
 

Gerechtigd Correspondent Administratie Algemeen Clublokaal OLSEA vzw 
François De Leeuw Jos (Rodenbach) Matthé Laaglandarena 
 
Oud Kerkhoflaan 26  Laaglandlaan 385 
2650 Edegem  2170 Merksem 
 
GSM 0498/64.05.07 GSM 0476/86.22.38 Tel.: 03/646.50.50 
francois.de.leeuw@skynet.be jos.rodenbach@gmail.com info@seja.be 

Nieuwsbrief van Kon. Seja F.C. 
 
Seizoen 2022 - 2023 - n° 3 
Contact: francois.de.leeuw@skynet.be 
 
Teksten François De Leeuw – Johan Grauls Opmaak 
 
Wil je de nieuwsbrief automatisch ontvangen? Heb je ideetjes of voorstellen? 
Stuur een bericht aan nieuwsbrief@seja.be 
 

* SEJA PRESENTEERT * 

 
Men zit niet stil op Seja. Bij deze alvast de resterende activiteiten voor het jaar 
2022 
 

   
 

 
!?!?! JIJ KOMT TOCH OOK !?!?! 

 
 

  
 
 

* SEJA PRESENTEERT * 
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* HET WAS GRIEZELEN MET HALLOWEEN * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 26 OKTOBER 2022 * 
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* KANNIBALENPRAAT * 

 
En zei die kannibaal tot zijn vrouw, die aan 
het koken was: “Hm, dat riekt hier lekker! 
Wie is het?” En zei die kannibaal bij zichzelf 
terwijl hij, na een fikse ruzie met zijn vrouw, 
bezig was gehaktballetjes van haar te 
maken: “Stommeling die ik ben! Nu heb ik 
toch zeker wel vergeten haar te vragen 
hoeveel zout en peper gebruikt mogen 
worden!” 
 
En zei die kannibaal tot zijn zoon die hem 
vroeg of zijn het mooie jonge meisje, dat zij 

in het bos hadden gevangen, zouden meenemen naar huis of maar meteen 
opeten: “Wij zullen het meenemen naar huis. En moeder opeten”. 
 
En zei die kannibaal, die zijn zilveren huwelijksfeest vierde, tot zijn vriend die 
er zich over verbaasde dat hij het zo lang met die feeks van een vrouw had 
kunnen uithouden: “Wat wil je? Zij is nu eenmaal absoluut niet appetijtelijk”.  
 
En zei die kannibaal tot zijn vriend, toen zijn een Schot zagen: “Heb jij plots 
ook zo’n trek in een flinke scotch?” 
 
En zei die kannibaal op studiereis in 
Europa tot de directeur van de kraamkliniek 
die hij bezocht: “Pracht van een fokbedrijf 
hebben jullie hier!” 
 
En zei die kannibalenhoofdman tot zijn 
stamgenoten terwijl zij zich tegoed deden 
aan een lid van een andere stam: 
“Verrukkelijk smaakt-ie, vinden jullie ook 
niet? En zeggen dat er mensen zijn die van 
vreemdelingen niet willen weten!” 
 
En zei die wijsgerige kannibaal, peinzend, tot zijn collega: “Hoe arm is hij die 
niemand meer heeft die hij lust”. 
 
En zei die oude kannibaal tot zijn vriend, die hem vroeg waarom hij zo 
wellustig naar dat mollige meisje keek: “Ik wed dat jij ook al loopt te denken 
aan een gansje voor Kerstdag!” 
 
 

* KANNIBALENPRAAT * 
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* KANNIBALENPRAAT * 

 
En zei die vriendin van de kannibalenweduwe, die tijdens de rouwmaaltijd 
maar niet uitgepraat raakte over de deugden van wijlen haar echtgenoot: “Toe 
nou, liefste, eet liever een hapje. Je praat maar en praat maar, en inmiddels 

wordt je man koud”.  
 
En zei die kannibaal tot zijn vriend, die 
hem vroeg waaromhij van zijn vrouw wilde 
scheiden: “Zij bedriegt mij. Sedert twee 
maanden volgt zij een 
vermageringscursus”.  
 
 
En zei die kannibaal, die bij een 
verkeersongeval al zijn familieleden had 
verloren, tot de krantendirecteur: “Zet het 
overlijdensbericht met al hun namen maar 

netjes in de krant van morgen. En vergeet niet erbij te voegen: vrienden en 
kennissen, die bij vergetelheid gaan uitnodiging tot de begrafenisplechtigheid 
zouden ontvangen hebben, gelieven dit menu als dusdanig te beschouwen”. 
 
 
En zei die arts tot de zieke kannibalenhoofdman: “Hier heb je mijn 
voorschrift: twee soeplepels apotheker voor elke maaltijd”.  
 
En zei die kannibaal toen men  hem vroeg wie hij het liefst at: “Bij voorkeur 
een politicus: geen ruggengraat, een dikke nek en een mals gezeten zitvlak”.  
 
 
En zei die kannibaal likkebaardend tot zijn vriend, toen zij kikvorsmannen 
zagen oefenen: “Bezie me die billetjes 
eens!”  
 
 
En zei die kannibalenmoeder tot haar 
zoontje dat aan tafel mokte omdat 
grootvader zo taai was: “Foei! Een beetje 
respect voor oude mensen, asjeblieft!” 
 
 
 
 
 

* KANNIBALENPRAAT* 
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* OOK IN 2022 – 2023: HARTMASSAGE * 

 

Hartmassage kan levens redden ❤. 9 op 10 mensen sterft bij een hartstilstand 

omdat ze niet (op tijd) de juiste hulp krijgen. Bekijk onderstaande afbeelding 
(of het filmpje via link) en leer hoe jij een leven kan redden. 
 
Een kleine moeite, een hemelsbreed verschil. 
 

 
 
Met dank aan Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). 
 
Alles nog eens op een rijtje: 
 
 
 

1. Check of het slachtoffer ademt door te luisteren 
2. Check of het slachtoffer bij bewustzijn is 

Slachtoffer ademt niet en is bewusteloos? 
3. Roep hulp, laat 112 bellen 
4. Start hartmassage 
5. Plaats 1 hand in het midden van de borst 

Kruis je andere hand erover 
Druk met gestrekte armen, minstens 5 cm  
Niet bang zijn om hard te duwen, 100x per minuut 

 
 

Elke seconde telt, ook in 2022 - 2023, red levens en geef hartmassage!!! 
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* DOORGEZAAGD: ROBERT DERKSEN * 

 
Volledige naam:  DERKSEN ROBERT 
Roepnaam:  Robert 
Geboorteplaats en -datum:  Rijssen – 28/05/1979 
Adres:  Laaglandlaan 169 - Merksem 
Burgerlijke staat:  Getrouwd 
Beroep:   Materiaalplanner bij Nederlandse Defensie 
 
Bij Seja sinds:  31-05-2021, daarvoor wat geholpen bij de 
  voetbalspeeltuin 
Functie binnen de club:   Trainer van de U8 
 Keeperstrainer / Coördinator materiaal 
Vorige clubs:  Excelsior’31 
Specialiteit:  planmatig te werk gaan 
Bij welke Nederlandse / Belgische club zou je graag functioneren?  Geen 
Favoriete speler:  Erling Haaland 
Favoriete buitenlandse club:  Heracles Almelo 
Mooiste moment in je sportcarrière:   het moment dat je kampioen 
  wordt na een voetbalseizoen 
Uitverkoren voetbalweer:  20° met een lekker zonnetje 
Andere sporten:  Darten - zaalvoetbal 
Beste karaktertrek:   Tevreden 
Slechtste karaktertrek:  Ietwat ongeduldig 
Hekel aan:  Liegen 
Fles champagne voor:  Niet direct een specifiek persoon 
 Vooral voor mensen die zich vrijwillig inzetten zodat iets beter wordt 
Fles azijn voor:  Mensen die in alles negatief zijn 
Favoriete citaat:  Zaterdag is de mooiste dag van de week!! 
Lengte:  1m79 
Gewicht:  Te zwaar 
100 meter in:  Binnen een minuut moet het wel lukken 
Tatoeages:  Nee 
Lievelingseten:  Stoofvlees met frieten 
Niet te eten:  Spruiten 
Beste restaurant:  Argentijns 
Stamcafé:  Kantine van Seja 
Favoriete film:  Green Mile 
Beste acteur / actrice:  Morgan Freeman 
Mooiste vrouw:  De vrouw met een mooi (goed) innerlijk 
Tv-programma:  Voetbalprogramma’s 
Muziek:  Nederlandstalig 
Auto:  Peugeot 
Huisdier:  Nee 
Vakantieoord:  All inn resort in Turkije 
Wie zou je eens graag ontmoeten?  Geen idee 
Toekomstwens:  Nog lang gezond blijven 
Ambitie:  Vervroegd pensioen 
Droom:  Dat we nog heel veel jaren een gezond en leuk leven mogen hebben 
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* LIDBIJDRAGE SEIZOEN 2022 – 2023 * 

 
De deadline voor het lidgeld seizoen 2022 / 2023 is sinds 30/09 jl. verstreken. 
 
Voor laatkomers aldus nogmaals deze ultieme oproep: 
 
Jeugd / Senioren 190 € 
Ukkies 60 € 
 
Inbegrepen in het lidgeld voor onze jeugdspelers: 
 
een rugzak (U7 t/m U15) 
een sportzak (U17 t/m U21) 
 
Lidgelden Betaling via rekeningnummer BE22 3634 3852 8047 
 

* SPONSORMOGELIJKHEDEN BIJ SEJA * 

 
 

 Advertentie Nieuwsbrief – TV Kantine =  75 € 

 Bal jeugd = 45 € / Bal senioren =  60 € 

 Spandoek terrein =  250 € 

 Tornooi per categorie =  250 € 

 Ploeguitrusting =  900 € (bedrag kan afwijken) 
 

Voor vragen en / of inlichtingen kan contact opgenomen worden via: 
 
Johan Verheyen  0474/74.26.64 - johan.verheyen@koffie-verheyen 
 Of via www.seja.be/sponsoring 
 

* KLEDINGLIJN SEJA * 

 
Op de website van Seja is er een link naar de webshop van Joma / Soccertime. 
Leden kunnen alle info i.v.m. sportmateriaal vinden via: 
 
https://shop.joma-sport.be/team/fc-seja 
 
Inloggen kan met FC Seja 
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* DITJES EN DATJES * 

 
Nog tot eind november e.k. kan er 
ernstige hinder ondervonden 
worden om Seja te bereiken. In 
voornoemde periode zal VHP 
Wegenbouw bv de verbindingsweg 
tussen de Laaglandlaan en de 
achtergelegen tennisclub opnieuw 
aanleggen. Wij raden onze leden 
aan met dit tijdelijke ongemak 
rekening te houden. 
 
Alle clubs zullen vanaf het seizoen 
2023 / 2024 verplicht een club-API 
voor een veilige voetbalomgeving 
moeten aanduiden bij de 
voetbalbond. API is de afkorting 
voor Aanspreekbaar Persoon 
Integriteit. Bestuurslid Petra Rollier 
zal deze taak voor onze club ter 
harte nemen. In november volgt zij 
hiervoor twee digitale opleidings-
sessies bij Voetbal Vlaanderen. 
 
Nu de wintermaanden voor de deur 
staan en de energiekosten nog 
steeds de pan uitrijzen gaat de club 
volgende besparingsmaatregelen 
toepassen : Op dinsdag en 
donderdag worden voortaan enkel 
de kantine en kleedkamers 1 en 2 
opgewarmd. Woensdag en vrijdag 
wordt er overal verwarmd. Zaterdag 
en zondag afhankelijk van de 
bezetting. Wij rekenen in deze ook 
op het begrip van onze leden. 
 
Seja begroet Robert Derksen en 
Robbe Grauls als nieuwe leden 
binnen het dagelijks bestuur. Ook 
de ethische commissie werd 
herschikt en bestaat voortaan uit 
Johan Verheyen en Petra Rollier.  
 

Om iedereen de kans te bieden om 
de wereldbekerwedstrijd van de 
Rode Duivels tegen Marokko van 
nabij te volgen worden door de 
voetbalbond alle namiddag 
matchen van zondag 27/11/2022 
verplaatst naar zondag 8/1/2023.  
 
Via onze scheidsrechter Gert De 
Bonte bekwam de club twee 
vrijkaarten van Lava (Liga 
Amateur Voetbal Antwerpen) 
waarmee supporters of ouders 
gratis toegang kunnen bekomen tot 
alle velden van het competitief 
voetbal in de provincie Antwerpen. 
 
Van diverse clubs werden reeds 
aanvragen ontvangen om in 2023 
aan hun tornooi deel te nemen. Jos 
Matthé coördineert voor onze 
trainers het overzicht en zal de 
inschrijvingen opvolgen. De 
deelname van U9 en U11 aan het 
tornooi van Brasschaat op 17/12 
a.s. werd intussen reeds 
vastgelegd. 
 
Staf De Bie tastte opnieuw in de 
geldbeugel en sponsorde 
matchballen voor onze drie 
seniorenelftallen. Waarvoor dank! 
 
Oefenwedstrijd: Mariaburg - U11A 
eindigde op 2 - 4. 
 
De voorbije maand mocht Seja nog 
volgende nieuwe leden begroeten: 
 
Ukkies:  Huybreghts Senne 
 Huybreghts Vince 
 Van Dyck Senn 
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* DITJES EN DATJES * 

 
U10:  Taguba James 
U12:  Konuç Nuri 
 Ahmad Rohan 
U17:  Simons Senne 
 Alloko Suleyman 
Senioren:  Callens Yves 
 Paradzik Anto 
 Stephan Calander 
 
Mathias Vertessen (30), zoon van 
ons bestuurslid Bruno en bekend 
van de typisch Antwerpse 
kledinglijn Kleir, heeft met twee 
jeugdvrienden zijn schouders gezet 
onder het project ‘Strict’. Zopas 
gingen zij online met een collectie 
risoprints (een digitale variant van 
zeefdruk) waarbij de trots en de 
liefde voor Antwerpen en zijn negen 
districten centraal staat.  
De posters kosten 29,99 € en 
kunnen verkregen worden via 
www.strictantwerp.be 
 

De inschrijvingen voor de 2de 
ronde van de jeugdcompetitie 
werden ingediend. Voor Seja bleef 
het aantal ploegen intact. Enige 
aanpassing is dat nu nog maar één 
U13-ploeg in actie komt terwijl 
daarentegen opnieuw met een 
U12-ploeg gestart wordt. 
 
Op de website van Seja is er een 
link naar de webshop van 
Joma/Soccertime. Leden kunnen 
alle info i.v.m. kledinglijn en 
sportmateriaal vinden via 
https://shop.joma-sport.be/team/fc-
seja. Inloggen kan met Fc Seja. 
 
 
 
 
 
 
 

* MXM CHAMPION QATAR 2022 * 
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POLYTHERM bvba ROLLUIKEN en ZONNEWERING 
 

Zijwegel 12 - Kalmthout 2920 
03 665 13 31 
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* WWW.SEJA.BE * 

 

 
 
Zoals steeds is www.seja.be de bron voor alle clubinformatie, nieuws, 
uitslagen, wedstrijden, … 
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