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Geachte speler/ouder, 

 

De jeugdopleiding van KVK Svelta Melsele is steeds op zoek naar getalenteerde voetbalspelers.  Om 
talent optimaal tot ontwikkeling te laten komen is het van cruciaal belang om zo vroeg mogelijk te 
starten met een kwalitatieve voetbalopleiding.   

Het talent van uw zoon / dochter is opgemerkt door onze scoutingscel. Na overleg willen wij uw zoon 
/ dochter uitnodigen om deel te nemen aan enkele testtrainingen en eventueel testwedstrijd.  
Tijdens deze trainingen (wedstrijd) kan onze scoutingscel in samenspraak met de jeugdopleider een 
zo volledig mogelijk beeld vormen van de voetbalkwaliteiten.  Dit op technisch, tactisch, fysisch en 
mentaal vlak. Na evaluatie kunnen we in een gesprek tussen speler/ouder en  jeugdcoördinator / 
jeugdopleider) bekijken wat de mogelijkheden zijn voor uw zoon / dochter binnen de Svelta 
Jeugdwerking.  

De eerste training waar we uw zoon/dochter willen uitnodigen is voorzien op 
………………………………………………… van……u……tot ……u……. De data van de volgende testtrainingen(of 
wedstrijd) zullen u na de eerste training meegedeeld worden.  Deze trainingen gaan door op het 
voetbalcomplex van KVK Svelta Melsele. Locatie A.Rodenbachlaan 29, 9120 Melsele.                                           

Onze rijke traditieclub K.V.K.Svelta Melsele biedt u een Jeugdopleiding aan die na een audit door de 
‘Double Pass’ (iov KBVB) het label van 2 sterren toegewezen kreeg. Dankzij die 2 sterren kan KVK 
Svelta Melsele vanaf U8 provinciaal voetbal aanbieden, net als regionaal (gewestelijk) voetbal en 
willen wij toekomstgericht ook verdere stappen kunnen zetten. Bovendien biedt de club reële 
doorstromingskansen voor eigen jeugdspelers richting onze 1e ploeg & 2e ploeg dit zowel voor 
mannen- als vrouwenvoetbal.  

Indien u wenst in te gaan op onze uitnodiging, gelieve dan contact op te nemen met de 
desbetreffende jeugdcoördinator. 

 

Thomas Suy (JC onderbouw)  Robby Van Stappen (JC middenbouw)        De Schepper Steve (TVJO/JC bovenbouw) 
+32(0)496694128   +32(0)478257255          +32(0)496632976  
suythomas@hotmail.com  robby.van.stappen@telenet.Be        steve.de.schepper@telenet.Be 

 

Wij verzoeken u ook om onderstaande strook door de verantwoordelijke van de huidige club te laten 
invullen ter goedkeuring voor de testtrainingen op KVK Svelta Melsele. 

Met sportieve groeten                   

De Svelta Jeugdwerking 

 

 

http://www.kvksveltamelsele.be/
mailto:robby.van.stappen@telenet.Be
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Naam Speler:…………………………………………………………………… 

 

GSM Nr. Speler:……………………………………………………………….. 

 

E-mail speler:…………………………………………………………………… 

 

Huidige Club + stamnr.: ………………………………………………….. 

 

Geb. Datum: …………………………………………………………………… 

 

Test Categorie: ………………………………………………………………. 

 

Huidige positie + favorite positie: ………………………………….. 

 

 

Club…………………………………………………geeft aan speler………………………………………………… 

 

Toestemming om deel te nemen aan (test)training(en) tijdens de periode van…………… 

 

tot ……………….. waarvoor de jeugdwerking van KVK Svelta Melsele hem/haar heeft  

 

uitgenodigd. 

 

 

Naam vertegenwoordiger club: 

 ……………………………………….. 

Datum: 

………………………………………… 

Handtekening: 

………………………………………… 
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