Oktober 2012
Sportlaan 10 c, 3945 Ham

Stamnummer 2408

 De debutantjes (U06 en U07) zijn ook aan hun “competitie” gestart. Hiervoor werden zij voorlopig opgedeeld
in 3 ploegen, met elk hun eigen begeleiders :
- U06-Gew.C : Raf Bocanegra (0474 99 92 56)
- U07-Gew.C : Bart Schepkens (0472 72 94 55)
- U07-Gew.D : André Kemps (0494 46 96 79)

U kan een afdruk van de volledige wedstrijdkalender (tot Nieuwjaar) vinden “bij Jean” (kantine Gerhees). Het
is echter best mogelijk dat er hier en daar nog wedstrijdverschuivingen zijn. De gekende verschuivingen vindt
u telkens achteraan de nieuwsbrief, op de website van de club (of van de KBVB) kan je de officiële gegevens
(dag – uur - adres terrein) voor elke wedstrijd raadplegen : via

www.kfchamunited.com > snelmenu (bovenaan rechts) > wedstrijden dit weekend














krijg je alle gegevens van de komende wedstrijden van K.F.C. Ham United te zien.
De wedstrijdkalender van het volgende weekend wordt ook altijd uitgehangen in de gang in Gerhees, bij Jean
en op het bord bij de kleedkamers in het Vlietje.
Op dit laatste bord vindt u ook per ploeg een verdeling van de kleedkamers en terreinen voor de komende
wedstrijden. Meestal worden kleedkamers door meer dan één ploeg gelijktijdig gebruikt, daarom vragen we
aan alle spelers/ouders/ploeg-begeleiders om de tassen en de kledij per ploeg samen te hangen.
Wij vragen aan onze trainers en afgevaardigden dat zij na de thuiswedstrijden de kleedkamers van eigen en
bezoekende ploeg poetsen (indien de kleedkamers volledig leeg zijn), en wij hopen dat zij zich hieraan houden.
Maar eigenlijk moet een trainer na de wedstrijd en na het douchen van de spelers eerst met zijn spelers mee
naar de kantine, en kan het poetsen meestal niet wachten omdat er volgende ploegen de kleedkamer moeten
gebruiken … Daarom zou het wel leuk zijn als er iemand van de ouders zou willen meehelpen met het poetsen na
de wedstrijd …
Onze jeugdtrainers en afgevaardigden worden gevraagd om de spelers van hun ploeg te “begeleiden” gedurende
trainings- en wedstrijduren : dit wil zeggen dat zij toezicht houden vanaf het uur van samenkomst tot het
einde van de activiteit. Bij wedstrijden is dit totdat de spelers samengezeten hebben in de kantine, bij
trainingen tot na de training. Ervoor en erna wordt verondersteld dat de ouders de verantwoordelijkheid voor
de begeleiding terug overnemen … Moest je niet op tijd kunnen zijn om je kind van training of wedstrijd op te
halen, verwittig dan zeker trainer of afgevaardigde !
Omdat het systeem van gratis deelnemen aan training de organisatie en sportieve ontwikkeling van sommige
ploegen in het gedrang brengt, graag nog een herinnering aan volgende regels :
- Jeugdspelers die al aangesloten zijn maar hun lidmaatschap nog niet vernieuwd hebben (lees : hun lidgeld
nog niet betaald hebben) kunnen in principe niet meer deelnemen aan trainingen noch aan wedstrijden
- Nieuwe jeugdspelers die nog niet aangesloten zijn kunnen enkel deelnemen aan trainingen na voorafgaand
contact met en toestemming van trainer of jeugdbestuur, en kunnen bij aansluiting enkel meetrainen en
wedstrijden spelen als dit de organisatie van de bestaande ploeg niet in het gedrang brengt of als er een
nieuwe ploeg kan gevormd worden
Voor vragen over de sportieve organisatie kan je altijd terecht bij onze jeugdcoördinator,
Antonio Russo (0477 56 00 68)
Elke speler die lidgeld betaald heeft ontvangt in de loop van volgende weken een nieuwe voetbaltas.
Spelers die hun lidmaatschap op tijd verlengd (lees lidgeld betaald) hebben én nieuwe spelers (die het volledige
lidgeld betaald hebben) ontvangen ook een sweater van de club.
Deze sweaters kunnen ook bijbesteld worden, kostprijs 25,- euro. Indien interesse, graag een seintje !
Herinnering : een deel van het lidgeld krijgt u – inwoners van Ham – terugbetaald door de gemeente via de
sportcheque (ingevuld binnenbrengen op de gemeente voor 31 januari 2013 !).
Ook kan u aan uw ziekenfonds een attest vragen dat moet ingevuld worden door de club, om zo een bedrag van
20,- (CM) tot 25,- (Soc. Mut) euro te verkrijgen als tussenkomst voor uw lidmaatschap van de sportclub.
Alle papieren die door de club moeten ingevuld worden kan u afgeven aan Jean in de cafetaria van Gerhees, en
kan u er enkele dagen later ingevuld terug ophalen.
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 De gemeentelijke sportdienst organiseert i.s.m. het Rode Kruis een EHBO-cursus voor sportmonitoren. Elke
deelnemer ontvangt de officiële brochure “eerste hulp bij sportletsels” ter waarde van 12,50 euro. Deze
vorming vindt plaats op 26 november en 3 december van 19 tot 22 uur in de lokalen van het Rode Kruis
(Genebosstraat). Deelname kost 10 euro (maar kan gerecupereerd worden via de club – lees verder).
Inschrijven kan bij de sportdienst t.e.m. woensdag 21 november op het nummer 013 61 10 10 of via
sportdienst@ham.be. Betaling op het rekeningnummer : 091-0170493-93.
Zowel trainers, afgevaardigden als ouders kunnen terugbetaling via de club bekomen, indien interesse, zeker
inschrijven en ons iets laten weten !
 Op zaterdag 10 en zondag 11 november (zaterdag van 17u00 tot 19u00, zondag van 11u30 tot 15u00 en van
17u00 tot 20u00) organiseren wij weer onze MOSSELDAGEN. Graag vragen we hiervoor jullie medewerking,
door enkele kaarten te verkopen aan familie, vrienden en sympathisanten. Gelieve de dubbels van de verkochte
kaarten en het (gepaste) geld, samen met de niet-verkochte kaarten terug binnen te leveren (bij voorkeur in
deze omslag, dichtgeplakt) vóór 4 november 2012 bij je trainer, afgevaardigde of iemand van het
(jeugd)bestuur. Alvast bedankt.
 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, als je interesse hebt om te komen
helpen, laat maar iets weten ! Hieronder het schema.
Datum
6/10/2012
13/10/2012
27/10/2012
10/11/2012
24/11/2012
8/12/2012

Uur
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30

Wedstrijd
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED

SV Herkol
Park Houthalen
V.K.Gestel
Vr. Zolder
K.F.C. Hamont 99
VV Lummen

15/12/2012 19:30 K.F.C. HAM UNITED Kattenbos Sp.

Ouders van
U09
U11
U10
U13
U15
U17
U06

Ook bij thuiswedstrijden van onze jeugdploegen is vanzelfsprekend alle hulp welkom !


Wijzigingen wedstrijdkalender (tov kalenderboekje) : Je vindt hier maandelijks een rubriek “Wijzigingen wedstrijdkalender
ten opzichte van de oorspronkelijke kalender” : soms worden geplande thuiswedstrijden op initiatief van de bestuursverantwoordelijken
verschoven om een optimale bezetting van kantine en terreinen te verkrijgen, of vraagt de tegenstander voor een verschuiving …
Mogelijke verschuivingen worden enkel aangevraagd of toegestaan na voorafgaand overleg met de betrokken ploegverantwoordelijken
(trainers en/of afgevaardigden), en de club tracht steeds de spelers/ouders hiervan tijdig op de hoogte te brengen via de nieuwsbrieven :
Categorie
U08 - GewT

Datum
6/10/2012

U10 - GewH

6/10/2012

Uur Thuisploeg
11:00 K.F.C. HAM UNITED
11:00 K.F.C. HAM UNITED

U08-U09
U10-U11
U07 - GewD
U10 - GewH
U09 - GewR
U17 - GewC
U08 - GewT
U10 - GewH
U17 - GewC
U15 - GewE
U08 - GewT
U10 - GewH
U09 - GewR
U17 - GewC
U08 - GewT
U15 - GewE
U15 - GewE

17/10/2012
17/10/2012
20/10/2012
27/10/2012
3/11/2012
11/11/2012
24/11/2012
6/01/2013
6/01/2013
25/01/2012
2/02/2013
2/03/2013
9/03/2013
17/03/2013
6/04/2013
7/04/2013
20/04/2013

18:15
18:15
15:00
11:30
10:00
10:00
11:30
10:00
11:00
19:00
10:15
11:30
10:00
10:00
11:30
10:00
13:00

KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
A.C.TERVANT B
K.F.C. HAM UNITED
Thes Sport Tessenderlo
V.K.Gestel
Turkse F.C.
St. Viversel
Houthalen V.V.
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED
Thes Sport Tessenderlo
K.F.C. HAM UNITED
Turkse F.C.
K.F.C. HAM UNITED
Thes Sport Tessenderlo B

Bezoekers
Turkse F.C.

Aard wijziging
datumwijziging

Melo Zonhoven

datumwijziging

R.S. Fen. Beverlo
R.S. Fen. Beverlo
KFC HAM UNITED B
St. Viversel
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED
K.F.C. HAM UNITED
VV Lummen
Turkse F.C.
St. Viversel
K.F.C. HAM UNITED
V.K.Gestel
K.F.C. HAM UNITED
Fen. RS. Beverlo
K.F.C. HAM UNITED

Oefenwedstrijd
Oefenwedstrijd
datumwijziging
forfait
uurwijziging
forfait
nieuw
forfait
nieuw
datumwijziging
nieuw
forfait
uurwijziging
forfait
nieuw
nieuw
datumwijziging

Alle info : www.kfchamunited.com
Vragen of opmerkingen : Jeugdbestuur K.F.C. Ham United :
Michel Philipsen 0476 26 76 86 - Luc Dams 0495 51 08 86 - André Kemps 0494 46 96 79 – Dirk Noels 0475 65 41 99 – Filip De Baets 0497 59 32 83
Roald Bollen 0476 43 35 03 - Tamara Maes 0479 21 85 37 – Bart Vanbrabant 0496 92 18 70 – Antonio Russo 0477 56 00 68

