
 

                             KVK WESTHOEK – PRIMARY STARS 

                            

 

Een KVK Westhoek Primary Star geeft altijd het GOEDE VOORBEELD 
Geeft altijd HIGH FIVE met VUISTJE  aan trainer en 
medewerkers. 

 

Is een beleefd Westhoekertje. 

Spreekt een verzorgde taal. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is FAIR tegenover iedereen 
Geeft een hand aan de scheidsrechter na de 
wedstrijd. 

 

Geeft een hand aan een tegenstrever tegen wie hij 
een fout maakte. 

Groet de toeschouwers na de wedstrijd, ook als de 
wedstrijd verloren werd. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is een TEAM - PLAYER 
Moedigt medespelers aan.  

Zegt duidelijk NEEN TEGEN PESTEN! 

Maakt geen probleem om zelf eens op de bank te 
starten. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star is AMBITIEUS 

Een KVK Westhoek Primary Star doet er alles aan om in alles de 
beste te worden! 

Woont alle (extra) FTT – trainingen of Multimove bij 
om beter te worden. 

 

Wil altijd (zowel op training als in de wedstrijden) 
winnen. 

Geeft nooit op. 
 
 



Een KVK Westhoek Primary Star wordt ZELFREDZAAM 
Draagt altijd ZELF zijn/haar sporttas. 
 

 

Verwittigt ZELF de trainer bij afwezigheid. 

(vanaf U8) Kleedt zich zelf aan en uit voor de 
trainingen en de wedstrijden en knoopt zelf de 
veters. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star leeft GEZOND 
Vermijdt snoep en chips (zeker in KVK outfit)  

Eet minstens 2 stukken fruit per dag. 

Gaat altijd (zeker voor de wedstrijd) vroeg slapen. 

 

Een KVK Westhoek Primary Star doet ook op SCHOOL zijn best 
Doet net als in het voetbal zijn/haar best op school 
en vraagt aan de juf of de meester om een stempel 
om dit aan te tonen. 

 

 

Een KVK Westhoek Primary Star heeft oog voor ORDE & NETHEID 
Doucht na elke wedstrijd en training.  

Ruimt samen met de ploegmaats de kleedkamer op 
na de trainingen en wedstrijden. 

Vermijdt zwerfvuil en gooit wat hij/zij vindt 
onmiddellijk in de vuilnisbak 

 

Een KVK Westhoek Primary Star het ook THUIS prima 
Doet thuis wat de ouders of begeleiders vragen.  

Gedraagt zich als het zonnetje in huis. 

Is een genietbare jongen/meisje tegenover ouders, 
broers en zussen. 

 

  


