Regioproject
Uitnodiging Screeningsdagen

Beste Spe(e)l(st)ers,
Beste Ouders,
Beste Trainers,
Met het nieuwe seizoen zal ook de regioselectie weer van start gaan. Net zoals de voorbije jaren
starten we ook dit jaar weer met een screeningsdag waarbij er allerlei testen worden afgenomen
om de eerste selectie J en M 16 te maken.
Wil jij er graag bij zijn? Wil jij laten zien dat je gemotiveerd bent en ook wat in je mars hebt?
Neem dan deel aan de selectiedag van jouw regio! Alle meisjes en jongens van 2000 en 2001 zijn
welkom. Inschrijven kan via mail naar: gerrit.vertommen@handbal.be .
Deze selectiedagen zullen plaatsvinden in de laatste week van augustus. Voor de regio Limburg
zullen deze proeven op vrijdag 28 augustus te Houthalen doorgaan. Voor de regio AVB zullen
deze doorgaan op donderdag 27 augustus te Wiekevorst, en voor de regio Oost West zullen deze
doorgaan op maandag 24 augustus te Aalter.
De selectiedag zal starten om 9.30u.
De precieze dagindeling zal (onder voorbehoud) als volgt zijn:
Aanwezig zijn tussen: 9.30u-9.45u
Start testing: 10.00u
Middagpauze rond 12.30u
Einde wordt voorzien rond 16.30u
Wat meenemen (voor de spelers)?
Lunchpakket en voldoende drank
Sportgerief
Handbalschoenen
Handbal
Douchegerief
Precieze adresgegevens:
24/08/12 Handbal Oost-West: Sporthal Aalter: Sportlaan, 9880 Aalter
27/08/12 Regio AVB: Sporthal de Wimpel: Dalstraat 28, 2222 Wiekevorst
28/08/12 Regio Limburg: Sporthal Lakerveld: Guldensporenlaan 16a, 3530 HouthalenHelchteren
Op de volgende pagina kan men het inschrijvingsformulier reeds terugvinden. Je vult dit best al
op voorhand in, en dan neem je het ingevulde formulier mee naar de selectiedag.
We hopen op een talrijke opkomst, dus aarzel niet, en kom tonen wat je waard bent! Ook
clubtrainers zijn welkom, kom gerust een kijkje nemen, of je kan zelfs meehelpen met het
afnemen van de proeven.
Tot dan!!

Gerrit Vertommen
Coördinator Regioproject
0486 90 67 46

Dr. Vanderhoeydonckstraat 48, B3560 Lummen
info@handbal.be — T 057 25 65 87 — F 057 26 65 88

Regioproject
Inschrijvingsformulier Screening Augustus 2015

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam:

Geboortedatum:

M/V

Adres:
Telefoonnummer ouder(s):

Eigen telefoonnummer:

E-mailadres ouder(s):

Eigen e-mailadres:

SPORTIEVE GEGEVENS
Hoeveel jaar handbal je op dit moment?
Wat is je huidige club?
Geef de naam van je huidige train(st)er(s):
Ben je veldspeler of keeper of allebei?
Wat is de lengte van je vader?

Wat is de lengte van je moeder?

Vul onderstaande tabel in. Geef voor de aangegeven seizoenen aan bij welke club je speelt/speelde, in
welke categorie (welpen JM12, pupillen jongens/meisjes JM14...), welke train(st)er(s) je hebt/had,
hoeveel uren per week je handbal traint/trainde, welke prestaties je al hebt behaald met je ploeg,
hoeveel uur per week je andere sporten of activiteiten doet/deed.
Seizoen

Club

Categorie

Train(st)er

Aantal maal handbaltraining Prestaties (heb je Aantal maal/week
per week
al deelgenomen andere activiteiten
+ aantal uren/training
aan
+ aantal uren/week
eindronden...)
+ eventuele
prestaties

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Bij deze geef ik,............................................., ouder/voogd van bovengenoemd kind, de
toestemming om op de selectiedag fysieke, technische, tactische testen van bovengenoemd kind af te
nemen en de gegevens/resultaten hiervan op te nemen in het dossier dat ter inzage is van de
bevoegde topsportinstanties.
Handtekening..................................
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