WELKOM COACH JEFF NOLMANS BIJ KORTRIJK SPURS
SEIZOEN ’21-‘22
U21A

Met Jeff NOLMANS trekken we na Jan VERMEERSCH opnieuw een Coach aan die reeds van jonge leeftiid gebeten
werd door het “coaching-virus”.
Zelf was hij als speler actief bij Sparta Laarne, Gent-oost Eagles en Jeugd Gentson maar reeds op 27-jarige leeftijd
besefte Jeff dat hij als Coach een grotere impact kon hebben op het spelletje.
Met ervaring als Coach bij de 1e landelijke dames Gentson, U18A niveau 1, 1ste provinciale Heren en als
assistant coach bij Tibo T'Joncke in 1e landelijke heren heeft Jeff ondanks zijn vroege carrièreswitch toch al heel
wat coaching bagage opgebouwd, bagage die hij op dit moment nog aan het uitbouwen is door zijn Trainer A
traject te voltooien.
Omdat Jeff zich in het bijzonder focust op de opleiding van Jeugdspelers met het oog op doorstroming naar de
Fanionploegen zal hij in het seizoen ’21-’22 de U21A ploeg voor zijn rekening nemen met als doel om in
samenwerking met Coach Jan Vermeersch onze Kortrijkse Jeugd op het hoogste niveau te brengen.
Zelf vindt Jeff het volgende een zeer belangrijke mindset: "Success comes from preparation".
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Coach Jeff gelooft er dus sterk in dat spelers die elke dag trainen en werken en coaches die elke dag met hun job
bezig zijn samen een deel van de voorbereiding zijn die kan leiden tot het succes op het basketveld.
Aan ambitie bij deze Coach, die zichzelf omschrijft als gedreven, authentiek en respectvol, geen enkel gebrek!
Tenslotte wenst Coach Jeff te vermelden dat hij met een zeer tevreden gevoel terugkijkt op zijn voorbije jaren bij
Amon Jeugd Gentson en de Club dan ook uitdrukkelijk wenst te danken voor alle kansen die hij van hen kreeg.

Welkom Jeff bij de Spurs en tot binnenkort in Kortrijk!

Kortrijk Spurs
www.kortrijkspurs.be
info@kortrijkspurs.be
facebook.com/kortrijkspurs

