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Meetdagen op jouw club. 
Wat houdt de meetdag in? Wat kan je van Forward Football verwachten en welke 
voorbereidingen dienen getroffen te worden voor de wedstrijd? 
 
Meer informatie kan je vinden op www.forward.football/testdays  
 
Introductie               
 Wat goed dat jullie, in samenwerking met Forward Football, jullie spelers nog verder willen 
ontwikkelen. Samen zullen wij zorgen dat het maximale uit het talent op jullie velden gehaald wordt. 
Dit doen we door middel van metingen te organiseren, data te analyseren en jullie voetbalvragen te 
beantwoorden. Met behulp van dit document wilt Forward Football jullie ondersteunen om het 
proces zo goed soepel mogelijk te laten verlopen. Alle formulieren zijn te downloaden via de website 
(!). 
 
Voorbereiding 
 Hierbij een overzicht  
 
1. Contactpersoon club 
Graag ontvangen wij de gegevens van: 

- één aanspreekpunt 
- contactgegevens van de trainer(s) 
- contactgegevens tegenstander (optioneel)*  

*Gelieve vast de tegenstander op de hoogte stellen en vragen om mee te participeren aan de wedstrijddag. 
  
2. AVG 
De club kan ons AVG-document gebruiken om iedere betrokkenen op de hoogte te stellen 
hoe wij met data en privacy omgaan.  
 
3. Spelersinformatie 
Denk aan relatienummer KNVB, naam, geboortedatum, gewicht, lengte, positie, team en club. 
Wij ontvangen deze graag minimaal één week voor aanvang van de wedstrijd. 
- Download en uploadformulier via de website 
 
4. Wedstrijdformulier  
 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd ontvangen wij graag de opstelling met 
wisselspelers zodat we de wedstrijd vast klaar kunnen zetten in ons systeem. 
- Download en uploadformulier via de website  
 
5. Onderzoek (optioneel) 
 Wanneer uw club deelneemt aan onderzoek in samenwerking met de Vrije 
Universiteit en Forward Football dan dienen de ouders en spelers geïnformeerd te worden en 
een toestemmingsverklaring te ondertekenen, ook wel informed consent genoemd. 
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Wedstrijddag 
 Als we samen de randvoorwaarden gecreëerd hebben, dat wil zeggen alle 
documenten in goede orde zijn ingevuld en ontvangen, dan zijn we bijna klaar om jullie 
spelers in te meten. Onze data-agents zullen 90 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de 
club aanwezig zijn en zich melden bij het aanspreekpunt van de club. 
 
Veld informatie 

Om ons systeem klaar te maken voor de wedstrijd dienen wij het veld in te meten 
zodat wij ons systeem kunnen kalibreren aan de afmetingen van jouw club. Hiervoor dient het 
veld beschikbaar te zijn. Indien dit niet het geval is vragen wij om de trainers voor- en achteraf 
te informeren over onze aanwezigheid. 
 
Tracking spelers 
 Het uitdelen van de trackers zal 45 minuten vóór aanvang van de wedstrijd gebeuren 
bij voorkeur in de kleedkamer. We vragen de trainers voor medewerking bij het uitdelen en 
verzamelen van de trackers voor- en na de wedstrijd. Nu kan de wedstrijd echt beginnen. 
 
Tijdens de wedstrijd 
 Gedurende de wedstrijd is het belangrijk om rekening te houden met instructies van 
onze data agents. Laat bijvoorbeeld weten welke wissels er plaats vinden. Daarnaast is de 
trainer vrij om met vragen te komen of de data in te zien van spelers. Het is daarom 
verstandig om voor de wedstrijd al enige doelen te bepalen met betrekking tot data. 
 
 
Gengee Insait KS 
Voor meer informatie over Gengee Insait KS: 
 Klik hier 
 
 
Contactgegevens Forward Football: 
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