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Nieuwsbrief Augustus  2019 

We zijn er al weer aan begonnen … het nieuwe seizoen … de eerste trainingen zijn al achter de rug … dan kan de eerste nieuwsbrief ook niet achterwege blijven : 
U leest hier alles over 
- het lidgeld dat misschien nog betaald moet worden 
- de verdeling/afhaling van de bestelde trainingspakken, en wanneer er nog eens kan gepast worden 
- de start van de trainingen voor de allerkleinsten (U05 oftewel ook “puppies” genoemd) 
- handige hulpmiddelen (apps) om op de hoogte te blijven van de trainings- en wedstrijdkalender 
- bestelling van jeugd-abonnementen 
- hoe we ook op de hulp van de ouders rekenen 
- interessante opleidingen voor beginnende trainers 
en last but zeker not least 
- hoe wij onze jeugd-opleiding willen “upgraden” 
 
Maar eerst, een dikke merci aan alle vrijwilligers die geholpen hebben om de terreinen en de accommodatie “speel-klaar” te maken, én een dikke merci aan 
Allimex voor de schenking van 8 gloednieuwe dribbelgoaltjes … TOP ! 
 

Lidgeld 
 
Zoals in vorige nieuwsberichten vermeld verwachten wij van onze leden dat het lidgeld volledig betaald wordt voor 15 augustus … dus wie gekozen heeft om in 
schijven te betalen wordt via een aparte email hieraan herinnerd en gevraagd om het resterende bedrag over te schrijven (uitgezonderd spelers U06 en U07 die 
hun tweede schijf (100 euro) pas half december moeten betalen).   
Breng dit zeker in orde, want de spelers waarvan we het verschuldigde lidgeld niet ontvangen hebben, ontvangen geen kledij en worden uiteindelijk van de 
wedstrijdlijsten geschrapt, en zullen dan voorlopig niet meer kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden.   
Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot de betaling, kan u terecht bij onze penningmeester, Dirk Noels (0475 65 41 99). 
Vergeet niet dat u een deel van het betaalde lidgeld kan recupereren via tussenkomst van uw mutualiteit : leg de (liefst vooraf ingevulde) documenten (af te 
halen van de website van uw ziekenfonds) in het postbakje van het bestuur/GC in het secretariaat/cafetaria van het vlietje, de week nadien kan je normaal gezien 
het ondertekende en afgestempelde document daar terugvinden in het postbakje van jouw ploeg.  

 

Kledij 
 
De bestelde trainingspakken van de leden waarvan we het volledige lidgeld ontvangen hebben worden via de trainers verdeeld in de week van 19 augustus. 
Voor de bijbesteld extra pakketten wordt u persoonlijk gecontacteerd. 
Diegenen die nog kledij moeten bestellen wordt gevraagd dit te passen via de ontvangen kledij van hun ploegmaats, en dit dan door te geven aan 
dimitri_aerts@outlook.com, zodat begin september de nieuwe bestelling kan doorgegeven worden.   
Let wel : het trainingspak dat uw zoon/dochter ontvangt is een zgn. “uitgangs-training”, m.a.w. alle spelers worden verwacht dit trainingspak aan te hebben voor 
én na de wedstrijd ! 
De wedstrijdkledij werd al aan de trainers bezorgd.  Deze verdeling gebeurde per leeftijdsgroep, m.a.w. de grootste maten werden verdeeld aan de oudste 
ploegen, en zo “naar beneden”.  Dus het zou kunnen dat er wel eens gewisseld moet worden tussen spelers van verschillende ploegen … te regelen met de 
betrokken trainers ! 
 

Puppies 
 
Ook de allerkleinsten wil K.F.C. Ham United van de voetbal-sport laten proeven !  Het seizoen voor de groten is inmiddels weer gestart, vanaf 11 september 
september gaan we ook op zoek naar de nieuwe talenten van de toekomst : “Puppie-voetbal” is bedoeld voor alle kinderen van geboortejaar 2015 die graag 
samen met andere kinderen spelenderwijs willen leren voetballen. Talent of geen talent, dat maakt niet uit. Plezier staat voorop ! 
Elke woensdag om 17u00 kunnen kinderen op een speelse manier kennismaken met het voetbal : we bieden de allerjongste voetballertjes éénmaal per week 
“bal-training” aan, met nadruk op oog-hand-voet-coördinatie en bal-gewennings-oefeningen. 
Lidgeld : 60 euro (10 euro korting gezinslid) vanaf september-oktober (-7 euro/maand vanaf november) 
bvb. starten in september-oktober = 60 euro, starten in november =53 euro, december =46 euro … 
Indien interesse, graag een mailtje naar michel.philipsen@telenet.be. 
 

SoccerOnline en BBF 
 
K.F.C. Ham United gebruikt voor de administratie en de sportieve opvolging van zijn leden SoccerOnline.  In deze tool worden ook de gegevens van trainingen en 
wedstrijden bijgehouden, en kan de trainer info registreren omtrent plaats en uur van samenkomst, afgelastingen enz…   
Ook u kan gebruik maken van deze tool, en zo alle info over trainingen en wedstrijden van uw favoriete club en ploeg up-to-date bekijken : Download daarvoor de 
gratis App van SoccerOnline (via Google Play Store voor Android, vereist: 4.1 en hoger).  
Ook de Vlaamse Voetbalfederatie heeft haar eigen APP : Best of Belgian Football (BBF) : hier kan u alle officiële gegevens over je favoriete club(s)/ploeg(en) 
raadplegen, met de nodige wedstrijd-informatie. 
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Jeugdabonnement 
 
Voor de jeugdwedstrijden kan u een jeugdabonnement kopen : voor de prijs van 25 euro krijgt u gratis toegang tot àlle thuiswedstrijden – dus ook 
oefenwedstrijden, bekerwedstrijden en tornooien - van àlle jeugdploegen (U06 tot en met U21) van K.F.C. Ham United (normale inkomprijs is 2 euro).  Aankopen 
is mogelijk tijdens de eerste jeugdwedstrijden. 
Voor de wedstrijden van het eerste elftal kan u natuurlijk ook een abonnement kopen, maar u kan ook gebruik maken van uw lidkaart, die in de loop van augustus 
(samen met de kledij) verdeeld wordt … Elk lid van de club krijgt - op voorwaarde dat hij/zij in orde is met het lidgeld – een lidkaart, waarmee één van de ouders – 
op vertoon van deze kaart - gratis alle thuis-competitie-wedstrijden van het eerste elftal kan bijwonen.  Jongeren van 16 jaar en jonger mogen altijd gratis binnen.   

 

Een handje helpen … 
 
Voor de trainingen en thuiswedstrijden van de jeugd rekenen we ook weer op de hulp van enkele ouders : om terreinen klaar te zetten/af te breken én om bij 
wedstrijden eventueel een scheidsrechter te voorzien voor U08 tm U12 (vergoeding scheidsrechter : 5 drankbonnetjes).   
Indien nodig bij U06 en U07 een wedstrijdje “begeleiden” (coachen is niet echt nodig, vooral een beetje in goede banen leiden). 
Graag bijzondere aandacht voor opzetten/wegzetten van dribbelgoaltjes en duiveltjesdoelen: steeds verankeren, bij wegzetten verzamelen naast het B-terrein, 
aan de kant van de Dwarsstraat (dribbelgoaltjes) of van de Sportlaan (duiveltjesgoalen).   
Ook voor de thuiswedstrijden van ons eerste elftal blijven we rekenen op de hulp van enkele ouders van onze jeugdspelers.   
Samen met enkele (jeugd)bestuursleden nemen zij die avond de bediening in de kantine voor hun rekening.  Je trainer of afgevaardigde zal je hierover 
aanspreken, als je interesse hebt om te komen helpen, laat maar iets weten ! 
Een eerste voorstel volgt weldra. 

 

… of misschien wel meer ? 
 
Misschien heb je er al wel eens aan gedacht om ook een jeugdploeg te trainen, maar wist je niet hoe er aan te beginnen, en had je geen tijd en zin om de officiële 
en soms wel tijdrovende trainers-cursussen te volgen …  Daar is nu een oplossing voor, met kortere en specifieke opleidingen georganiseerd door de Vlaamse 
VoetbalFederatie : Zo organiseren we in november in Ham de opleiding “Multiskillz for foot” : in 4 sessies op maandagavond krijg je een opleiding met steeds een 
combinatie van theorie en praktijk, waarbij de Multiskillz for foot-filosofie en leerlijnen aan bod komen en in de praktijk gebracht worden voor trainingen bij 5 tot 
12-jarigen … ongetwijfeld interessant ! 
Verder ook zeker aan te raden, de bijscholingsreeks Basisprincipes voor voetbaltrainers (sept./okt. 2019) : een nieuwe reeks van vijf bijscholingen die beginnende, 
gemotiveerde jeugd en volwassen trainers bij aanvang van een nieuw seizoen ondersteunen in het geven van leuke, leerrijke, uitdagende en pedagogisch 
verantwoorde trainingen op maat van de speler en ploeg door de noodzakelijke en zeer belangrijke basisprincipes van voetbal, training en organisatie bij te 
brengen op een overzichtelijke, inspirerende manier. Naast beginnende en minder ervaren trainers zijn ook gemotiveerde trainers met meer ervaring van harte 
welkom om inspiratie op te doen of andere inzichten verwerven.  
De bijscholingsreeks 'Basisprincipes voor voetbaltrainers' bestaat uit vijf sessies met telkens een andere thema en/of doelgroep. Elke bijscholing bestaat uit een 
combinatie van theorie en praktijk en wordt gegeven door zeer ervaren voetbaldocenten met kennis van zaken. 5 thema’s:  
1. Do’s and dont’s voor beginnende trainers … voor elke (beginnende?) trainer 
2. Voetbalprincipes van 2vs2 en 3vs3  
3. Voetbalprincipes van 5vs5  
4. Voetbalprincipes van 8vs8  
5. Voetbalprincipes van 11vs11 
Meer info op  https://www.voetbalvlaanderen.be/trainer/word-trainer/bijscholingen/bijscholingen-basisprincipes-voor-voetbaltrainers 
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.  Je kan inschrijven voor elke bijscholing afzonderlijk ... wordt in september georganiseerd in Koersel op maandag ! 
We gaan er al met een paar trainers op af, indien interesse, laat maar iets weten ! 
  

Jeugdopleiding K.F.C. Ham United schakelt een versnelling hoger! 
 
Reeds vele jaren zet de club zich in om het jeugdbeleid dat uitgestippeld is te verwezenlijken. Hierbij vinden we het belangrijk dat voetballers woonachtig in Ham 
enerzijds de kans krijgen om in Ham te voetballen en anderzijds een kwaliteitsvolle opleiding krijgen met als ultiem doel zoveel mogelijk eigen jeugd in de A-kern 
te krijgen. Deze inspanningen hebben al tot mooie resultaten geleid maar wij zijn van mening dat we nog een tandje kunnen bijsteken.  
Daarom hebben wij de ambitie om binnen enkele jaren per leeftijdscategorie 2 ploegen te hebben en willen we de kwaliteit van de trainingen verbeteren om op 
die manier sneller eigen jeugd in de A-kern te krijgen. Daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken en een jeugdcel opgericht waarbij een duidelijke 
structuur is uitgezet. 
Er werden 2 jeugdcoördinatoren aangesteld (Michel Philipsen voor de onderbouw U05 t.e.m. U09 en Steven Maes voor de middenbouw U10 t.e.m. U15). Zij gaan 
samen met de trainers de spelers opvolgen en zijn tevens een aanspreekpunt als jullie vragen hebben over het jeugdbeleid. Voor de bovenbouw zal er een nauwe 
samenwerking zijn tussen de trainers van U17, U21 en de A-kern.  
Frank Didden zal de algemene structuur verder uitwerken en is tevens aanspreekpunt voor alle vragen i.v.m. de jeugdwerking. Hij zal de belangen van de jeugd 
verdedigen bij het hoofdbestuur en zich inzetten om nieuwe spelers en trainers voor de jeugd aan te trekken. 
Verder is ook Franky Hendrickx ons team komen versterken.  Franky is in Ham en omstreken geen onbekende in de voetbalwereld. Hij heeft al bewezen dat  zijn 
manier van trainen en visie op voetbal resulteert in enthousiaste spelers en goede resultaten. Franky zal in de eerste plaats trainer zijn van de U17 maar gaat 
daarnaast ook overkoepelend extra trainingen geven aan alle jeugdploegen en de trainers bijstaan met advies en samenwerken aan een kwalitatief zeer goede 
opleiding. 
De jeugd van U15 en U17 zal vanaf het begin van dit seizoen vrijwillig en geheel gratis een derde wekelijkse training kunnen volgen waar de focus ligt op techniek 
en positiespel. In de tweede helft van het seizoen zal hij samen met de U-17 spelers en trainers ook de jongere spelers onder zijn hoede nemen. 
Als jeugdbestuur zijn wij enthousiast over onze ambitieuze plannen.  
Wij hopen op jullie steun te mogen rekenen en dat jullie ons enthousiasme meenemen langs de zijlijn. 
Indien jullie spelers of trainers kennen, die onze club willen vervoegen en samen met ons dit verhaal kunnen en willen waarmaken, aarzel niet om ons te 
contacteren. 
 
Franky Hendrickx 0476 54 30 97 
Frank Didden 0475 29 93 72 
Steven Maes  0471 95 39 34 
Michel Philipsen 0476 26 76 86 
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