Peter Devos, nieuwe trainer bij KVK Westhoek
Peter Devos kwam op 22 mei 2019 tot een
akkoord om hoofdtrainer te worden van KVK
Westhoek voor het seizoen 2019-2020. Hij is
geboren op 3 september 1967, kinésitherapeut
van beroep, gehuwd, vader van 3 kinderen en
woonachtig te Hulste (Harelbeke).
Voetballoopbaan. Peter Devos voetbalde een
aardige, maar drukke voetbalcarrière bijeen. Als
voetballer hield hij het geruime tijd vol en
presteerde 14 jaar lang gedreven op het niveau
van 1e provinciale afdeling tot 3e klasse van het
nationaal voetbal. Hij acteerde bij Club
Roeselare, KSK Deinze, KSV Ingelmunster en
KSC Wielsbeke. Bij deze clubs stond hij niet alleen heel dikwijls in het winnende kamp,
maar ook op de foto van de kampioenploeg waarmee hij vijfmaal promoveerde. Als
voetbalspeler kende hij het klappen van de zweep. Het zat er toen al diep in, dat heilig
vuur: voetballen volstond niet, er moest ook gewonnen worden. Bepaalde zijn
voetbalcarrière in die periode ook zijn toekomst? Met dezelfde inzet en hetzelfde
doorzettingsvermogen als speler, later ook trainer worden, is dat wel mogelijk? Jawel,
dat kan en het is intussen al heel duidelijk bewezen.
Trainerscarrière. Veel zin om tijd te verliezen in de voetballerij had Peter Devos niet.
Hij hing de voetbalschoenen aan de haak en trok het trainerspak aan. Terwijl hij als
speler één onder de 11 was, zou hij als trainer één boven de 11 worden. En dat brengt
natuurlijk andere taken en verantwoordelijkheden met zich mee. In de periode 20022007 startte hij met SC Wielsbeke en KVK Avelgem succesvol in eerste provinciale
afdeling. Eerder bescheiden, maar de kiem was gelegd voor een groeiende loopbaan
als voetbaltrainer. KFC Izegem volgde de jonge Peter Devos en vroeg hem als T1. Bij
die club werkte hij 6 jaar, van 2007 tot 2013, een uitzonderlijk lange periode voor een
hoofdcoach. Tijdens het seizoen 2011-2012 behaalde hij met KFC Izegem de titel en
promoveerde van vierde naar derde klasse van het nationaal voetbal. Ondertussen
had hij in 2010 het trainersdiploma UEFA A verworven. Hij trok voor 2 seizoenen naar
SK Terjoden Welle, tussen 2012 en 2014, maar die club staakte de strijd na mislukte
fusieonderhandelingen met FC Dender. Tijdens het seizoen 2015-2016 nam hij in volle
competitie als T1 het roer in handen bij het zwalpende RFC Wetteren en fungeerde 4
jaar bij de Oost-Vlaamse club. Hij redde die club van een gewisse degradatie na een
indrukwekkende remonte in de finale fase van de competitie. Hij hield KFC Wetteren
in 3A amateurs VFV en nam afscheid van de club na het seizoen 2018-2019. Tijdens
die competitie had hij de club met 57 punten naar de 2e plaats in het klassement
geloodst, alsook naar de eindronde voor promotie. Peter Devos kent de knepen van
het vak. Vooraleer hij bij KVK Westhoek terecht kwam, kon hij al een
benijdenswaardige trainerscarrière voorleggen.
Ambitie. Peter Devos noemt zichzelf een “voetbalmaniak”, een voetbalfanaat in hart
en nieren. Hij hoeft ons eigenlijk niet te overtuigen van deze hoedanigheid, deze
bezetenheid, die bij hem duidelijk tot uiting komt in zijn 31 jarige loopbaan, waarvan
14 jaar als speler en 17 jaar als trainer. Uit zijn curriculum blijkt ook dat hij als

voetbalcoach over voldoende vaardigheden beschikt en een duurzame relatie
nastreeft met de club waaraan hij verbonden is, zoals destijds bij KFC Izegem (6 jaar)
en RFC Wetteren (4 jaar). Peter Devos zoekt nu een nieuwe uitdaging en wil in de
eerste plaats de ambities van de club realiseren. Maar hij wil ook zijn eergierigheid
tonen en zijn eigen aspiraties verwezenlijken, zo meldt hij uitdrukkelijk. “Spelers beter
maken, fysisch, technisch, tactisch en mentaal, daar komt het op neer. Zo begeleid en
realiseer je de visie, de intentie van de club” besluit hij. Wie zou het beter weten dan
de kinésitherapeut zelf? Het is onze vurige wens dat hij het ook kan en slaagt.
Referenties. Peter Devos refereert graag naar enkele van zijn vorige clubvoorzitters
en een sportmanager waarmee hij de laatste jaren als trainer vakkundig heeft
samengewerkt. Zo geeft hij de naam op van de voorzitters van KFC Izegem (Paul
Seynaeve), SK Terjoden Welle (Guy Valckenier), RFC Wetteren (Walter De Craecker)
en van sportief manager, Andy Bontinck. Maar wat kunnen we van deze heren nog
meer vernemen over hun vroegere trainer die hier het hart op de tong draagt?
Succes. KVK Westhoek wenst trainer Peter Devos alle succes toe voor het komende
voetbalseizoen, 2019-2020. Klasse 2A amateur VFV biedt ieder jaar een boeiend,
spannend en verrassend voetbalgebeuren. Hopelijk kan Peter Devos uit zijn
jarenlange carrière als speler en trainer zijn sportieve ervaring en percepties op de
spelersgroep overbrengen. Hoe dan ook het blijft een zware opgave om de collectiviteit
en de dynamiek in de ploeg te brengen en de voetbalmentaliteit van gedrevenheid en
volharding levendig te houden. Ziedaar de uitgangspunten om goede prestaties neer
te zetten. Hartelijk welkom bij KVK Westhoek, Peter en veel succes!

