
Gelieve met BLOKLETTERS in te vullen 
         WEDSTRIJDBLAD VRIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD Bloknr 

KBVB / VFV

Categorie : ……………………………………………………………………………  Terrein:………………………………………………………………………….......... 

Wedstrijd gespeeld te …………………………………………… op ……..………………... om  ………….. uur 
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Gezien voor akkoord 

Handtekening(en): 

THUISCLUB 
Thuisclub:……………………………………………………………………………… Stamnummer: …………. 

Rugnr Naam Voornaam Geboren Min Min Min Off. afgevaardigde 

Kapitein,   Nr : 

BEZOEKERS 

Off. afgevaardigde 

Kapitein,   Nr : 

UITSLAG Thuisploeg  Bezoekers            WEDSTRIJD Handtekening scheidsrechter : 

IN CIJFERS: GESPEELD UITGESTELD 

GESCHREVEN: FORFAIT STOPGEZET 

Aanmerkingen: 

Bezoekers:………………………………………………………………………………           Stamnummer: ……..….. 

ge
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 Scheidsrechter 

Naam ……………………..………… 
Bloknr……………………………….. 

Rugnr Naam Voornaam Geboren Min Min Min Kosten ……………………………… 

Vergoeding…….…………………. 

TOT. …………………………………. 

1ste assistent 
Naam: …………………………….… 

Bloknr ……………………….……… 

Kosten ……………………………… 

Vergoeding….……………………. 

TOT.:…………………………………. 

2de assistent 
Naam ……………………..………… 

Bloknr ………………..…………….. 

Kosten ………………..……………. 

Vergoeding…..……….………….. 

TOT: ……………………..………….. 

PERSONEN IN NEUTRALE ZONE THUISPLOEG PERSONEN IN DE NEUTRALE ZONE  BEZOEKERS 

Off. afgev. Naam Voornaam Geboren op Naam Voornaam Geboren op 

T 1 

T 2 

T 3 

Arts 

Verzorger 

Terrein-       

commis-       

sarissen 
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