
 
BIOGRAPHY OF FOOTBALL PLAYER 

MR. NATHAN KABASELE 

    

       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOETBAL ACHTERGROND Nathan Kabasele (14 januari 1994) is 
een Belgische voetballer van Congolese origine die bij voorkeur als rechtsbuiten speelt. Hij 
stroomde in 2010 door vanuit de jeugd van RSC Anderlecht. Kabasele doorliep de 
jeugdreeksen van RSC Anderlecht. Geleidelijk aan groeide Kabasele uit tot een vaste 
waarde bij de beloften. In september 2010 nam hoofdcoach Ariël Jacobs door de 
afwezigheid van heel wat internationals Kabasele op in de A-kern. Hij mocht meespelen in 
een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser FC Dender. Kabasele scoorde een hattrick en 
werd door Jacobs ook opgenomen in de selectie voor de competitiewedstrijd van 10 
september 2010 tegen Sint-Truiden VV. In die wedstrijd maakte de toen 16-jarige Kabasele 
zijn debuut op het hoogste niveau. Hij mocht met nog enkele minuten op de klok invallen 
voor Mbark Boussoufa. 
In januari 2011 raakte bekend dat Kabasele kon rekenen op de interesse van verscheidene 
Europese topclubs. Onder meer PSV, FC Barcelona, Manchester United en AS 
Monaco kwamen de jonge aanvaller scouten.  
Op 21 augustus 2011 scoorde Kabasele zijn eerste officiële doelpunt voor paars-wit. De 
jonge aanvaller viel in de competitiewedstrijd tegen RAEC Mons in voor Jonathan 
Legear en scoorde iets later zijn eerste goal. In het seizoen 2013/14 werd Kabasele 
aan De Graafschap. Hij speelde in totaal 33 competitiewedstrijden voor de blauw-witte 
zebra's, waarin hij acht keer het net wist te vinden. Het seizoen erop keerde hij terug 
naar RSC Anderlecht. Hij kon zich echter niet doorzetten en speelde slechts 12 
competitiewedstrijden. In de zomer van 2015 werd hij daarom opnieuw voor een jaartje 
uitgeleend aan De Graafschap, dat net de promotie naar de Eredivisie had afgedwongen..  

PROFIEL 
GEBOORTEDATUM:   14/01/1994 
WOONPLAATS:     Brussel 
LENGTE:     178 CM 
GEWICHT:      72 KG 
NATIONALITEIT:    CONGOLEES / BELG 
TAAL:     FRANS / ENGELS / NEDERLANDS 



SEIZOEN 2010/2017: RSC Anderlecht 
SEIZOEN 2012   : VC Westerlo (op huurbasis) 
SEIZOEN 2013   : Torino (op huurbasis) 
SEIZOEN 2014/2016: De Graafschap (op huurbasis 57 wedstrijden – 11 goals) 
SEIZOEN 2016/2017: E. Moeskroen (op huurbasis  15 wedstrijden – 3 goals) 
SEIZOEN 2018/2019: Union St. Gillis 
NATIONALE SELECTIES: 2011/2015: U21 – 8 wedstrijden – 4 goals 
 
POSITIE:    Aanval , bij voorkeur rechterflank. Kan ook op links en als 
    diepe spits opgesteld worden. 
 
LINKS/RECHTSVOETIG:  Rechts van nature, goed met links 
 
 https://www.transfermarkt.nl/nathan-kabasele  
 

 
 
 
 

 


