
 
Geef dit formulier af op het secretariaat, steek het in de KASVO-brievenbus  

of bezorg het via mail aan conny@kasvo.be en dit voor 15 april 2023 
 

Afgegeven op: …. / …. / 2023 (in te vullen door persoon die formulier in ontvangst neemt) 
 
Naam:  ___________________________________  Categorie:  ________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Deelname Belgisch kampioenschap per discipline: € 5,00 (max. 2x en niet voor BK studenten)   

Kruis aan:  O niet   O 1x   O 2x of meer 

Datum van elk BK waaraan je deelnam:    ________________________________________ 

 
 
 
Vul de indoorwedstrijden in waaraan je hebt deelgenomen + discipline(s) : 
 
    Datum  Wedstrijd   Discipline(s) 
 
1. __________ ________________  __________________________________ 
 
2. __________ ________________  __________________________________ 
 
3. __________ ________________  __________________________________ 
 
4. __________ ________________  __________________________________ 
 
5. __________ ________________  __________________________________ 
 
6. __________ ________________  __________________________________ 
 
7. __________ ________________  __________________________________ 
 
8. __________ ________________  __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonussysteem INDOOR 

kadetten – scholieren – junioren – senioren - masters 

seizoen 2022-2023  



 
Geef dit formulier af op het secretariaat, steek het in de KASVO-brievenbus  

of bezorg het via mail aan conny@kasvo.be en dit voor 15 april 2023 
 
Afgegeven op: …. / …. / 2023 (in te vullen door persoon die formulier in ontvangst neemt) 
 
Naam:  ___________________________________  Categorie:  ________________ 
 
 
 
Behaalde titel of podiumplaats (1ste, 2de of 3de plaats + discipline vermelden): 

Wereldkampioenschap    plaats: _____  discipline: _____________ 

Europees kampioenschap   plaats: _____  discipline: _____________ 

Belgisch kampioenschap:   plaats: _____  discipline: _____________ 

      plaats: _____  discipline: _____________ 

Vlaams kampioenschap:   plaats: _____  discipline: _____________ 

      plaats: _____  discipline: _____________ 

Provinciaal kampioenschap:   plaats: _____  discipline: _____________ 

      plaats: _____  discipline: _____________ 

Belgisch kampioenschap aflossingen: plaats: _____  discipline: _____________ 

 

Beste Belgische jaarprestatie discipline+prestatie:  ___________________  

     discipline+prestatie:  ___________________ 

Belgisch record    discipline+BR:  ___________________ 

     discipline+BR:  ___________________ 

Clubrecord     discipline+CR:  ___________________ 

     discipline+CR:  ___________________ 

 
Ik ben cadet of scholier en heb recht op een B- of C-statuut met volgende prestatie:  
 
_______________________________________________________________________________ 
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seizoen 2022-2023  



 
Geef dit formulier af op het secretariaat, steek het in de KASVO-brievenbus  

of bezorg het via mail aan conny@kasvo.be en dit voor 15 april 2023 
 

Afgegeven op: …. / …. / 2023 (in te vullen door persoon die formulier in ontvangst neemt) 
 
Naam:  ___________________________________  Categorie:  ________________ 
 
 
 
 
Internationale kampioenschappen 
 
Selecties      indien ja: plaats en datum 

Europees kampioenschap:  _______________________________ 

Wereldkampioenschap:  _______________________________ 

 
 
Prestaties 

Omcirkel in onderstaande tabel de beste prestatie op EK en/of WK (wanneer meerdere disciplines 
werden betwist in éénzelfde kampioenschap, komt enkel die discipline in aanmerking waarvoor het 
beste resultaat werd neergezet, behalve bij masters bij wie alle betwiste disciplines in aanmerking 
komen).  

EK WK 
1ste plaats (titel) 1ste plaats (titel) 
2de of 3de plaats 2de of 3de plaats 

Top 8 Top 8 
Top 16 Top 16 
Top 32 Top 32 
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