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BEW EN IK… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi!  

Wie ben jij? 
Even voorstellen.. Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon je, 
verliefd/verloofd/getrouwd, kinderen, werk, hobby’s etc Wat je maar wil delen met de 
clubgenoten… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Hoe lang ben je al lid van BEW? 
Doe gerust een schatting en misschien vind je het leuk om eventuele onderbrekingen 
toe te lichten? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Wat doe je op dit moment bij BEW? 
Zit je in het bestuur, supportersvereniging, voetbal je, ben je scheidsrechter, leider 
enz.? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Voetbal je nog? Waar heb je gevoetbald en wat is/was je positie? 
Welke clubs, welke 7- en/of 11-tallen en op welke plek sta/stond je? 
Vertel ook gerust eens iets over je transferverleden : ) 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Wat is je hoogtepunt bij BEW? 
Misschien een voetbalkamp, een kampioenschap, een doelpunt, een teamgenoot? Het 
kan van alles zijn! 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Wat is je favoriete voetbalclub in het betaalde voetbal? 
Dit kan zo wel een binnen- als een buitenlandse club zijn. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Wat is je favoriete speler aller tijden? 
Johan Cruijff? Abe Lenstra? James Vardy? Lionel Messi? Michel Breuer? Of misschien 
de aanvoerder van BEW 1? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Wat hoop je dat jij en BEW nog eens gaan beleven? 
Debuteren in het eerste elftal? Het eerste elftal kampioen zien worden? Alle wedstrijden 
tegen Old Forward winnen? Een leuk voetbalweekend organiseren of mee maken? Als 
je het echt niet weet, mag je deze vraag gerust over slaan. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
Ingevulde formulieren (het liefst met foto van jou) mogen per mail gestuurd worden naar 
redactie@vvbew.nl 
 
Heb je het met de pen ingevuld? Dan mag het ook door de brievenbus bij Martin 
Rozeboom – Kreuzeveen 17 – 8381 CM Vledder. 
Wil je wel een foto van jezelf mailen naar redactie@vvbew.nl ? 
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