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VERLIEZERS 2020-2021 
 
 
Amber F 
Kleuren: blauwe 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 
 
 

Antwerp Dealership 
Kleuren: rode trui, witte broek 
Terrein: SV Groenendaal (Kwadevelden), Laarsebaan 400 Merksem. Komende van het centrum van 
Merksem (Bredabaan) de Maantjessteenweg oprijden en deze volgen tot aan supermarkt Match 
(ongeveer 1 km). Aan dit kruispunt rechtsaf de Laarsebaan nemen, teneinde liggen de terreinen aan 
uw rechterzijde. 
Website: http://kadsvv.be  
 
 

Athletico Joh 
Kleuren: groene trui, groene broek 
Terrein: Umicore aan Fort 8, Schansstraat 2660 Hoboken. Komende van Antwerpen de A12 
(Antwerpen/Boom/Brussel) nemen, naast de viaduct blijven. Voorbij de voormalige 
rijkswachtkazerne rechts de Jules Moretuslei nemen, helemaal teneinde tot voorbij Schoonselhof. 
Aan de verkeerslichten met de St. Bernardsesteenweg en de terminus van de tram 24 rechtdoor 
rijden. Na ongeveer 800 meter links de bordjes "Sportinstellingen" volgen. De Schansstraat volgen en 
na 500 meter ligt het terrein rechts van de baan. 
 
 

Chossel Sport 
Kleuren: rode trui, zwarte broek 
Terrein: Borsbeek Sport B, 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. 
Facebook: https://www.facebook.com/FCCHOSSELSPORT/ 
 
 

Den 144 
Kleuren:  gele trui, zwarte broek  
Terrein: Sportpark Hove A, 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.   

http://home.euphonynet.be/bibamus/index.htm
http://www.fcamber.be/
http://kadsvv.be/
https://www.facebook.com/FCCHOSSELSPORT/
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Facebook: https://www.facebook.com/fcden144  
 
 

Kaddish 
Kleuren: rood-blauwe gestreepte 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. 
 
 

Matti 
Kleuren: zwarte trui, zwarte broek 
Terrein: Bouckenborghpark A, 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/  
 
 
SAVA B 
Kleuren: gele trui, zwarte broek 
Terrein: SAVA A, Ruggeveldlaan Deurne. Rivierenhof ingaan en onmiddellijk linksaf. Parkeren buiten 
het Rivierenhof (tegenover oude skipiste). 
 
 

Sifra 
Kleuren: zwarte trui, zwarte broek 
Terrein: Sportcentrum Peerdsbos, Bredabaan 31 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: KFC Ranst B, Ranstsesteenweg 131 Ranst  
Facebook: https://www.facebook.com/fctoreke/  
 
 

Vidam 
Kleuren: blauw-witte trui, blauwe broek 
Terrein: SCHOTEN SK B, 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. Het is absoluut verboden 
om met de wagen in het park te rijden. 
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