December 2012
Sportlaan 10 c, 3945 Ham

Stamnummer 2408

 Voor het 2e gedeelte van de competitie van de debutantjes schreef de club 2 ploegen U06 en 2 ploegen




















U07 in. De kalender wordt opgemaakt door het Provinciaal Secretariaat in Hasselt, tijdstip van de
thuiswedstrijden is zaterdag 10u15 (1x U06 en 1x U07) en 11u30 (idem). Zodra de kalender bekendgemaakt
wordt sturen wij hem door naar de betrokken trainers.
Ben Eyckmans (0484 96 84 75) komt voor dit 2e gedeelte de begeleiding van de U06 versterken.
Spelers U06 en U07 die lid willen blijven van K.F.C. Ham United en zo willen deelnemen aan het 2e gedeelte
van de competitie, en nog maar de eerste schijf van het lidgeld betaalden (90 euro), worden daarom gevraagd
het nog resterende bedrag van het lidgeld (60 euro) zo snel mogelijk over te schrijven (of cash te betalen)
op rekeningnummer 068-2469914-30 met vermelding “lidgeld2 <naam en geboortejaar speler>.
Spelers die voor de eerste keer inschrijven om mee te spelen in deze 2e periode, betalen 90 euro lidgeld.
Er wordt niet buiten getraind in de kerstperiode van 24 december tot en met 1 januari 2013. Trainingen in
de sporthal zijn af te spreken met de trainers. Ter info : Sluitingsdagen sporthal : maandag 24 december
vanaf 12u00, dinsdag 25 december, woensdag 26 december, maandag 31 december vanaf 12u00, dinsdag 01
januari en woensdag 02 januari.
Wel plannen we tussen Kerst en Nieuwjaar een wafelverkoop, waarvan een deel van de opbrengst zal besteed
worden aan de einde-seizoens-activiteit (mei 2013) : wie er vorig jaar bij was, kan alleen maar bevestigen :
zeker de moeite ! U hoort er nog meer van, zowel van die wafelverkoop als van de einde-seizoens-activiteit.
Sommige ploegen schreven voor de kerstperiode in voor een (of meer) (indoor-)tornooien : je wordt hier tijdig
van op de hoogte gebracht door je trainer.
De eerste winterprikken zijn nog maar uitgedeeld, en er werden reeds enkele jeugdwedstrijden afgelast.
Info over eventuele afgelastingen : officiële kennisgeving op de website van de KBVB (www.footbel.com) en
via telefoonnummer 0900/00081 (0,45 EUR/min). Je kan deze site ook bereiken via het snelmenu op de site
van K.F.C. Ham United (www.kfchamunited.com). Als je twijfelt, neem even contact op met je trainer of
afgevaardigde, spelers worden niet persoonlijk verwittigd van een algemene afgelasting.
Gaat de wedstrijd toch door, voorzie aangepaste en eventueel extra kledij : muts en handschoenen,
regenvestje, trui of trainingsvest om op te warmen, T-shirt om onderaan te doen en eventueel extra om te
wisselen tijdens de rust …
Een uniform (soms tenue genoemd) is de kleding waarmee een persoon zich onderscheidt als lid van een
organisatie. Het woord uniform betekent eenvormig en daarmee wordt al uitgedrukt dat alle leden van de
organisatie dezelfde kleding dragen. Zo gebruiken onze spelers het wedstrijd-uniform om aan te duiden dat
zij tot onze club, K.F.C. Ham United, behoren. Zo zullen wij volgend seizoen onze spelers en trainers een
trainingspak aanbieden van de club (inbegrepen bij het lidgeld, hierover later meer).
Ploegen die zelf initiatief nemen om voor hun spelers een uniform te voorzien, worden gevraagd eerst contact
op te nemen met het clubbestuur, om de “uniformiteit” te bewaren en om niet in conflict te komen met
bestaande sponsor-overeenkomsten.
Op het einde van deze eerste periode worden de eerste evaluaties gemaakt : de trainers en
jeugdcoördinatoren zullen elke speler evalueren op hun voetbaltechnische, taktische en/of fysieke (dit
laatste enkel voor U13 tot en met U17) kwaliteiten. Deze evaluatie gebeurt op basis van het
jeugdbeleidsplan, dat u kan downloaden via de website www.kfchamunited.com, via 'leden menu - downloads',
toegankelijk na registratie via de code 2408.
Als je wil weten hoe goed uw zoon of dochter het doet, kan u in januari een afspraak maken voor een
evaluatiegesprek.
Om onze website wat aantrekkelijker te maken, zijn wij op zoek naar kandidaten die voor een kort
wedstrijdverslag willen zorgen van de wedstrijd van hun ploeg. Nadruk liefst wel op de prestatie, niet zozeer
op het resultaat. Je mag het verslag wekelijks doorsturen naar kfchamunited@telenet.be.
Ook gezocht : vrijwilligers (ouders ?) van ploegen die tijdens de thuiswedstrijden van de jeugd en/of het
eerste elftal hot-dog en broodjes (kaas, hesp, smos) willen verkopen. De helft van de opbrengst is voor de
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verkopende ploeg en kan gebruikt worden voor een ploeg-activiteit. Voor meer informatie en praktische
afspraken mag je altijd contact opnemen met iemand van het (jeugd)bestuur.
 We nodigen jullie wel graag uit voor de laatste competitiewedstrijd van het 1e elftal van dit kalenderjaar :
deze KERSTMATCH zal daargaan op zaterdag 15 december, 19u30, en zoals altijd is iedereen van harte
welkom. Wij bieden alle volwassen betalende supporters een gratis drankje (jenever/glühwein/warme
chocomelk) aan, en de kinderen voorzien we van een gratis kerstmuts. Ook voor de hongerigen wordt
gezorgd. En vanaf 22u00 draaien we de muziek een streepje harder … Supporters op post !
 Zowel voor deze thuiswedstrijd van ons eerste elftal als voor de nog volgende 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 ! Hieronder het schema.
Datum
8/12/2012
15/12/2012
12/01/2013
26/01/2013
23/02/2013
9/03/2013
24/03/2013
13/04/2013

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

Wedstrijd
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED

VV Lummen
Kattenbos Sp.
St. Viversel
Stal Sport
Kadijk SK
Peer SV
Verbr. Lommel
Hechtel FC

Ouders van
U17
U15
U07
U08-U09
U10
U11
U13
U15-U17

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
U15 - GewE
U10 - GewH
U17 - GewC
U07 - GewC
U06 - GewC
U15 - GewE
U15 - GewE
U13 - GewE
U10 - GewH
U17 - GewC
U13 - GewE
U08 - GewT
U10 - GewH
U09 - GewR
U17 - GewC
U08 - GewT
U13 - GewE

Datum
8/12/2012
8/12/2012
14/12/2012
15/12/2012
15/12/2012
15/12/2012

Uur
10:30
10:30
19:30
10:30
10:30
10:30

5/01/2013
5/01/2013
6/01/2013
6/01/2013
19/01/2013
2/02/2013
2/03/2013
9/03/2013
17/03/2013
6/04/2013
19/04/2013

12:30
14:30
10:00
11:00
10:30
10:15
11:30
10:00
10:00
11:30
18:15

Thuisploeg
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED

Bezoekers
Thes Sport Tessenderlo B
SK Heusden 06
Thes Sport Tessenderlo
K.ESK LEOPOLDSBURG
K.ESK LEOPOLDSBURG

KFC HAM UNITED
A.C.Tervant
KFC HAM UNITED
St. Viversel
Houthalen V.V.
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
Thes Sport Tessenderlo
KFC HAM UNITED
Turkse F.C.
KFC HAM UNITED

Thes Sport Tessenderlo
KFC HAM UNITED
S.K.Meldert
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
F.C. Helson Helchteren B
Turkse F.C.
St. Viversel
KFC HAM UNITED
V.K.Gestel
KFC HAM UNITED
Sp. Kuringen B

(mogelijke) wijziging
Datumwijziging
Uurwijziging
Datumwijziging
Uurwijziging
Uurwijziging
Datumwijziging
Datumwijziging
Datumwijziging
Forfait
Nieuw
Forfait
Nieuw
Forfait
Uurwijziging
Forfait
Nieuw
Datumwijziging

ALLE INFO OP 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

