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MOSSEL-WEEKEND 
 

Het voorbije weekend organiseerden wij ons jaarlijkse mosselweekend, en wij mogen weer van een succes spreken ! 
Wij mochten bijna 900 eters ontvangen, en konden dit in goede banen leiden dankzij de hulp van meerdere 
vrijwilligers.  Bedankt aan allen die zijn komen eten, en zeker aan allen die (meer dan) een handje hebben 
geholpen.   Ook zeker een dikke dank-u-wel aan spelers en trainers U15-U17-U21 voor hun hulp ! 
En volgende eetdag … op naar de 1000 ! 

 

SINT 
 

Op vrijdag-avond 30 november verwachten we hoog bezoek in de kantine voor de spelers 
van U05 tot en met U12.   
Om de stemming er een beetje in te brengen zal Magic Danny ons animeren vanaf 18u30 … een 
uurtje later verwachten we de Sint, die voor elke speler een snoepzak en een kadootje van de club 

zal meebrengen.  Als er broertjes of zusjes van de spelers meekomen en ook graag een snoepzak ontvangen, 
kunnen zij deze ofwel (liefst) vooraf reserveren (via hamunitedkfc@gmail.com) ofwel ter plaatse, kostprijs 3 euro.   
Wij raden iedereen aan om tijdig te komen (kantine open vanaf 18u00, zodat je zeker plaats hebt om te zitten ! 
Die avond zullen de trainingen van U05 tot en met U12 ook niet doorgaan ! 
 

STICKERS en FOTO’s 
 

U weet nog wel, op de jeugdvoorstelling begin oktober werden foto’s getrokken, die gebruikt werden voor mapjes 
voor uw eigen foto-album als voor stickers voor het SPAR-stickerboek, en nu … is het zover :  We ontvingen voor 
iedereen een mooi gepersonaliseerd sticker-boek.  Misschien heeft u het al ontvangen, zo niet, contacteer uw trainer.  
En nu maar shoppen bij de SPAR in Kwaadmechelen … 
 
Ook de individuele foto-mapjes zijn binnengekomen, en kunnen (geen verplichting) aangekocht  worden voor de prijs 
van 10 euro.  Aankoop kan tot einde november, dan moet ofwel het geld ofwel het mapje terug ingeleverd worden ! 
 

SJAALS en MUTSEN 
 

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 : 12 euro voor een muts, 13 euro voor een sjaal, 22 euro voor de combinatie.     
Interesse ?  We hebben een verse lading besteld : U kan bestellen via de contact-knop op de website, of rechtstreeks 
bij iemand van het (jeugd)bestuur. 
 

TRAININGEN 
 

Vanaf 17 november 2018 tot einde februari zullen enkele ploegen éénmaal per week in sporthal Kristoffelheem 
Oostham trainen :   
 U05 op dinsdag van 17u00 tot 17u50  
 U06 op dinsdag van 18u00 tot 19u00  
 U09 op donderdag van 18u00 tot 19u00 
Ter herinnering : Wat aandoen/meebrengen voor een training in de sporthal : sportkledij, propere sportpantoffels 
(met non-marking zolen, maw zolen die niet afgaan op de vloer = verplicht !), scheenbeschermers (verplicht !), 
eventueel wasgerief en badslippers. 
De club huurt tijdens de wintermaanden de sporthal om haar jongste ploegen de gelegenheid te geven om éénmaal 
per week binnen te trainen … maar de ploegen moeten dan ook wel de regels van de sporthal respecteren, dit wil 
zeggen dat de hal leeg moet zijn (en opgeruimd) op het aangegeven eind-uur. 

mailto:hamunitedkfc@gmail.com
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THUISWEDSTRIJDEN 1e elftal 
 

Voor de thuiswedstrijden van ons eerste elftal rekenen we ook dit seizoen 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, wij hopen natuurlijk dat u hier aan meewerkt !  
Hieronder het schema.   
 

Dag Datum Uur Wedstrijd   Hulp van ouders 

Zaterdag 24/11/2018 19:30 K.F.C. Ham Utd  -  W.S. Linkhout U09 

Zaterdag 8/12/2018 19:30 K.F.C. Ham Utd  -  K. Peerder Sp.vrienden U08 

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 weekend van 1-2 december spelen de meeste jeugdploegen hun laatste competitie-wedstrijd van de eerste 
seizoenshelft.   
Op zaterdag 8 december wordt er door de meeste ploegen ook nog een "interclub-wedstrijd" gespeeld in Olmen, 
later hierover meer. 
En tijdens de eindejaarsperiode zullen ook enkele ploegen aan indoor-tornooien deelnemen, ook hierover volgt nog 
meer info. 
Het al of niet doorgaan van de trainingen van de ploegen wordt door de weersomstandigheden bepaald : uw trainer 
zal u hiervan tijdig op de hoogte brengen.  Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal alleszins niet getraind worden. 
 

INSCHRIJVING JEUGDPLOEGEN 2e SEIZOENSHELFT 
 

En de tweede seizoenshelft begint op 12 januari ... en hiervoor werden volgende ploegen ingeschreven : 

 

Categorie 
Geboorte 

jaar 
Niv  

Per.1 
Training Thuiswedstrijd 

 Statistieken wedstrijden Per.1 Niv 
Per.2 

Dag Uur Dag Uur Week Winst Verlies Gelijk Rang  

U21 1998-2001 1 MA-DO 19u30-21u00 zaterdag 15:00 2 5 3 1 2 1-2 

U17A 2002-2003 2-3 WO-VR 19u30-21u00 zondag 10:00 2 3 5 3 5 3 

U17B 2002-2003 2-3 WO-VR 19u30-21u00 zaterdag 15:00 1 6 4 0 2 1 

U15 2004-2005 2 WO-VR 18u30-20u00 zondag 10:00 2 8 3 0 2 1-2 

U13 2006 2 DI-DO 18u00-19u15 zaterdag 11:30 2 2 4 1  2 

U12 2007 2 DI-DO 18u00-19u15 zaterdag 11:30 2 6 3 1  2-3 

U11A 2008 2 WO-VR 18u00-19u15 zaterdag 11:30 1 10 0 1  2-3 

U11B 2008 1-2 WO-VR 18u00-19u15 zaterdag 13:30 1 10 0 1  2 

U10 2009 3 WO-VR 18u00-19u15 Zondag 11:00 1 6 6 0  3 
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U10B 2009 5vs5 WO-VR 18u00-19u15 Zondag 09:30 1     1 

U09A 2010 3 DI-DO 18u00-19u15 zaterdag 10:00 1 5 6 0  3 

U09B 2010 2 DI-DO 18u00-19u15 zaterdag 10:00 1 5 4 0  2-3 

U09C 2010 1 DI-DO 18u00-19u15 zaterdag 10:00 1 1 10 0  1 

U08A 2011 1-2 WO-VR 18u00-19u15 zaterdag 10:00 2     1-2 

U08B 2011 1-2 WO-VR 18u00-19u15 zaterdag 10:00 2     1-2 

U08C 2011-2012  WO-VR 18u30-19u30 zaterdag 11:00 1     1 

U07 2012 2 WO-VR 18u30-19u30 zaterdag 09:30 1     1 

U06A 2013 nvt DI-DO 18u00-19u00 zaterdag 11:00 2      

U06B 2013 Nvt DI-DO 18u00-19u00 zaterdag 09:30 2      

U06C 2013 Nvt DI-DO 18u00-19u00 zaterdag 13:00 2      

U05 2014 Nvt DI 17u00-17u50 - - -      

 
Enige uitleg van de Vlaamse VoetbalFederatie bij de ingeschreven niveaus :  

Het is de bedoeling dat de clubs een eerlijke analyse opmaken van de eerste ronde zodat alle kinderen binnen de club 
optimaal spelplezier en opleidingskansen krijgen in de loop van de tweede ronde. 
De indeling in niveaucodes is reglementair als volgt voorzien:  
Bij de inschrijving voor de competitie bepaalt de club zelf de niveaucode per ploeg en brengt die over aan het 
sporttechnisch secretariaat van Voetbal Vlaanderen. (2 = gemiddeld niveau, 3 = hoogste score, 1= laagste score, 1/2= 
minder dan gemiddeld, 2/3= beter dan gemiddeld)  
De clubs worden door het sporttechnisch secretariaat van Voetbal Vlaanderen in reeksen van acht clubs (Indien 
organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) verdeeld op basis van:  
- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd. 
- hun geografische ligging. 
Concreet betekent dit dat u per team het spelniveau van de spelers beoordeelt zodat er zoveel mogelijk evenwichtige 
wedstrijden kunnen plaatsvinden.  
- Niveau 1 : laagste score 
- Niveau 1/2: minder dan gemiddeld niveau 
- Niveau 2 : gemiddeld niveau 
- Niveau 2/3: beter dan gemiddeld niveau 
- Niveau 3 : hoogste score 
Het betreft hier dus NIET het niveau waarop de club wil spelen om betere resultaten te behalen (bv 1 opgeven i.p.v. 2) 
én ook NIET het niveau om zich te profileren op het vlak van kwaliteit van jeugdopleiding ten opzichte van de 
omliggende clubs (bv 3 opgeven i.p.v. 2).  
Indien gekozen wordt voor een unieke niveaucode 1, 2 of 3 is de kans groot dat het team niet speelt tegen teams met 
een andere niveaucode. Dit is evenwel geen totale garantie omdat bij de reekssamenstelling met vele facetten dient 
rekening gehouden te worden.  
Het sporttechnisch departement heeft het recht om bepaalde aanpassingen door te voeren mbt de ingebrachte 
niveaucodes, indien men na beraad overtuigd is dat de club het ingeven van de niveaucodes niet ter harte heeft 
genomen. 
Bijkomend wordt nogmaals de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om op gewestelijk niveau wedstrijden af te 
werken op facultatief niveau. De teams die op dit niveau actief zijn worden in de competitiekalender weergegeven 
met "8vs8" of "5vs5", conform het aangepaste format dat er gespeeld zal worden in deze wedstrijden (indien een 
team bijv 11v11 speelt en facultatief niveau aanvraagt, wordt dit in de kalender weergegeven als een "8vs8"-team, 
het format dat gespeeld zal worden). De tegenstanders moeten hiermee spontaan rekening houden in de wedstrijden 
tegen deze teams. 


