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K.F.C. HAM UNITED HEEFT UW HULP NODIG 
K.F.C. Ham United leeft … en groeit … we trachten momenteel zo’n 220 jeugdspelers op te leiden … en dat 
vraagt natuurlijk heel wat organisatie en ondersteuning … en daarvoor hebben we jouw hulp nodig ! 
Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers om een handje te helpen bij allerlei organisaties, maar we 
hebben vooral ook nood aan “meer permanente” hulp, zoals    

 Trainers/begeleiders (voornamelijk voor de onderbouw ttz U05 tm U09). 

 Gemotiveerde vrijwilligers om de operationele werking te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld :  
- een kledij-verantwoordelijke, die zorgt voor de opvolging van de bestellingen en de verdeling van  
   de kledij 
- een communicatie-verantwoordelijke die instaat voor de nieuwsbrieven naar ouders, info voor  
   website, publicatie van evenementen op publieke media … 
- een jeugdsecretaris die zorgt voor de aansluitingen op E-Kickoff, de regeling en verdeling/verplaatsing  
   van wedstrijden, … 
- enkele verantwoordelijken voor jeugd-organisaties zoals sinterklaasfeest, voetbalkamp, einde- 
   seizoens-activiteit 

Wil dit zeggen dat je bij het bestuur moet komen, of dagelijks aanwezig moet zijn ?  Neen, dat hoeft niet, 
sommige functies kunnen perfect van thuis uit uitgevoerd worden, voor andere is het misschien wel nodig 
om éénmaal per week beschikbaar te zijn op de club. 
Interesse om ons ons team te versterken ?  Neem contact op via hamunitedkfc@gmail.com 
 

TRAINERSCURSUS 
Indien er voldoende kandidaten zijn om een trainerscursus te volgen, stelt de club zich kandidaat om deze 
te organiseren … dus laat zeker weten indien interesse ! 
 

EETDAGEN 
Normaal gezien ontvangt u deze week enkele voorverkoopkaarten voor onze volgende eetdagen,  met de 
vraag om deze te verkopen aan familie en vrienden.  Graag ontvingen wij het dubbel van de verkochte 
kaarten en het overeenstemmende bedrag voor 25 maart ! 
En natuurlijk mag u ook een handje komen helpen   Laat maar weten indien tijd en goesting ! 
Let op : er staat een klein foutje op de kaarten : de eetdagen gaan niet door op zaterdag 31 maart en 
zondag 1 april 2019, wel op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart ... men zegge het voort ! 
 

INTERCLUB BALEN 
De week voor de paasvakantie spelen de meeste jeugdploegen op het vlietje een oefenwedstrijd tegen 
Verbr. Balen.  Hier het speelschema :  
 

Dinsdag 2 april Woensdag 3 april 

U07 U09 U12 U13 U15 U06 U08 U10 U11 U17 

18u00 18u00 18u00 18u00 19u30 18u00 18u00 18u00 18u00 19u30 

5vs5 8vs8    3vs3     
 

VOETBALKAMP 
Spelers U05 tot en met U13 ontvingen ook een uitnodiging voor het voetbalkamp, dat zal doorgaan de 
eerste week van de paasvakantie, meer bepaald 8-9-11-12 april voor U08 tm U13 en 11-12 april voor U05 
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tm U08.  Ook daar ontvangen wij graag de inschrijvingen voor 17 maart !  Inschrijven kan via het foldertje, 
maar ook via de website : http://kfchamunited.be/inschrijving-voetbalkamp-2019 
Ook hier mag u altijd een handje komen helpen, laat maar iets weten aan michel.philipsen@telenet.be ! 
 
PAASTORNOOIEN 
Tijdens het paasweekend spelen alle jeugdploegen één of meer tornooien.  Hier volgt een overzicht, meer 
details (zodra die bekend zijn) krijgt u van uw trainer.  
 
Club 

Datum U06 U07 U08 U09 U10 U11 U12 U13 U15 U17 

  
  3vs3 5vs5 5vs5 5vs5 8vs8 8vs8 8vs8 8vs8 11vs11 11vs11 

ASV Geel 
20/04/2019             x       

Verbr. Balen 
20/04/2019     x x             

Verbr. Balen 
22/04/2019     x               

KFC Zammel 
20/04/2019               x     

KVV Lummen 
22/04/2019 x                   

SK Heusden 06 
20/04/2019   x   x             

Stal sport 
22/04/2019                   x 

Exc.Vorst 
22/04/2019         x       x   

KVV Rauw 
20/04/2019                   x 

KVV Rauw 
22/04/2019           x         

 
EIGEN TORNOOI en Schaal JEAN VAN WELDEN 
Ook wij organiseren een tornooi : op zaterdag 4 mei en zondag 5 mei zullen wij heel wat ploegen uit de 
omgeving mogen verwelkomen, wat natuurlijk ook heel wat organisatie en werk met zich mee brengt.  
Als u enkele uren kan en wil vrijmaken om een handje te komen helpen, graag !   
Voorafgaand aan het officiële tornooi organiseren we op vrijdagavond 3 mei voor de derde maal de Schaal 
Jean Van Welden.  Jean was een zeer gewaardeerde medewerker van de club en overleed in februari 2015, 
en om hem te gedenken organiseren we jaarlijks een tornooi voor recreatie-ploegen (8 tegen 8) : iedereen 
kan deelnemen, ouders, vriendengroepen, verenigingen, … zolang we maar plezier maken ! 
 Interesse om een ploeg in te schrijven : geef maar een seintje 
 

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 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 

Zondag 7/4/2019 15:00 K.F.C. Ham Utd  -  K.V.V. Thes Sp.  B U11 

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.   

mailto:michel.philipsen@telenet.be

