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COMPETITIE Part 2 - SENIORS 
 

De jeugdploegen zijn al aan de winter-rust toe voor het competitie-programma, onze seniors hebben nog één 
wedstrijd te gaan … Misschien het ideale moment om hen te komen aanmoedigen op hun laatste thuiswedstrijd van 
2018, zaterdag 15 december om 19u30, tegen Sp. Club Donk.   
Bovendien krijgt elke toeschouwer een gratis jenever of chocomelk, dus … tot zaterdag ? 
 

COMPETITIE Part 2 - JEUGD 
 

U las het al in vorige nieuwsbrief, voor sommige leeftijdscategorieën zijn er bijkomende ploegen ingeschreven voor 
het tweede gedeelte van de competitie.  Dat betekent dat er voor deze ploegen, én voor alle leeftijdscategorieën 
waarin meer dan één ploeg is ingeschreven, misschien een nieuwe verdeling zal gebeuren.  Deze verdeling gebeurt op 
een objectieve manier door de betrokken trainers, in samenspraak met de jeugdverantwoordelijken, en hierbij wordt 
rekening gehouden met allerlei factoren.  De verdeling kan definitief zijn, of in beurtrol ... wij rekenen alleszins op uw 
medewerking.  De (nieuwe) verdeling zal u tijdig meegedeeld worden door de trainers.  
 
Omdat er nieuwe ploegen ingeschreven werden zal er ook wat moeten verschoven worden met de wedstrijdkledij. 
Ook daarvan zal uw trainer u op de hoogte brengen. 
 

SJAALS en MUTSEN 
 

Over kledij gesproken (of geschreven) , gewoon op de club te koop, het ideale eindejaars-geschenk : Wat dacht u van 
een sjaal en/of muts van K.F.C. Ham United : ook hier een extra korting : 10 euro voor een muts, 10 euro voor een 
sjaal, 15 euro voor de combinatie.    
Interesse ?  U kan bestellen via de contact-knop op de website, of rechtstreeks bij iemand van het (jeugd)bestuur. 
 

LIDGELD Part 2 
 

Voor sommige spelers betekent het tweede gedeelte van de competitie ook de betaling van het tweede gedeelte 
van het lidgeld … u ontvangt hiervoor nog een persoonlijke herinnering via email. 
 

DE POORT 
 

Ook graag uw aandacht voor het volgende : de “officiële” ingang tot de terreinen en kantine van K.F.C. Ham United 
bevindt zich aan de parking van het vlietje, tussen terreinen A/B en C.  Jammer genoeg wordt er te veel gebruik 
gemaakt van de dienst-ingang aan de Dwarsstraat, wat leidt tot parkeerhinder en zelfs gevaarlijke verkeers-situaties.  
Daarom voelen wij ons verplicht om deze ingang voor/tijdens/na trainingen en wedstrijden te vergrendelen ! 
Dus, voortaan allemaal via de parking tussen de terreinen de accommodatie betreden aub.   
 

DANK U SINTERKLAASJE 
 

Op 30 november kwam de Sint langs, en hij bracht voor alle (brave) spelertjes van U05 tm U21 een snoepzak én een 
drinkbus van K.F.C. Ham United mee.  Was je er niet die avond, vraag ernaar aan je trainer ! 
 

ZETTEN en ONTBIJTEN 
  

Het was leuk vorig jaar, dus we organiseren opnieuw een ZETTERSPRIJSKAMP, op vrijdag 25 januari 2019 in de 
kantine.  Inschrijven vanaf 19u30, start om 20u00 stipt.  3 euro inschrijvingsgeld, een half varken te verdelen, 
boterhammen tijdens de pauze, extra prijs voor eerste dame … maar vooral veel kaartplezier ! 
Ook te noteren in uw agenda : Ontbijt-buffet, zondag 3 februari 2019 ! 
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Ook SINTERKLAAS in GAMBIA, en KERSTMIS, en … 
 
Ook in Gambia krijgen ze graag kadootjes, en ze kunnen ze vooral nog meer gebruiken dan wij hier !  Daarom, hebt u 
nog voetbalkledij (schoenen, shirts, trainingspakken … noem maar op) die nog draagbaar en in goede staat zijn,  maar 
bvb. niet meer passen, laat iets weten en breng ze binnen.  Wij zorgen ervoor dat ze via Mevr. Ann Meekers, mama 
van Michiel Matthijs (speler 1e elftal) in Gambia geraken.   
Interesse of vragen, neem contact op met Koen De Bie, 0472 38 05 57. 
 

THUISWEDSTRIJDEN 1e elftal 
 

Voor de thuiswedstrijden van ons eerste elftal blijven we rekenen op de hulp van enkele ouders van onze 
jeugdspelers.  Zij nemen die avond de bediening in de kantine voor hun rekening.  Je trainer of afgevaardigde zal je 
hierover aanspreken, wij hopen natuurlijk dat u hier aan meewerkt !  Hieronder het schema.   
 

Dag Datum Uur Wedstrijd   Hulp van ouders 

Zaterdag 15/12/2018 19:30 K.F.C. Ham Utd  -  Sp. Club Donk U07 

Zaterdag 12/01/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd  -  K. Kattenbos Sp. U17 

Zondag 27/01/2019 14:30 K.F.C. Ham Utd  -  K. Hechtel F.C. U06 

Zaterdag 16/02/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd  -  S.K. Meldert U15 

Zaterdag 9/03/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd  -  Kadijk S.K. U13 

Zaterdag 23/03/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd  -  Am. Vc Schakkebroek U12 

 
De spelers van de ploegen van leeftijdsgroepen U06 t/m U13 kunnen de wedstrijd dat hun ouders “van dienst” zijn 
ook  mee oplopen met de spelers van het eerste elftal.   
 

WINTER-STOP 
 

Het al of niet doorgaan van de trainingen van de ploegen tijdens de winterstop wordt door de weersomstandigheden 
bepaald : uw trainer zal u hiervan tijdig op de hoogte brengen.  Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal alleszins niet 
getraind worden. 
Tijdens de eindejaarsperiode zullen ook enkele ploegen aan indoor-tornooien deelnemen, hier een overzicht van de  
tot nu toe ingeschreven indoor-tornooien :  meer gegevens volgen nog via uw trainer ! 
 

Club Datum U09 U11A 

    5vs5 5vs5 

VV LAAKDAL  29/12/2018 x  

RSC SDM Koersel  23/12/2018 x  

Sporting Hasselt 26/12/2018   x 

KESK Leopoldsburg 16/12/2018 x   

 
 

 

K.F.C. HAM UNITED WENST U PRETTIGE EINDEJAARSFEESTEN  

EN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2019 


