
 

 

 

 
Sportlaan 10 c, 3945 Ham                                                                                            Stamnummer 2408 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

 
1 

Nieuwsbrief November  2019 

MOSSEL-WEEKEND 
 

Eén van de voorbije weekenden organiseerden wij ons jaarlijkse mosselweekend, en wij mochten 755 eters 
ontvangen.  
Wij konden dit enkel in goede banen leiden dankzij de hulp van meerdere vrijwilligers.  Bedankt aan allen die kaarten 
verkocht hebben en/of 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 ! 
Voor de statistici : spelers U17 verkochten het meeste menu’s per speler (114 menu’s voor 18 spelers). 

 

SINT 
 

Op vrijdag-avond 29 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 18u45 … 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 U07 tot en met U12 ook niet doorgaan ! 
 

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 : 8 euro voor een muts, 8 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. 
 

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. 
 

Activiteiten-kalender 

 

Vrijdag 29 november 2019 Sinterklaasfeest 

Zaterdag 14 december 2019 Kerstmatch 

Vrijdag 10 januari 2020 Zettersprijskamp 

Zondag 2 februari 2020 Ontbijt 

Weekend 14-15 maart 2020 Eetdagen 

06-07-09-10 april 2020 Voetbalkamp 

Weekend 01-02-03 mei 2020 Jeugdtornooi 
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INSCHRIJVING JEUGDPLOEGEN 2e SEIZOENSHELFT 
 

En de tweede seizoenshelft begint op 11-12 januari ... en hiervoor werden volgende ploegen ingeschreven : 

 

Ploeg 
 

Niveau Thuiswedstrijd op  Uur Voorkeur week 

Eerste Elftallen 
 

Zaterdag 19:30 Week 1 

Reserven 
 

Vrijdag 20:00 Week 2 

U21 
 

2-1 Zaterdag 15:00 Week 2 

U17 
 

3 Zondag 10:00 Week 2 

U15 
 

2 Zondag 10:15 Week 2 

U13 
 

3-2 Zaterdag 11:30 Week 1 

U12 A 2 Zaterdag 11:30 Week 1 

U11 A 2-1 Zaterdag 13:00 Week 2 

U11 B 2 Zaterdag 10:00 Week 2 

U10 A 2 Zaterdag 10:00 Week 2 

U10 B 2 Zaterdag 11:30 Week 2 

U9 B 2 Zaterdag 11:30 Week 1 

U9 C 3 Zaterdag 9:30 Week 1 

U9 A 1 Zaterdag 13:00 Week 1 

U8 A 1 Zaterdag 11:00 Week 2 

U8 B 3 Zaterdag 9:30 Week 2 

U7 C 3 Zaterdag 13:00 Week 1 

U7 B 2 Zaterdag 11:00 Week 1 

U7 A 1 Zaterdag 9:30 Week 1 

U6 A 
 

Zaterdag 9:30 Week 2 

U6 B 
 

Zaterdag 11:00 Week 2 

 
Omdat er binnen bepaalde leeftijdscategoriën sommige ploegen op een ander niveau dan in de heenronde worden ingeschreven, zullen er wellicht 
ook enkele verschuivingen van spelers plaatsvinden binnen die ploegen : u wordt hiervan op de hoogte gebracht door de betrokken trainers ! 

 
Enige uitleg van de Vlaamse VoetbalFederatie bij de ingeschreven niveaus :  
De indeling op basis van niveaucodes is reglementair als volgt voorzien : 

Bij de inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg over aan het sporttechnisch secretariaat van Voetbal Vlaanderen.  

De clubs worden dan 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 in het belang van de speler kunnen plaatsvinden. 

Het betreft hier dus NIET het niveau waarop uw 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). 

Om de reeksen beter te kunnen afstemmen op de wensen van uw club, krijgen de clubs opnieuw de kans om in de inschrijvingsmodule hun voorkeur concreter te formuleren. Het betreft een verfijning van uw voorkeur binnen de reglementair voorziene krijtlijnen 

van het reglement. 

Zo zijn er op basis van de drie reglementaire niveau samen vijf opties voorzien. 

1    : Minder dan gemiddeld, met voorkeur om enkel tegen teams van niveau 1 te spelen 

2-1 : Voorkeur om in een mixreeks van beide niveaus te spelen (combi gemiddeld en minder) 

2    : Gemiddeld niveau, met voorkeur om enkel tegen teams van dit niveau te spelen 

3-2 : Voorkeur om in mixreeks van beide niveaus te spelen (combi beter en gemiddeld) 

3    : Beter dan gemiddeld, met voorkeur om enkel tegen teams van niveau 3 te spelen  

 

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. Mogelijks dienen er hierdoor in bepaalde regio’s verdere verplaatsingen afgelegd te worden. Neem dit heel goed in 

overweging, zeker voor de allerkleinsten! 

Binnen niveau 2 kan u een dubbele nuance maken. Leunt uw team dichter tegen niveau 1 aan, of dichter tegen niveau 3 ? Door aanduiding van deze voorkeur hopen we dat de gemengde reeksen (2 – 1 en 3 – 2) beter ingedeeld kunnen worden. 

Tot slot kan je dit mogelijk mix-niveau ook inschatten vanuit het gewenst niveau 3 of 1. 

- Indien u vanuit uw gewenst niveau 3 toch kiest voor 3 – 2, aanvaardt uw club deelname van tegenstanders van het lager niveau 

- Indien u vanuit uw gewenst niveau 1 toch kiest voor 2 – 1, aanvaardt uw club deelname van tegenstanders van het hoger niveau 2 

 

Het sporttechnisch departement heeft het recht om bepaalde aanpassingen door te voeren m.b.t. de ingebrachte niveaucodes, indien we overtuigd zijn dat de clubs het ingeven van de niveaucodes niet ter harte hebben genomen. 
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Hulp bij wedstrijden 

 

Voor de thuiswedstrijden van de jeugd blijven we rekenen op de hulp van enkele ouders : om terreinen klaar te 

zetten/af te breken (ook bij trainingen !) én om eventueel een scheidsrechter te voorzien voor U08 tm U11 
(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 het poetsen van de  kleedkamers na gebruik kunnen de trainers en afgevaardigden wel wat hulp gebruiken ! 

 
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 ! 

 

Datum Uur Wedstrijd Hulp van ouders 

23/11/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd - Sparta Lille U11 

7/12/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd - W.S. Linkhout U13 

14/12/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd - S.V. Breugel U15 

11/01/2020 19:30 K.F.C. Ham Utd - Kadijk S.K. Overpelt U12 

26/01/2020 14:30 K.F.C. Ham Utd - K.F.C. Anadol U06 

8/02/2020 19:30 K.F.C. Ham Utd - S.K. Meldert U07 

29/02/2020 19:30 K.F.C. Ham Utd - V.K. Gestel U08 

14/03/2020 19:30 K.F.C. Ham Utd - K. Sp. Wijchmaal U09 

5/04/2020 15:00 K.F.C. Ham Utd - K. Hechtel F.C. U10 

 

 


