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Nieuwsbrief September  2019 

Activiteiten-kalender 

 

Zondag 6 oktober 2019 Ploegenvoorstelling met foto-shoots ! 

Weekend 09-10-11 november 2019 Mosselfeest 

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 

 

Ploegen-voorstelling op 6 oktober 

 
Op zondag 6 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 én individuele foto’s getrokken worden, dus hou 
die datum vrij !  Alle spelers worden in wedstrijdkleding én trainingspak verwacht om 13u30 … we hopen tegen 
15u00 alle foto’s genomen te hebben zodat we de spelers van het eerste elftal kunnen aanmoedigen voor hun 
thuiswedstrijd tegen K.F.C.E. Zelem.  Allen op post ! 
 

Mosselweekend 

 
U ontvangt binnenkort de voorverkoopkaarten voor onze mosseldagen, die doorgaan op zaterdag 9 november (van 
17u00 tot 20u00),  zondag 10 november (van 11u30 tot 15u00 en van 17u00 tot 20u00) én maandag 11 november 
(van 11u30 tot 15u00).  We rekenen erop dat elke speler zijn best doet om zoveel mogelijk “menu’s” te verkopen? 
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 ook elke helpende hand gebruiken : bij deze een oproep aan elke geïnteresseerde 
helper, geef maar een seintje en wij nemen wel contact op. Alvast bedankt ! 
 

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 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 
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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 

7/09/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd - K.V.V. Lummen U12 

21/09/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd - K. Peer SV U08 

5/10/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd - K.F.C.E. Zelem U17 

19/10/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd - K. Kattenbos Sp. U09 

3/11/2019 14:30 K.F.C. Ham Utd - K. Kaulille F.C. U07 

16/11/2019 19:30 K.F.C. Ham Utd - K.F.C. Verbr. Lommel U10 

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 
 

 


