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Ploegen-voorstelling op 7 oktober
Op zondag 7 oktober stellen wij al onze ploegen voor aan het “grote publiek”. Die namiddag voorzien wij
animatie en springkastelen, en wat belangrijker is, dan zullen ook de ploegfoto’s getrokken worden, dus hou die
datum vrij !
En wellicht nog belangrijker : ook dit jaar werken wij weer samen met Spar Kwaadmechelen om een foto-boek te
maken, met individuele kiekjes van alle spelers. Ook deze individuele foto’s zullen die dag getrokken worden,
en wellicht nog op enkele andere data … dus zeker niet te missen ! U ontvangt binnenkort meer details …
Laat de Puppies maar los !
Ook dit jaar bieden we weer elke week een uurtje “Puppie-training” aan, voor jongens en meisjes van
geboortejaar 2014.
Deze bal-training met nadruk op oog-hand-voet-coördinatie en bal-gewennings-oefeningen zal doorgaan op
dinsdag van 17u00 tot 18u00, en begint op dinsdag 25 september.
Naargelang vraag en aanbod kunnen er in de loop van het seizoen (voorjaar 2019) ook wel eens wedstrijdjes
gepland worden.
Deelname-prijs : 60 euro. Voorinschrijven gewenst, door naam en geboorte-datum van de deelnemer door te
mailen naar michel.philipsen@telenet.be.
Wachten is niet leuk … en hoeft niet meer !
Omdat wij een over-aanbod aan spelers hadden en te weinig ploegen/begeleiders om elke speler een plaatsje te
geven, waren wij verplicht om met wachtlijsten te werken.
Niet fijn, zowel niet voor de vragende spelers als voor de club, want wij willen ook iedereen laten sporten, maar
het moest natuurlijk werkbaar blijven. MAAR DIT WORDT OPGELOST !
Spelers U06 en U07 konden zich al bijkomend inschrijven, maar zonder garantie op wedstrijden in de eerste
seizoenshelft (tot december dus).
Totdat er een nieuwe ploeg kan gevormd worden én er een interessante vrije plaats komt in één van de
wedstrijd-reeksen of tot de tweede inschrijvingsperiode (december dus) zullen we voor deze bijkomende spelers
zoveel mogelijk oefenwedstrijden trachten te organiseren,
en kunnen zij meetrainen met de andere ploeg U06 en U07 (met extra begeleider).
En ook voor spelers U08 en U09 is er een oplossing ! Vanaf dinsdag 25 september kunnen ook zij terecht bij
K.F.C. Ham United om te trainen, telkens op dinsdag en donderdag, van 18u00 tot 19u00.
Deze trainingen zullen geleid worden door spelers van de seniors (eerste elftal en reserven), en ook daarvoor
geldt dezelfde regel : Totdat er een nieuwe ploeg kan gevormd worden én er een interessante vrije plaats komt
in één van de wedstrijd-reeksen
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of tot de tweede inschrijvingsperiode (december dus) zullen we voor deze bijkomende spelers zoveel mogelijk
oefenwedstrijden trachten te organiseren.
Voor deze “bijkomende” spelers wordt er dan ook een korting op het lidgeld voorzien : zij betalen voor de eerste
seizoens-helft 75 euro, en voor de tweede seizoens-helft (indien zij kunnen aansluiten bij de “wedstrijd-spelers”)
110 euro, trainingspak inbegrepen.
Inschrijven kan nog altijd via de contact-knop op www.kfchamunited.be.
Mosselweekend
U ontvangt binnenkort de voorverkoopkaarten voor onze mosseldagen, die doorgaan op vrijdag (!) 9
november (van 18u00 tot 21u00), zaterdag 10 en zondag 11 november (zaterdag van 17u00 tot 19u00, zondag
van 11u30 tot 15u00 en van 17u00 tot 20u00).
Gelieve de dubbels van de verkochte kaarten en het (gepaste) geld, samen met de niet-verkochte kaarten terug
binnen te leveren (bij voorkeur in een dichtgeplakte omslag) vóór 4 november bij je trainer, afgevaardigde of
iemand van het (jeugd)bestuur. Alvast bedankt.
Geen kaarten ontvangen, of extra kaarten nodig, geef maar een seintje !
Zoals vorig seizoen zullen de spelers van de ploeg die (in verhouding) de meeste “menu’s” verkoopt een gratis
menu krijgen op de einde-seizoens-activiteit.
Op het mosselweekend kunnen wij elke helpende hand gebruiken : bij deze een oproep aan elke geïnteresseerde
helper, geef maar een seintje en wij nemen wel contact op. Alvast bedankt.
Groot en Klein ... One Team
Wij zijn een club waarin klein en groot terecht kan om zijn voetbal-skills "bij te schaven" en te tonen ... en we
willen elkaar daarin steunen, en dat begint met elkaar te leren kennen : daarom engageren de spelers van de Aen de B-kern (de grote jongens dus) zich om “peter” te zijn van een jeugdploeg. Bedoeling is dat ze dit
seizoen minstens op 2 wedstrijden en 2 trainingen van hun peter-ploeg aanwezig zijn, en dat de spelers van de
peter-ploeg voor hun peters komen supporteren, met bvb. een spandoek … andere initiatieven zijn ook mogelijk.
U vindt binnenkort de affiches met de namen in de kantine van de club.
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