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COCA COLA CUP
Het is ondertussen al enkele weken geleden, maar nog niet vergeten : de organisatie van de Coca-Cola Cup was
een succes, en dat vooral dankzij de medewerking van de vele vrijwilligers : BEDANKT !
U10 was de leeftijdsgroep die (in verhouding met het aantal spelers) het meeste vrijwilligers aanleverde, zij
ontvingen per vrijwilliger 2 tickets voor een thuiswedstrijd van KRC Genk.
Ter gelegenheid van de Coca-Cola Cup werd ook een sponsorboekje uitgebracht en verdeeld in (de meeste
straten van) Ham. Naast info over de Coca-Cola Cup en de nodige advertenties stonden hierin ook ploegfoto’s :
wie geen boekje ontving kan er nog eentje krijgen op aanvraag bij het (jeugd)bestuur.
TRAININGSPAKKEN
De tweede verdeling van de trainingspakken (en T-shirts en regenvesten*) is inmiddels ook gebeurd, maar door
een stockbreuk bij onze leverancier kan bepaalde kledij pas later geleverd worden : hoewel wij dit zelf niet in de
hand hebben, toch onze excuses, wij zoeken zo snel mogelijk een oplossing.
Uiteraard ontvangt u pas de bestelde kledij na betaling vh lidgeld : Nog niet (alles) betaald ? dringend doen !!!
(*) T-shirt en regenvest worden pas geleverd bij betaling van het volledige bedrag van het lidgeld.

Als er iets niet klopt met de bestelling, of de maat van het geleverde materiaal toch niet de juiste is, of u nog
vragen heeft over bestelling of levering, gelieve dan contact op te nemen met Filip De Baets (0497 59 32 83).
SPORTHAL
Tijdens de winterperiode wordt getracht de sporthal te reserveren voor de debutantjes (U06 en U07) en
duiveltjes (U08-U09) om éénmaal per week te trainen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de vrije uren in de
sporthal(len) en moeten wij ons schikken naar de reservaties van de zaalsport-clubs.
Voorlopig werden volgende reservaties vastgelegd :
Periode : vanaf 11 november tot en met 28 februari 2014 (11/11/2013 is de sporthal gesloten)
ploeg
sporthal
dag
van/tot
gedeelte
U06A
Vlietje
Dinsdag
18u00 tot 19u00
1/3
U06B en U06C Kristoffelheem Vrijdag
18u00 tot 19u00
2/3
U07A
Kristoffelheem Dinsdag
18u00 tot 19u00
2/3
U07B
Kristoffelheem Donderdag 17u30 tot 18u30
2/3
U08A
Vlietje
Dinsdag
18u00 tot 19u00
1/3
U08B en U08C Vlietje
Maandag
18u00 tot 19u00
3/3
U09
Kristoffelheem Maandag
18u00 tot 19u00
3/3
Meer info krijg je van je trainer !
Let er op dat je aangepast schoeisel voorziet (non-marking zolen) !
Ook voor de trainingen (en wedstrijden) buiten kan het nodig zijn dat je in de komende periode aangepaste
kledij en schoeisel voorziet : handschoenen, een muts, een regenvest, een sportlegging …
MOSSELFEEST
Enkele weken geleden ontving u voorverkoopkaarten voor onze mosseldagen, die doorgaan op zaterdag 23 en
zondag 24 november (zaterdag van 17u00 tot 19u00, zondag van 11u30 tot 15u00 en van 17u00 tot 20u00).
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.
Geen kaarten ontvangen, of extra kaarten nodig, geef maar een seintje !
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HOOG BEZOEK VERWACHT
Op vrijdag 29 november organiseert de jeugdwerking onderlinge wedstrijden voor U6 tem U11 in het Vlietje.
Wedstrijden worden in tornooivorm gespeeld, ploegen worden per leeftijdsgroep(en) gemengd.
Na de wedstrijden is er mogelijkheid om te douchen en nog iets te drinken in de cafetaria.
U ontvangt hiervoor van uw trainer nog een persoonlijke uitnodiging met concretere informatie.
BEKERWEDSTRIJDEN JEUGD
De U11, U13 én U15 plaatsten zich voor de finale van de Expo-Line Cup. Proficiat ! Deze finale-wedstrijden
worden gespeeld op woensdag 18 december in het Mijnstadion in Beringen. Ook nemen we met een aantal ploegen
deel aan de Limburg Cup, een organisatie van Het Belang van Limburg en TV Limburg.
Wedstrijdschema’s :
Gew-U17-C
Gew-U17-C
Gew-U10-A
Gew-U15-D
Gew-U13-C
Gew-U15-D
Gew-U10-A
Gew-U13-C
Gew-U11-C
Gew-U13-C
Gew-U15-D
Gew-U11-C

10-11-2013
20-11-2013
27-11-2013
27-11-2013
4-12-2013
5-12-2013
11-12-2013
11-12-2013
18-12-2013
18-12-2013
18-12-2013
29-3-2014

10:00
18:00
18:15
18:00
18:00
19:30
18:00
18:00
16:00
16:00
17:30

Achel V.V.
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
Torpedo Hasselt
Houthalen VV
KFC HAM UNITED
Torpedo Hasselt
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
P. Engsbergen
KFC HAM UNITED

KFC HAM UNITED
Achel V.V.
Torpedo Hasselt
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
Torpedo Hasselt
KFC HAM UNITED
Houthalen VV
Stal Sport
KFC HAM UNITED
K. Lummen VV

Limburg Cup - voorronde
Limburg Cup - voorronde
Limburg Cup - voorronde
Limburg Cup - 16e finale
Limburg Cup - 16e finale
Limburg Cup - 16e finale
Limburg Cup - voorronde
Limburg Cup - 16e finale
Expo-Line Cup – Mijnstadion A-terrein
Expo-Line Cup – Mijnstadion B-terrein
Expo-Line Cup – Mijnstadion B-terrein
Limburg Cup - kwalificatietornooi

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
9-11-2013
23-11-2013
7-12-2013
14-12-2013

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

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

RDK Gravelo
Heers VV
S.C. Donk
E.S.J. Alken

Ouders van
U08
U09
U17
U13

Ook bij thuiswedstrijden van onze jeugdploegen is vanzelfsprekend alle hulp welkom !
WEDSTRIJDKALENDER
Omdat er regelmatig wijzigingen zijn, wordt de wedstrijdkalender van de 2 volgende weekends 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).
ACTIVITEITENKALENDER
Volgende activiteiten kan je alvast noteren in je agenda :
Dag
Activiteit
Datum
Zaterdag en Zondag
23/24-11-2013 Mosseldagen
Vrijdag
29-11-2013 Avondwedstrijden U06 tm U11 “met hoog bezoek”
Zondag
2-2-2014 Ontbijtdag
Zaterdag en Zondag
29/30-3-2014 Lente-eetdagen
Ma-Di-Do-Vr
14/15/17/18-04-2014 Voetbalkamp U06 tm U14

Word fan van KFC HAM UNITED op facebook : http://www.facebook.com/KfcHamUnited
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

