentse kinderen, jongeren
en jongvolwassenen.

