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Vragen, opmerkingen … of als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen … hamunitedkfc@gmail.com 

 
 
  
 
 
 
  
Deze regels gelden ook voor het Mosselfeest op 13 en 14 
november 2021 (zie ook verder). 
 
 
 
 
 
  

Nieuwe Corona-regels 

Het aantal coronabesmettingen neemt helaas opnieuw sterk 
toe.  
Ook als sportclub zijn we genoodzaakt om opnieuw 
maatregelen in te voeren om de verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. 
  
 

In dit kader vragen we u concreet om voortaan 
- Mondmaskers te dragen in de kleedkamerruimten van K.F.C. Ham United vanaf 13 jaar en de tijd  
   in de kleedkamers tot een strikt minimum te beperken; 
- Mondmaskers te dragen tijdens een verplaatsing in de kantine van K.F.C. Ham United vanaf 13 jaar  
   en uw Covid Safe Ticket (CST) en identiteitskaart te tonen vanaf 16 jaar als u een consumptie  
   nuttigt in de kantine. 
 
Daarnaast verzoeken wij u om de algemene preventiemaatregelen zo strikt als mogelijk na te leven:  
houd voldoende afstand, ontsmet regelmatig uw handen, blijf thuis wanneer u of uw kind 
symptomen vertoont, ...  
 
Word je toch geconfronteerd met een besmetting of een hoog risico contact? 
Voel je dan niet schuldig, en neem zeker ook contact op met je trainer of met de Covid-
verantwoordelijke van K.F.C. Ham United (Frank Rietjens - 0474/30.51.09).  
  
Kortom, laten we samen streven naar een coronavrij (club)leven! 
Samen sterk tegen corona! 
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De ideale eindejaars-afsluiting voor jouw ploeg 
Op woensdag 29 december 2021 organiseert KRC Genk een 
winterevenement ‘Winterbreak’ ten voordele van het Limburgs 
jeugdvoetbal. Dit lijkt ons de ideale activiteit om samen met je 
ploeg tijdens de winterstop te doen: het is een verrassende 
belevingstocht van 5 kilometer in en rond de Cegeka Arena met 
licht, vuur, muziek en animatie die eindigt in een gezellig 
winterdorp. We hopen dat verschillende ploegen van KFC Ham 
United aanwezig zullen zijn. 
Inschrijven is verplicht en kost € 5 voor -18 jarigen en € 10 voor 
+18 jarigen.  
Inschrijven kan via mail naar hamunitedkfc@gmail.com of via 
onze website.  
Gelieve de naam en gsm nummer van elke deelnemer te 
registreren.  
Het inschrijvingsbedrag kan je overschrijven op rekeningnummer 
BE30 0018 2643 3511 met vermelding Winterbreak + naam van 
de deelnemers.  Je kan ook inschrijven via het bestuur of in de 
kantine. 
De opbrengst van dit winterevenement gaat volledig naar onze 
jeugdwerking. Twijfel dus vooral niet! De inschrijvingen worden 
afgesloten op 30 november. 
 

Mosselfeest 

Kaarten voor het mosselfeest moeten voor 7 november afgegeven worden 
via je trainer of aan iemand van het bestuur. 
Net zoals in de kantine (zie hiervoor) is een Covid Safe Ticket vanaf 16 
jaar verplicht voor ons Mosselfeest in het Kristoffelheem. 
Voor de personen die niet over een CST beschikken, voorzien we uitzonderlijk de 
mogelijkheid om hun bestelling af te halen. 
In dit geval vragen wij u om ons expliciet via mail (hamunitedkfc@gmail.com) te laten 
weten dat u de maaltijd wil afhalen samen met het concrete tijdstip waarop dat zal 

gebeuren.  

Zin om een handje te komen helpen op het mosselfeest?  Graag een 
seintje naar hamunitedkfc@gmail.com! 
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Interesse om scheidsrechter te worden? 
Hou je van voetbal? Hou je ervan om beslissingen te nemen? Beschik je 
over tal van leiderskwaliteiten?  
En zoek je engagement in een functie met verantwoordelijkheden?  
Aarzel dan niet langer! Word scheidsrechter, want zonder 
scheidsrechters, geen voetbal! 
Beginnende scheidsrechters kunnen zelfs op 1 dag scheidsrechter 
worden bij Voetbal Vlaanderen. 
De dag wordt goed gevuld met veel theorie (Laws of the Game), 
praktische oefeningen, veel videoclips en op het einde van de dag 
volgdt een theoretisch scheidsrechterexamen. 
 
Interesse ? 
Voor startdata en locaties, check  
https://www.voetbalvlaanderen.be/word-scheidsrechter 

 

LIDKAART 
Voor alle duidelijkheid, elk lid dat lidgeld betaald heeft 
ontvangt normaal gezien een lidkaart.   
Niet ontvangen? Seintje naar hamunitedkfd@gmail.com.   
Deze lidkaart verleent de toonder gratis toegang voor de 
competitie thuiswedstrijden van het eerste elftal, en is 
dus geen gratis inkom-kaart voor de jeugd-wedstrijden ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trooper 
De eindejaars-aankopen komen eraan … en soms 
gebeurt dat wel eens online. 
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om u 
te herinneren dat K.F.C. Ham United een Trooper-
vereniging is, en dat je dus voor de meeste online 
aankopen onze club financieel kan steunen zonder 
zelf een extra cent uit te geven! 
Hoe gaat het concreet in zijn werk? 
1. Ga naar 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/hamunited. 
2. Kies je shop (bol.com, booking.com, DreamLand, Coolblue, 
Decathlon, JBC, ...) en laat je naam en emailadres achter. 
3. Doe je online aankopen.  

K.F.C. Ham United dankt jullie voor jullie 
medewerking!  
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Gebruik van pyrotechnisch materiaal 
Het gebruik van pyrotechnische voorwerpen zoals rookbommen, 
knalbommen en Bengaals vuur is in het kader van voetbalwedstrijden, 
verboden door de voetbalwet. 
De boete is voor 4de prov. € 200 tot € 800 voor 1ste provinciale en zal 
door de club op de gebruiker verhaald worden. 
 
Bron : https://www.besafe.be/nl/nieuws/strengere-aanpak-van-het-gebruik-van-pyrotechnisch-materiaal 


