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VERLIEZERS 2019-2020 
 
 
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). Betreft kunstgrasveld. Op dit veld zijn ijzeren noppen niet toegelaten en 
het is eveneens verboden om op en naast het veld te roken!  
 
 
Amber C 
Kleuren: donkerblauwe trui, witte broek 
Terrein: Amber, Floraliënlaan 111 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. 

Website: http://www.fcamber.be 
 
 

Den 144 
Kleuren:  gele trui, zwarte broek  
Terrein: Terrein aan de sporthal naast het gemeentehuis, Paul van Ostaijenlaan 6 2540 Hove, 
Komende van Antwerpen/Berchem via de Grotesteenweg en Antwerpsestraat (N1), voorbij het 
centrum van Mortsel richting Mechelen volgen. Aan het kruispunt N1 Edegem-Hove, links draaien 
(Edegemsestraat en Kapelstraat) tot Hove centrum. Ter hoogte van de kerk in het centrum, rechts de 
Geelhandlaan nemen tot aan het T-kruispunt (voor ingang gemeentehuis). Aan dit T-kruispunt links 
de P. Van Ostaijenlaan nemen en 100m verder aan de rechterkant (voorbij de sporthal) de parking 
oprijden.   
Facebook: https://www.facebook.com/fcden144  
 
 

FC Chossel Sport 
Kleuren: rode trui, zwarte broek 
Terrein: Borsbeek Sport, Verlengde Schanslaan in Borsbeek. Komende van E313 uitrit Wommelgem 
Mortsel, richting Mortsel. Aan de derde verkeerslichten aan Carrefour (Quick) links richting Borsbeek 
centrum. Ofwel komende van Mortsel via Frans Beirenslaan de 1ste verkeerslichten na de startbaan 
van het vliegveld naar rechts richting Borsbeek Centrum. Vanaf daar deze straat volgen tot aan 1e 
verkeerslichten, daar naar rechts de Lucien Hendrickxlei. Na 450m rechts afslaan (tegenover de 
eerste linkse zijstraat) en 140m verder ligt de parking van de voetbal-en tennisterreinen. 
 
 
FC The D-C Boys 
Kleuren: munt/smaragd/marine trui, marine broek 
Terrein: Deurnese Turners, Drakenhoflaan 160 in Deurne. Vanaf rondpunt Wommelgem richting 
Mortsel rijden en aan de verkeerslichten aan de Carrefour te Borsbeek rechts inslaan. Deze baan 
blijven volgen, in de bocht eerst rechts dan links de baan blijven volgen en iets verder aan de 
linkerkant achter de sporthal ligt het terrein. Vanuit Mortsel dient men aan de verkeerslichten aan de 
Carrefour links in te draaien en dan dezelfde weg volgen zoals hierboven aangehaald. Vanaf de singel 
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aan treinstation te Berchem de Ring oversteken en aan de verkeerslichten schuin links de 
Gitschotellei nemen. Deze steeds blijven volgen, die verder overgaat in Drakenhoflaan. 
Website: https://thed-cboys.be/ 
 
 
Kaddish 
Kleuren: rood-blauwe streep trui, donkerblauwe broek 
Terrein: Openluchtsportcentrum De Schinde, Oorderseweg 2180 Ekeren achter zwemdok 
Schindebad. Vanuit Antwerpen Noorderlaan (N180) nemen richting Ekeren. Na ongeveer 3 km. aan 
de verkeerslichten rechts de Ekersesteenweg (N114) nemen richting Ekeren Centrum. Na 1,2 km.links 
de Ferdinand Verbieststraat inslaan en rechts blijven aanhouden.Na ongeveer een 500 tal meter 
rechts Groot Hagelkruis inslaan om vervolgens de 2de afslag links te nemen, de Oorderse weg.Terrein 
achter zwembad Schindebad. 
 
 

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! 
Website: http://royalborsbeek.be/ 
 
 

Sifra 
Kleuren: zwarte trui, zwarte broek 
Terrein: Sportcentrum Peerdsbos Bredabaan 31 te 2930 Brasschaat. Vanuit Merksem richting 
Kapellen / Brasschaat. Aan de verkeerslichten rechts richting Brasschaat nemen en voorbij de rode 
lichten eerste straatje rechts. Inrit staat aangegeven. Betreft kunstgrasveld. Op dit veld zijn ijzeren 
noppen niet toegelaten en het is eveneens verboden om op en naast het veld te roken!  
 
 

Toreke 
Kleuren: groene trui, witte broek 
Terrein: Abelebaan 89 Broechem. Vanuit Wommelgem Herentalsebaan tot voorbij centrum Ranst. 
Net voor AVEVE-center en aan het bord 'Broechem' eerste straatje rechts 'Achterlo'. Pijlen F.C. 
Broechem volgen en na 250 meter terreinen aan linkerkant. 
Facebook: https://www.facebook.com/fctoreke/  
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