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K.F.C. VRASENE 

Stamnr.: 03623 

Afdeling: 2de Provinciale C 
 

 
 

 

 

VOETBALACHTERGROND 

Op welke posities heb je 

reeds gespeeld? 

 

Wat is volgens jou je beste 

positie? 

 

Wat is je favoriete positie?   

Ben je rechts- of 

linksvoetig? 

 

Wat zijn volgens jou je 2 

grootste kwaliteiten? 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Naam  

Voornaam  

Adres 

(Vader) 

Straat  Nr.  

Postcode  Gemeente  

Adres 

(Moeder) 

Straat  Nr.  

Postcode  Gemeente  

Telefoon (vast)  GSM Speler  

GSM Vader  GSM Moeder  

E-mail Speler  

E-mail Vader  

E-mail Moeder  

Geboortedatum  

Grootte (cm)  Gewicht (kg)  

School  Studierichting ASO / TSO / BSO / KSO 

Heb je betrouwbaar vervoer van/naar de club? Ja / Nee Welk?  
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Wat zijn je 2 zwakste 

punten? Ben je bereid 

hieraan te werken? 

 

Bij welke club(s) speelde 

je voor KFC Vrasene? 

 

Waarom vind je voetbal 

leuk? 

 

Doe je ook nog competitief 

aan andere sporten? 

Zo ja, welke? 

 

Wat is je favoriete club en 

wie is je favoriete speler? 

 

 

 

MEDISCHE ACHTERGROND 

Aandoening(en) Medicijn(en) 

  

  

  

 

BLESSURES: 

Blessure 

(bv. verstuikte enkel) 

Datum 

(Aug-06) 

 

Behandeling 

(bv. rust + krukken, daarna fysio) 

 

Behandeld door 

(huisarts, fysio) 

 

    

    

    

 

 

AFGELOPEN SEIZOEN 

Ben je tevreden over de 

wedstrijden van vorig 

seizoen? 

 

Ben je tevreden over de 

trainingen van vorig 

seizoen? 

 

Wat vond je het aller-

leukste? 

 

Wat vond je vorig seizoen 

heel vervelend? 

 

Wat heb je zelf het afge-

lopen seizoen geleerd? 
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Geef een overzicht van 

jouw trainer(s) en probeer 

kort te beschrijven wat 

hij/zij goed hebben 

gedaan.  

 

Wat hebben die trainers 

volgens jou niet goed 

gedaan? 

 

Geef het voorbije seizoen 

voor jou een cijfer van 1 

tot 10. 

 

 

 

VOLGEND SEIZOEN 

Wat wil je volgend seizoen 

met de ploeg bereiken? 

 

Wat wil je volgend seizoen 

voor jezelf bereiken? 

 

Vind je jezelf een 

leiderstype? Waarom 

wel/niet? 

 

Heb je een voorkeur voor 

een bepaalde medespeler? 

Leg ook uit waarom. 

 

Zijn je ouders bereid om de 

ploeg te helpen met ver-

voer naar uitwedstrijden? 

 

Is er behoefte aan meer 

informatie-avonden voor de 

ouders vanuit de club? 

 

Zijn er reeds gekende 

verlofperiodes in de loop 

van volgend seizoen? 

 

Is er nog iets dat jij of je 

ouders zouden willen 

meedelen? 

 

 


