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VERLIEZERS 2017-2018 
 
 
AC De Heide 
Kleuren: zwarte trui, zwarte broek 
Terrein: Sportpark Ruggeveld, Ruggeveldlaan Deurne. Komende van de August van de Wielelei op de 
linkerkant van de Ruggeveldlaan even voorbij de ijspiste en de rollerskatebaan. Komende van de 
Herentalsebaan/Boterlaarbaan op de rechterzijde van de Ruggeveldlaan juist voor de rollerskatebaan 
en ijspiste. Zie zuil A (rood). 
 
 
Amber B 
Kleuren: witte trui, donkerblauwe broek 
Terrein: AMBER, Floralienlaan 111 2600 Berchem. Van op de binnensingel Antwerpen te Berchem 
aan de kerk en gebouw AXA, de Grote Steenweg nemen richting Mortsel.De Ring oversteken en aan 
de eerste lichten rechtsaf (Elisabethlaan). Daarna tweede straat rechts (Koninklijkelaan) en dan derde 
rechts (Floraliënlaan) indraaien. Vervolgens links de inrit van het Nachtegalenpark nemen en 
halverwege de weg rechts inslaan, pijlen “Melkerij” blijven volgen tot aan de terreinen. 
 
 
Bacchus 
Kleuren: groen-witte trui, witte broek    
Terrein: Rozenhoek, Oelegemsteenweg, 2970 Schilde. In centrum Schilde aan de verkeerslichten 
richting Oelegem nemen (Schoolstraat) tot aan de kerk. Links meedraaien, dan rechts de bocht 
volgen en ongeveer 500m verder eerste straat rechts inslaan (zie wegwijzers).  
 
 
Breughelboys 
Kleuren: zwarte trui, zwarte broek 
Terrein: Olse Merksem, Laaglandlaan 669 Merksem. E19 afslag 5 (Kapellen/Brasschaat). Rechts af tot 
aan verkeerslichten en links houden richting Kapellen (Kapelsesteenweg). Rijden tot aan Texaco 
tankstation, ga linksaf (Laar). Volg deze weg tot aan uw linkerhand een brug verschijnt. Rij deze op, 
over de E19 (Eduard Wagemansbrug). Bovenaan de brug, linksaf (Laaglandlaan). De terreinen 
bevinden zich meteen rechts. 
 
 
De Kauwe 
Kleuren:  rode trui, witte broek 
Terrein:  Sportcentrum Stabroek, Dorpsstraat 99 Stabroek. Achter het gemeentehuis. 
Via Antwerpse Ring E19 voorbij viaduct Merksem (Sportpaleis), rechts blijven aanhouden afrit A12. 
Op de A12 blijven tot aan de afrit 13 (Stabroek). Dan rechts richting centrum Stabroek (Laageind, dan 
Dorpsstraat). Aan de linkerkant (huisnummer 99) sportweg inrijden naast gemeentehuis. Terrein 
achter het gemeentehuis. 
 
 
Houtbeurs B 
Kleuren: witte trui, groene broek 
Terrein: KVC Olympic Deurne, Ruggeveldlaan Deurne. Achter de ski- en ijspiste. Terrein gelegen 
tussen voetbalterreinen Stabelino en begraafplaats. 
 

http://home.euphonynet.be/bibamus/index.htm
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Matti 
Kleuren: zwarte trui, zwarte broek 
Terrein: Jeugdterreinen Kon. Merksem SC (Bouckenborghpark), gelegen aan de Bredabaan, 2170 
Merksem. Terreinen niet zichtbaar vanop de straat. Parking heeft twee toegangswegen, één vanaf 
Bredabaan ter hoogte van huisnummer 577 naast bloemenwinkel De Seranno, en de andere aan de 
Oude Bareellei naast Shurgard. Tel. 03 645 29 35. 
Website: http://www.fcmatti.be/  
Facebook: https://www.facebook.com/pages/FCMatti/  
 
 
Nieuw Stabroek 
Kleuren: gele trui, blauwe broek 
Terrein: Vossenvelden, Hoogeind Stabroek. A12 Antwerpen richting Bergen Op Zoom, afrit 13 
Stabroek. Rechtsaf richting centrum Stabroek (Dorpstraat) richting Putte rijden tot aan de Taverne 
De Neus (Hoogeind). Tegenover deze taverne rechts inslaan tot aan de terreinen. 
 
 
Royal Borsbeek 
Kleuren: bordeaux-blauw gestreepte trui, blauwe broek 
Terrein: Sportcentrum Hillincrode, Hulgenrodestraat 6 Borsbeek. In het centrum te Borsbeek aan de 
verkeerslichten de Akkerdonkstraat nemen. Deze teneinde rijden, dan aan de lichten even rechts en 
eerste straat links. Iets verder aan de rechterkant ligt het terrein. Vanaf rondpunt Wommelgem 
richting Mortsel rijden. Aan de tweede verkeerslichten links richting Wommelgem/Ranst en 
vervolgens na de eerste verkeerslichten de eerste straat rechts (Kleding Lenders- Schanslaan). Dan 
aan de tweede verkeerslichten links en 50m. verder ligt rechts het terrein. Gelieve op het gedeelte 
van de Schanslaan voorbij de lichten te parkeren en niet in de Hulgenrodestraat! 
 
 
Vidam 
Kleuren: blauw-wit-verticale strepen trui, blauwe broek 
Terrein: SCHOTEN SK, Kasteeldreef Schoten. De terreinen van voetbalclub Schoten SK zijn gelegen in 
het Gemeentepark van Schoten. U kan de terreinen op twee manieren bereiken: u gebruikt een GPS 
systeem en komt vanuit de richting Oost-Vlaanderen of Brabant, dan tikt u het volgende in: 
Braamstraat - 2900 Schoten. U gebruikt een GPS systeem en komt vanuit de richting Nederland, dan 
tikt u het volgende in: Kasteeldreef - 2900 Schoten. U kan uw wagen parkeren in de Kasteeldreef of 
op de parking van de Riddershoeve. Als u van de Hoogmolenbrug (over het Albertkanaal) komt, 
beneden direct links en iets verder op uw linkerkant is een grote parking. Opgelet ! Het is absoluut 
verboden om met de wagen in het park te rijden! 
 
 
Wilgenhof 
Kleuren: witte trui, zwarte broek 
Terrein: Excelsior Kaart, Rustoordlei Brasschaat. Vanuit Antwerpen via Merksem Bredabaan. Aan de 
splitsing Brasschaat/Kapellen links richting Kapellen via de Kapelsesteenweg. Even voorbij 
bloemenzaak Van Gastel rechts de Caterslei nemen en de weg vervolgen via Lage Kaart. Na 2 km links 
Rustoordlei nemen tot aan de kerk. Betreft kunstgrasveld. Op dit veld zijn ijzeren noppen niet 
toegelaten en het is eveneens verboden om op en naast het veld te roken! 
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