Oktober 2013
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Stamnummer 2408

DIT IS DE LAATSTE NIEUWSBRIEF …
… die u op papier ontvangt. Om bomen en andere kosten te sparen zullen wij voortaan de nieuwsbrieven
automatisch via email versturen, tenzij u uitdrukkelijk verkiest om de brief nog op papier te ontvangen.
Als u de brief toch liever op papier hebt, of als bovenstaand email-adres niet (meer) correct is, kan u dit laten
weten aan Michel Philipsen (0476 26 76 86) of via een mailtje naar HamunitedKFC@gmail.com.
TRAININGSPAKKEN
De tweede bestelling van de trainingspakken (en T-shirts en regenvesten) zou volgende week binnenkomen,
trainingsvesten moeten dan nog bedrukt worden, zodat diegene die zijn lidgeld betaald heeft half oktober
zijn/haar bestelling zal ontvangen. Nog niet (alles) betaald ? dringend doen !!!
Als er iets niet klopt met de bestelling, of de maat van het bestelde materiaal toch niet de juiste is, gelieve dan
contact op te nemen met Filip De Baets (0497 59 32 83).
WEDSTRIJDKLEDIJ
Ook werd er voor de U06 nieuwe wedstrijdkledij aangekocht, die dit weekend verdeeld zal worden onder de
ploegen. Zo komt er weer kledij vrij, en kan doorgeschoven worden naar oudere leeftijdsgroepen. Daarom is het
belangrijk dat u de afspraken met betrekking de wedstrijdkledij naleeft (zoals vermeld in de nieuwsbrief van
augustus) :
Omdat het niet de bedoeling is dat voor elke aangesloten speler een wedstrijdtenue wordt voorzien, maar wel een vast aantal tenues per
ploeg, zal het volgende systeem gehanteerd worden :
 Vanaf U10 tm U17 wordt de wedstrijdkledij (inclusief kousen) na de wedstrijd in een tas gestoken en per beurtrol gewassen
(trainers/afgevaardigden stellen beurtrol op).
 Van U06 tm U09 nemen de spelers de tenues na de wedstrijd mee naar huis om te wassen, en brengen zij het tenue (truitje en broekje,
kousen niet) de eerstvolgende training terug mee, zodat de trainer/afgevaardigde deze kan verzamelen en na de laatste training voor de
wedstrijd opnieuw kan verdelen aan zijn “selectie".
Spelers die op de eerste training niet kunnen aanwezig zijn bezorgen hun tenue aan de trainer op de tweede training. Als zij op de tweede
training ook niet aanwezig kunnen zijn bezorgen zij hun tenue bij de trainer/afgevaardigde thuis.

BIJKOMENDE PLOEGEN
De debutantjes begonnen inmiddels ook aan hun competitie, en er werden in de loop van de maand enkele
bijkomende ploegen gevormd :

Categorie Reeks
Trainer
U06-A
Gew-reeks-K Bart Schepkens 0472 72 94 55
U06-B
Gew-reeks-L Domien Paesen
0497 38 38 83
U06-C
Gew-reeks-L André Kemps
0494 46 96 79
U07-A
Gew-reeks-L Raf Bocanegra
0474 99 92 56
U07-B
Gew-reeks-L Ben Eyckmans
0484 96 84 75
U09-B
Gew-reeks-V Franco Angelini 0484 75 57 45
U11-B
Gew-reeks-J Luc Lemmens
0472 48 69 28
Ook wisselden de U10 van reeks (initiatief van de K.B.V.B.) : zij gingen van de gewestelijke C-reeks naar de
gewestelijke A-reeks. Hun wedstrijdkalenders kan u raadplegen via www.kfchamunited.com.
COCA COLA CUP
Het is wellicht (hopelijk) geen nieuws meer : op zaterdag 12 oktober 2013 organiseren wij de Coca-Cola-Cup,
en hiervoor doen we beroep op jullie medewerking : iedereen die zich opgegeven heeft om die dag te komen
helpen wordt uitgenodigd voor de briefing van de medewerkers, op dinsdag 8 oktober om 20u30 in de kantine
van het Vlietje. Daar zal de algemene organisatie en ieders specifieke taken uitgelegd worden. Het is wel
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belangrijk dat u tracht die avond aanwezig te zijn zodat alle taken duidelijk zijn en de dag zelf vlekkeloos kan
verlopen.
Naar aanleiding van deze organisatie komt TV Limburg op dinsdag 8 of donderdag 10 oktober ook een reportage
maken : daarom zullen die bewuste dag (u wordt nog verwittigd via uw trainer) alle ploegen die normaal op die dag
trainen gevraagd worden om op het Vlietje te trainen. Toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte welkom.
KROATIË - BELGIË
En de avond voor de Coca-Cola Cup spelen onze Rode Duivels hun belangrijke kwalificatie-wedstrijd in en tegen
Kroatië. Deze kan u bij ons volgen in de tent op de parking van het Vlietje, op groot scherm, vanaf 17u00.
Die vrijdagavond – 11 oktober – zal er ook niet getraind worden in Gerhees !
MOSSELFEEST
Op zaterdag 23 en zondag 24 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. Deze kaarten zullen via jullie trainers
verdeeld worden in de loop van de volgende weken. 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 omslag, dichtgeplakt)
vóór 15 november 2013 bij je trainer, afgevaardigde of iemand van het (jeugd)bestuur. Alvast bedankt.
HONGER
… na de wedstrijd, maar niets te eten in de kantine … Als er vrijwilligers zijn die tijdens en na
jeugdwedstrijden hot-dog en/of bicky burgers willen bakken, laat zeker iets weten ! Wij zorgen voor de
aankoop, helft van de opbrengst kan gebruikt worden om iets te doen voor/met je ploeg, dus …
WINNAARS BALLONWEDSTRIJD
De winnaars van de ballonwedstrijd (ploegenvoorstelling) zijn : Senne Slaets – U10 (Terschelling, NL – wint 4
kaarten KRC Genk), Nathan Van Geldorp - U13 (Bolsward, NL – wint 4 kaarten Westerlo) en Warre Beyens – U11
(Almere, NL – wint 4 kaarten STVV). Proficiat ! Kaarten zijn af te halen bij Filip De Baets (0497 59 32 83).
THUISWEDSTRIJDEN 1e ELFTAL
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
5-10-2013
20-10-2013
27-10-2013
9-11-2013
23-11-2013
7-12-2013
14-12-2013

Uur
19:30
15:00
15:00
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

St. Viversel
Godsheide V.V.
K.V.V. Heusden-Zolder
RDK Gravelo
Heers VV
S.C. Donk
E.S.J. Alken

Ouders van
U06
U11
U07
U08
U09
U17
U13

Ook bij thuiswedstrijden van onze jeugdploegen is vanzelfsprekend alle hulp welkom !
WEDSTRIJDKALENDER
Alle wedstrijden die gepland waren op zaterdag 12 oktober werden verschoven naar een andere datum, u wordt
hiervan op de hoogte gebracht door uw trainer. 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. Ook via 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 (alle wedstrijden

van K.F.C.Ham United voor het volgende weekend) of wedstrijdkalender via footbel (volledige kalender ve ploeg).
Alle info : www.kfchamunited.com - Vragen of opmerkingen : Jeugdbestuur K.F.C. Ham United :
Michel Philipsen 0476 26 76 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 – Bert Slaets 0478 25 49 32

