Nieuwsbrief van Kon. Seja F.C.
Seizoen 2022 - 2023 - n° 1
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
* EEN NIEUWE START *
De zomer van 2022 werd niet alleen gekenmerkt door extreme temperaturen.
Bij onze club trokken donkere wolken voorbij. Er was in eerste instantie het
vertrek van boegbeeld Dirk Delva, wat een grondige herschikking van onze
jeugdafdeling noodzakelijk maakte. Onder meer Annemie, Jos, Robert, Petra
en Wim (vergeten we nog iemand?) engageerden zich om een deel van de
vrijgekomen taken op zich te nemen.
Wat zeker ook ernstige zorgen baart is het uiteenvallen van het eerste elftal.
Trainer en het gros van de spelers stopten of zochten andere oorden op.
Hopelijk kunnen er genoeg jongens van de U21 gestimuleerd worden om
samen met de overblijvers en broodnodige nieuwkomers de ontstane leemte
op te vullen. Het bestuur opteerde alvast om in een lagere reeks (4de afdeling)
van start te gaan. De maand september zal duidelijk maken of er
overlevingskansen bestaan. Er bestaat alleszins volop vertrouwen in een
goede afloop. Voor het trainerschap namen Johan en Wim intussen het heft in
handen in de hoop dat op korte termijn een volwaardige T1 zich aandient.
Maar niet alles is kommer en kwel. Seja kan terugblikken op een erg geslaagd
en alom geprezen 20ste jeugdtornooi tijdens de voorbije maand mei. Dank aan
alle enthousiaste vrijwilligers om de levenskracht van de club op die manier uit
te dragen.
Op gebied van infrastructuur en accommodatie werden inspanningen tot
verbetering geleverd. Tijdens zomerse klusdagen werden herstellingen en
opruimingswerken uitgevoerd. Hulde aan Luc, Patje, Hugo en Dirk voor hun
ongebreidelde inzet op dat gebied. Ook een bijzondere vermelding voor het
sproeiteam (Swa, Frank en Willy) om onze terreinen in optimale staat te
behouden.
Extra hulp blijft uiteraard een prioriteit. Nieuwe medewerkers, trainers,
begeleiders of onderhoudshulp worden met open armen verwelkomd.
Kandidaten mogen zich steeds melden bij onze bestuursleden.
Uit wat voorafgaat mag blijken dat Seja zeker het hoofd niet laat hangen. Elk
eindpunt is ook altijd een nieuw begin.
Daar gaan we voor en daarvoor hopen wij op jullie eendrachtige medewerking!
François De Leeuw
Namens het Dagelijks Bestuur van Kon. Seja F.C.
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* KICK OFF SEIZOEN 2022 - 2023 *
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* LEVENSVRAGEN *
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Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd?
Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie?
Leven getrouwde mensen langer of vinden ze dat alleen maar?
Met welke snelheid wordt het donkerder?
Bestaat er een ander woord voor synoniem?
Waarom wordt er geen kattenvoer met muissmaak verkocht?
Als superlijm werkelijk alles vastlijmt, waarom dan niet de binnenkanten van
de tube?
Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?
Als het vandaag nul graden is en morgen wordt het tweemaal zo koud, hoe
koud wordt het dan morgen?
Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel
400 biljoen sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geverfd is
moeten ze voelen?
Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste
gedeelte uit kunstmatige middelen en zit er in
afwasmiddel echte citroen?
Hoe pak je piepschuimballen in als je ze wil
opsturen?
Als een schizofreen persoon met zelfmoord dreigt,
kan hij dan wegens gijzeling veroordeeld worden?
Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken?
Waarom gaan vrouwen nooit alleen naar het toilet?
Als niets in een teflon pan plakt, hoe zit teflon dan vast aan de pan?
Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur?
Waarom worden voor ter dood veroordeelden in de VS steriele naalden
gebruikt?
Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een beker zure room?
Hebben blinde eskimo’s geleidesledehonden?
Waarom zitten er in vliegtuigen zwemvesten en geen parachutes?
Hoe komt de bestuurder van de zoutstrooiwagen op z’n werk?
Als de zogenaamde zwarte doos van een vliegtuig onverwoestbaar is, waarom
maken ze de vliegtuigen dan niet uit dat materiaal?
Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan?
Hoe zet men de bordjes met ‘Niet op het gras lopen’ in de grasperken?
Hebben analfabeten evenveel plezier aan lettertjes in de soep?
Toen de mens ontdekte dat melk van koeien kwam, waarmee dacht hij dan
dat hij bezig was?
Als Amerikanen rijst gooien op huwelijken, gooien Chinezen dan hotdogs?
Waarom droegen kamikaze piloten helmen?
Als een woord verkeerd gespeld stond in het woordenboek, zouden we dat
dan nooit weten?
Waarom is ‘afkorting’ zo’n lang woord?
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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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* LIDGELD SEIZOEN 2022 – 2023 *
Beste leden,
De inschrijvingen voor het volgend seizoen gaan weer van start. Op deze
manier krijgen wij als club reeds een beeld naar het aantal spelers komend
voetbalseizoen. Opnieuw geldt, dat wie vroeg betaald minder betaald.
Het lidgeld wordt aangepast rekening houdend met de stijgende kosten voor
onze club (o.a. door de stijgende prijzen in gas en elektriciteit).
Inbegrepen in het lidgeld voorzien we voor onze jeugdspelers een Seja-rugzak
(U7 t/m U15) en een Seja-sportzak (U17 t/m U21). Voor onze seniors en
veteranen blijft het lidgeld gelijkgesteld met dat van de jeugd, maar in dat
lidgeld is geen rugzak of sportzak inbegrepen.
De kledinglijn “FC Seja” is te verkrijgen via onze webshop:
https://shop.joma-sport.be/team/fc-seja Inloggen kan met FC Seja.
Nieuwe leden betalen steeds 190€.
Hierbij een overzicht van de lidgelden seizoen 2022-2023.

De familieregel blijft behouden. Eerste familielid betaalt volledig lidgeld. Vanaf
het 2e familielid (inwonend op hetzelfde adres) betaalt men voor elk bijkomend
spelend lid 20 € minder.
Als het lidgeld NIET betaald is op 30/09/2022 mag de speler NIET meer spelen
tot hij / zij het lidgeld heeft betaald.
Lidgelden kunnen betaald worden op volgend rekeningnummer:
BE22 3634 3852 8047.
Met sportieve groeten, Het Sportbestuur
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* ACTIVITEITEN 2022 – 2023 *

Via de gebruikelijke kanalen, alsook op de website van Seja, trachten we
iedereen op de hoogte te houden aangaande toekomstige activiteiten en
eventuele wijzigingen. Regelmatig checken is dus de boodschap!

* SPONSORMOGELIJKHEDEN BIJ SEJA *

•
•
•
•
•

Advertentie Nieuwsbrief – TV Kantine =
Bal jeugd = 45 € / Bal senioren =
Spandoek terrein =
Tornooi per categorie =
Ploeguitrusting =

75 €
60 €
250 €
250 €
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

* SPONSORMOGELIJKHEDEN BIJ SEJA *
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* DOORGEZAAGD: HUYBREGHTS TIM *
Volledige naam:
Geboorteplaats en -datum:
Adres:
Burgerlijke staat:
Beroep:

Huybrechts Tim
Merksem 06/07/1991
Schoten
ongehuwd
student Zorg

Bij Seja sinds:
Functie binnen de club:
Vorige clubs:
Specialiteit:

het begin
lid / veteraan
Olsea
/

Bij welke Belgische club zou je graag functioneren?
Favoriete Belgische speler:
Favoriete buitenlandse club:
Mooiste moment in je sportcarrière:
Uitverkoren voetbalweer:
Andere sporten:
Beste karaktertrek:
Slechtste karaktertrek:
Hekel aan:
Fles champagne voor:
Fles azijn voor:
Favoriete citaat:

1m83
72 kg
geen idee
5
pasta
witloof in den oven
Bistro Du Port
geen meer

Favoriete film:
Beste acteur / actrice:
Mooiste vrouw:
TV-programma:
Muziek:
Huisdier:
Vakantieoord:

Free guy
Adam Sandler
One Piece
metal
/
de bergen
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terug beginnen
motregen
geen
/
/
/
/
/
Het is wat het is

Lengte:
Gewicht:
100 meter in:
Tatoeages:
Lievelingseten:
Niet te eten:
Beste restaurant:
Stamcafé:
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* DITJES EN DATJES *
Wel en wee: Mathias Jacobs &
Tahnee Schoofs verwelkomden
hun dochtertje Elle op 17/6/2022
Joeri Heggerick & Katrien Franquet
traden op 16/7/2022 in het huwelijk
Patrick De Groof rouwt om het
heengaan van zijn moeder, mevr.
Elisa De Pauw, op 22/8/2022
Tijdens de zomerperiode werd Seja
alweer getroffen door zinloze
vandalenstreken.
Nietsnutten vonden het nodig om
met een bromfiets over het veld te
rijden, versleepten reservedoelen
en prutsten aan de sproeirobot. De
politie en de verantwoordelijke
diensten werden ingelicht. Hopelijk
zorgt dat voor beterschap en
komen de daders tot inkeer.
Op zondag 10/7 jl. opende Seja zijn
clublokaal voor een controlepost
tijdens de Ronde van de
Voorkempen van wandelclub De
Stroboeren. Via diverse afstanden
kwamen meer dan 650 wandelaars
voorbij.
Robert Derksen (U8) wil met een
aantal collega’s bij voorkeur op
vrijdagavond gezamenlijk een
potje voetballen om dan gezellig
af te sluiten met een drankje. Het
bestuur steunt zijn voorstel.

nabij de plaatselijke luchtmachtbasis
het
recreatiedomein
’t Liefoord uitbaat. Beslist een
bezoekje waard.
Ons aller Staf De Bie bezoekt de
Laaglandarena voortaan met zijn
gloednieuwe scootmobiel. Van
Borgerhout naar Merksem en terug.
Gedaan met de dure taxiritten!
Proficiat aan Hans Van Bladel bij
het behalen van het diploma
‘Initiator Voetbal’. Wie volgt zijn
goede voorbeeld?
De Seja-veteranen smeden alweer
grootse plannen. Van 12 tot 16 mei
2023 plannen zij opnieuw een trip
richting Malaga. Voor meer info
kan je terecht bij Hans en Eddy.
Greta Janssens, wederhelft van
onze gerechtigd correspondent,
zorgde voor de aanmaak van acht
nieuwe
cornervlaggetjes.
Waarvoor oprechte dank!
Bob (24), zoon van oud-speler Wim
Peeters, is vanaf 29/8/2022 elke
maandag te zien in het Eénprogramma ‘Down the Road’. In
het vijfde seizoen trekt presentator
Dieter Coppens met zes jongeren
met het Syndroom van Down naar
Thailand.

Oud-trainer Dirk Palstermans is
na een indrukwekkende tournee via
o.m. Spanje en Oostenrijk nu
neergestreken in Koksijde waar hij
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* DITJES EN DATJES *
De geplande werken aan het
fietspad op de Laaglandlaan
zouden in het najaar op gang
komen. Ook de drempel ter hoogte
van het Leegepad (weg naar het
kerkhof)
is
daarin
vervat.
Anderzijds is de heraanleg van de
toegangsweg richting de tennisclub
verschoven naar een later tijdstip.
FCK en Tammy’s zullen ook
komend seizoen op zaterdag hun
thuiswedstrijden op de terreinen
van onze club afwerken. Beide
clubs gaan aan de slag in KVVV,
nota bene in dezelfde reeks.
Oude getrouwe Rudi Van Oeckel
(aangesloten sinds 1984) trekt
vanwege
steeds
opspelende
fysieke kwaaltjes de stekker uit zijn
sportieve carrière. Rudi was naast
speler ook enkele jaren actief als
penningmeester van onze club.
Fotograaf
Koen
Dhollander
creëerde met het boek ‘Chefs in
Antwerpen’ zijn vierde groot
project. Specialiteiten en recepten
van de diverse eetadressen worden
belicht. Daartussen ondermeer ook
het bij Seja niet onbekende ‘Tot
Straks’, dat door chef Christian en
partner Matthias Goor in goede
banen word geleid. Via info@totstraks.be is meer toelichting
verkrijgbaar.

wensen Dré een spoedig algeheel
herstel toe.
Tijdens de zomerse klusdagen
werden bij Seja heel wat nuttige
jobs uitgevoerd. Met bijzondere
dank aan alle vrijwilligers die een
handje kwamen toesteken!
Wist je dat de website van Seja het
afgelopen seizoen / jaar (augustus
2021 – augustus 2022) 30961
bezoeken telde met pieken telkens
in
augustus
(informatie
inschrijvingen) en tijdens het
tornooi (online opvolgen van
uitslagen)? Indrukwekkend, niet?
78% van de bezoeken waren via
een desktop / laptop en 22% via
een smartphone / tablet. De meest
gebruikte browser was Chrome en
het meest gebruikte mobiele
apparaat was Nexus.
Webshop: op de website van Seja
is er een link naar de webshop van
Joma / Soccertime. Leden kunnen
alle info i.v.m. sportmateriaal
terugvinden via:
https://shop.joma-sport.be/team/fcseja
Paswoord = FC Seja.

André Fonteyn, oud-doelman van
de veteranen, staat een zware
hartoperatie te wachten. ‘Groot
onderhoud’ noemt hij het zelf. Wij
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POLYTHERM bvba ROLLUIKEN en ZONNEWERING
Leugenberg 165 / 3 Ekeren 2180
03 665 13 31

MET DANK AAN ONZE SPONSORS
Gerechtigd Correspondent
François De Leeuw

Administratie Algemeen
Jos (Rodenbach) Matthé

Oud Kerkhoflaan 26
2650 Edegem
GSM 0498/64.05.07
francois.de.leeuw@skynet.be

Clublokaal OLSEA vzw
Laaglandarena
Laaglandlaan 385
2170 Merksem

GSM 0476/86.22.38
jos.rodenbach@gmail.com

Tel.: 03/646.50.50
info@seja.be

* WWW.SEJA.BE *

Zoals steeds is www.seja.be de bron voor alle clubinformatie, nieuws,
uitslagen, wedstrijden, …
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* NIEUW AANGESLOTEN LEDEN *
Coach: Moeskops Wendy / Stuyck Johnny / Segers Sarah / Simons Donny
Trainer: De Groof Patrick / Van Gorp Rhune / Loir Yannick / Suls Jan
Veteranen: Vanhootegem Karel / Sabbour Sabri / Huybreghts Tim
Jeugd: Paprikic Benjamin / Sesay Jack / Van Camp Diaz / Güllü Sezer
* RECENTE UITSLAGEN *
Olse - Seja 2
Veteranen - FC Kiel
Veteranen – Blaasveld
Seja 1 – FCK
Tornooi Essen
Veteranen - Ekeren Donk (bekermatch)
Tornooi Simikos

1-3
2-4
6-3
3-3
U11 behaalde een 2de plaats
2 - 10
U8 behaalde een 2de plaats
U9 behaalde een 5de plaats
U11 behaalde een 3de plaats

* VACATURE T1 *
Wim en Johan nemen voorlopig de honneurs waar qua trainingen van het
eerste elftal. Maar Seja blijft verder naarstig op zoek naar een volwaardig
opvolger voor de afscheid nemende Thierry Aerts. Ken je iemand of ben je zelf
geïnteresseerd? Contacteer dan zonder verwijl één onze bestuursleden.
* JEUGDTORNOOI KON. F.C. SEJA 2022 *
Na een onderbreking van twee jaar groeide de 20ste editie op 20 - 21 en 22
mei jl. met 71 deelnemende ploegen uit tot een grandioos succes. Een
aangenaam weertje zorgde voor een ruim aantal kijklustigen. Het inrichtend
comité werd terecht geloofd voor een vlekkeloze organisatie. De club dankt
alle scheidsrechters, vrijwilligers, deelnemende clubs en sponsors voor hun
medewerking, inzet en bijdrage. Leuk weetje: onze website werd ter
gelegenheid van het tornooi om en rond de 1.300 keer bezocht!
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* JEUGDTORNOOI KON. F.C. SEJA 2022 - RESULTATEN *
Seja 1 - 2de plaats
Seja 2 - 4de plaats
2de plaats
Seja 1 - 4de plaats
Seja 2 - 5de plaats
Seja 1 - 2de plaats
Seja 2 - 3de plaats
3de plaats
3de plaats
Seja 1 - 4de plaats
Seja 2 - 6de plaats

U21:
U17:
U15:
U13:
U12:
U11:
U10:

* JEUGDTORNOOI KON. F.C. SEJA 2022 - BEELDEN *

Meer beelden zijn te vinden op https://www.seja.be/seja-tornooi-2022.html
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* JEUGDTORNOOI KON. F.C. SEJA 2022 - SPONSORS *

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fairy Tails for Dogs
D’Heldt
Far Logistics
Van Crombruggen
Koffie Verheyen
RenoZen
G&D Solutions
Spar Wildert
Drankenhandel Gagelmans
NEF Consultancy
Staf De Bie
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

OP DE START VAN HET NIEUWE SEIZOEN
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