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PETER-SCHAP
Om de samenwerking van de jeugd met de senioren te bevorderen, hebben de spelers van de seniors (eerste
elftal en reserven) zich bereid verklaard het “PETER-SCHAP” van onze jeugdploegen (U6 tm U13) op zich te
nemen : dit houdt in dat zij aan een bepaalde ploeg of leeftijdsgroep toegewezen worden, regelmatig wedstrijden
van hen komen volgen, eventueel eens een training meedoen en deelnemen aan activiteiten van hun “petekinderen”
of van de jeugd in het algemeen. Van de andere kant verwachten zij van hun petekinderen dat zij hen luidruchtig
komen aanmoedigen in hun wedstrijden : u hoort er binnenkort nog van !

HOOG BEZOEK VERWACHT
Op vrijdag 27 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.

TRAININGEN in de SPORTHAL
Omwille van de gunstige weersvoorspellingen voor begin november zullen de trainingen in de sporthal pas
doorgaan vanaf 15 november 2015 (tot 29 januari 2016) :
Ploeg
U05
U06
U07A
U07B
U08A
U08B
U08C
U09A
U09B
U10
U11
U12
U13

Dag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Uur
19u - 20u
19u - 20u
17u45 - 18u45
18u - 19u
17u45 - 19u15
17u45 - 19u15
17u45 - 19u15
17u45 - 18u45
18u - 19u
17u45 - 18u45
17u45 - 18u45
17u45 - 18u45
20u - 21u

Sporthal
Kristoffelheem
Kristoffelheem
Vlietje
Kristoffelheem
Vlietje
Vlietje
Vlietje
Vlietje
Kristoffelheem
Vlietje
Kristoffelheem
Kristoffelheem
Kristoffelheem

Beschikbare ruimte
1/2e
1/2e
1/3e
1/2e
1/3e
1/3e
1/3e
1/3e
1/2e
1/2e
3/3e
1/2e
3/3e

De sporthal is wel gesloten op volgende dagen : Woensdag 11/11 - Vrijdag 25/12 en 01/01 - Zaterdag 26/12 en 02/01

Ter herinnering : Wat aandoen/meebrengen voor een training in de sporthal : sportkledij, propere
sportpantoffels (met non-marking zolen, maw zolen die niet afgaan op de vloer = verplicht !), scheenbeschermers
(verplicht !), eventueel wasgerief en badslippers.
De club huurt tijdens de wintermaanden de sporthal om haar jongste ploegen de gelegenheid te geven om
éénmaal per week binnen te trainen … maar de ploegen moeten dan ook wel de regels van de sporthal
respecteren, dit wil zeggen dat de hal leeg moet zijn (en opgeruimd) op het aangegeven eind-uur.

KONING WINTER
… heeft dan nog wel niet geprikt, maar de weersomstandigheden zullen vermoedelijk wel veranderen, met
mogelijke afgelastingen als gevolg.
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.
1

SJAALS EN MUTSEN
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 … kunnen zeker van pas
komen ! En wat dacht u dan van een sjaal en/of muts van K.F.C. Ham United : normaal 10 euro per stuk, nu in
promotie 17 euro voor de twee.
Interesse ? Bestellen kan via de contact-knop op de website, of rechtstreeks bij iemand van het (jeugd)bestuur.

WAT TE DOEN BIJ KWETSUUR
Omdat het jammer genoeg eigen is aan de sport, en omdat er nogal wat misverstanden over bestaan, hier een
kort overzicht, het volledige reglement vind je op de website van de club :
- Formulier van de club laten invullen door de eerste behandelende arts.
- Dit volledig ingevulde formulier volledig (beide stroken) binnen de 3 dagen terug bezorgen aan de
clubverantwoordelijke. Waar nodig klevertje ziekenfonds plakken.
- Alle rekeningen (dokter, ziekenhuis, kiné en geneesmiddelen - laatste 2 moeten voorgeschreven zijn en op
formulier aangevraagd) betalen en eventueel aan ziekenfonds aanbieden, verschilstaat ziekenfonds en
andere (originele !) afrekeningen bezorgen aan clubverantwoordelijken (best zelf eerst kopij maken).
- Rekening houden met beperkte tussenkomst voor sommige zaken en remgeld (je kan natuurlijk ook een
persoonlijke verzekering aangaan, meer info hierover vind je oa bij één van onze hoofdsponsors,
NV Meekers & C°, 011 43 11 57).
- Op einde van kwetsuur formulier van genezing (standaardformulier gekregen van clubverantwoordelijke)
laten invullen door behandelende geneesheer (ondertekenen en afstempelen) en aan clubverantwoordelijke
bezorgen. Vanaf de herneming van de sportactiviteit worden alle tussenkomsten stopgezet. “Lopende
dossiers” mogen niet spelen !
- De eventuele tegemoetkoming zal door onze club, zodra de betaling op onze rekening staat, uitbetaald
worden.
- Contactpersoon bij de club : Koen De Bie (0472 38 05 57)

MOSSEL-WEEKEND
Herinnering : eerste eetdagen van het seizoen, op zaterdag 14 en zondag 15 november !
Niet vergeten de dubbels van de verkochte kaarten en het (gepaste) geld, samen met de niet-verkochte kaarten
terug binnen te leveren (bij voorkeur in de meegleverde omslag, dichtgeplakt) vóór 8 november 2015 bij je
trainer, afgevaardigde of iemand van het (jeugd)bestuur. Alvast bedankt.
Geen kaarten ontvangen, of extra kaarten nodig, geef maar een seintje !
Dat weekend kunnen wij elke helpende hand gebruiken : bij deze een oproep aan elke geïnteresseerde helper,
geef maar een seintje en wij nemen wel contact op. Alvast bedankt.

THUISWEDSTRIJDEN 1e ELFTAL
Voor de thuiswedstrijden van ons eerste elftal 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
14/11/2015
28/11/2015
20/12/2015
Ook bij thuiswedstrijden

Uur
Thuisploeg
Bezoekers
Helpers
19u30 KFC Ham United Sp. Grote Brogel U10
19u30 KFC Ham United
Hechtel FC
U09
14u30 KFC Ham United
Turkse FC
U08
van onze jeugdploegen is vanzelfsprekend alle hulp welkom !

Jeugdcoördinator – Aanspreekpunt “jeugd-zaken” : Bjorn Van Olmen – jckfchamunited@gmail.com – 0477 93 08 93

