Nieuwsbrief van Kon. Seja F.C.
Seizoen 2020 - 2021 - n° 8
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
* UPDATE CORONAMAATREGELEN 23 APRIL 2021 *
Na de meest recente bijeenkomsten van het Overlegcomité lijkt een oplijsting
van de genomen beslissingen met impact op ons voetbal wenselijk.
Senioren (+18)
Vanaf 26 april mag terug met 10 (inclusief begeleider) buiten gesport worden,
mits inachtneming van de afstandsregels.
Jeugd
Geen wijzigingen tot en met 8 mei : categorieën U6 tot U17 kunnen outdoor
trainen met maximaal 10 spelers (exclusief begeleiders). Tijdens de trainingen
kunnen er wedstrijdvormen gespeeld worden. Contact is mogelijk.
Algemeen
Vanaf 8 mei kunnen activiteiten van sportclubs in georganiseerd verband
opnieuw doorgaan met maximaal 25 personen en enkel outdoor.
Vanaf 8 mei kunnen terrassen van voetbalkantines opnieuw geopend worden.
Tot nader order geldt nog steeds dat publiek niet toegelaten is bij trainingen,
behalve één persoon van het gezin bij kinderen tot 13 jaar.
Voornoemde maatregelen zijn onder voorbehoud van evolutie van de coviden vaccinatiecijfers. Een eventuele update van de huidige regels blijft mogelijk
zodra nieuwe informatie beschikbaar is.
Geraadzaam is nieuwe wendingen en beslissingen van dichtbij op te volgen
via de diverse mediakanalen.
Een nieuw bijeenkomst van het Overlegcomité staat gepland op 12 mei
a.s.
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** AFGELASTING – SEJA TORNOOI 2021 **

AFGELAST

Omdat corona nog steeds in ons
midden rondwaart en gezien de
meest recente
regeringsmaatregelen moet de club
met veel spijt voor het tweede jaar
op rij overgaan tot annulering van
haar jaarlijks tornooi. Hopelijk keren
wij spoedig terug naar het vroegere
normaal zodat de
voetbalbedrijvigheid opnieuw op
gang kan getrokken worden.

AFGELAST
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*** LEDENWERVING JEUGD SEIZOEN 2021 / 2022 ***
Wanneer alles goed gaat starten de trainingen voor volgend seizoen voor alle
jeugdcategorieën op woensdag 11 augustus a.s. In alle leeftijdsgroepen van
U7 tot U21 heeft Seja minstens één ploeg in competitie. Natuurlijk wordt ook
de voetbalspeeltuin (geboortejaren 2016 en 2017) opnieuw aangeboden. En
meisjes die graag voetballen zijn uiteraard ook welkom. Meer details zijn te
vinden op www.seja.be (formulier onder rubriek lidmaatschap) of via
infofcseja@gmail.com.
**** BUITENKANS ****
Seja biedt de momenteel nog in voorraad zijnde
dranken graag voor verkoop aan geïnteresseerde
leden aan. Wie nog voor vervaldatum wil genieten
kan tegen voordelige voorwaarden frisdranken en
/ of alcoholische dranken aanschaffen. Afname
gebeurt per volledige bak of colli. Bedenk dat je op
deze manier de club een financieel steuntje biedt.
Contact opnemen kan met Kris Vanrykel 0479/89.99.55
***** STARTWEEKEND SEIZOEN 2021 / 2022 *****
Om een lange voetbal loze periode achter ons te laten plant Seja begin volgend
seizoen een feestelijk openingsweekend. Ons evenemententeam werkt
momenteel een aangepast programma uit waarbij op zaterdag 28 augustus
a.s. alle geledingen van de club van nabij zullen betrokken worden.
Meer nieuws volgt ten gepasten tijde.
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****** DOORGEZAAGD – JOS MATTHE ******
Volledige naam:
Roepnaam:
Geboorteplaats en -datum:
Adres:
Burgerlijke staat:
Beroep:

JOS MATTHE
Rodenbach
62 jaar geleden
heel dicht bij Seja
gehuwd
rentenier

Bij Seja sinds:
1998
Functie binnen de club:
administratief bolleboos
Vorige clubs:
OLSEA
Specialiteit:
computeren (gediplomeerde freak)
Bij welke Belgische club zou je graag functioneren?
Den Antwaarp
Favoriete Belgische speler:
Dries Mertens
Favoriete buitenlandse club:
Liverpool
Mooiste moment in je sportcarrière:
elk seizoen is er wel één
Uitverkoren voetbalweer:
miezerig en niet te warm
Andere sporten:
gewichtheffen aan den toog
Politiek:
sociaal opgevoed
Geloof:
gedoopt en communie gedaan
Beste karaktertrek:
heb er zoveel
Slechtste karaktertrek:
niet luisteren noch toegeven
Hekel aan:
zagenventen
Fles champagne voor:
iedereen die ze verdient
Fles azijn voor:
iedereen die ze verdient en dat zijn er te veel om op te noemen
Favoriete citaat:
ieder afscheid is de geboorte van een nieuwe herinnering
Lengte:
178 cm
Gewicht:
rond de 100 kilo (soms wat meer, anders ook)
100 meter in:
schoolslag of crawl
Tatoeages:
paar fameuze littekens
Lievelingseten:
steak met peperroomsaus en frietjes
Niet te eten:
courgetten en broccoli
Beste restaurant: geen restaurantbezoeker, maar als het moet ‘Pinokkio’ in Merksem
Stamcafé:
alle voetballokalen met op nummer 1 die van Seja
Favoriete film:
als er maar wat actie in zit, is ‘t goed
Beste acteur / actrice:
Sean Connery / Meryl Streep
Mooiste vrouw:
elke vrouw op haar manier
TV-programma:
alle CSI reeksen
Muziek:
discobar ‘A moeder’
Laatste boek:
Rik De Saedeleer, de stem van ons voetbal
Kranten / tijdschriften:
De Nieuwe Gazet / HLN / GvA
Auto:
20 matchboxkes en 10 dinky toys

Huisdier:
kat
Vakantieoord:
als ik maar niets moet doen is alles goed
Wie zou je eens graag ontmoeten?
mijn eigen
Toekomstwens:
gezond blijven
Ambitie:
gezond worden
Droom:
gezond zijn
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******* MISSCHIEN IETS VOOR JOU *******
De club is nog steeds op zoek naar gemotiveerde trainers voor onze
jeugdploegen (van U7 tot U13) om het aanstormend talent kwaliteitsvol te
helpen opvangen.
Enthousiaste geïnteresseerden melden zich steeds bij:
Dirk Delva - 0476/34.14.46
Seja is ook naarstig op zoek naar een vervangend terreinverzorger. Ben je
zelf geïnteresseerd of ken je een kandidaat, neem dan onverwijld contact op
met:
Dirk Delva - 0476/34.14.46
******** 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
********* SEJA WEBSITE *********
Op zoek naar informatie? Alles vind je terug op www.seja.be
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******** DITJES EN DATJES ********
Als club die jeugdvoetbal aanbiedt
kan Seja een niet te versmaden
subsidie bekomen. Daarvoor dient
de club in de loop van het seizoen
2021 / 2022 een audit te
ondergaan.
Onze
financieel
verantwoordelijke ondernam alvast
de nodige stappen en volgt het
dossier verder van nabij op.

Vosjes willen de goede banden met
Seja blijvend onderhouden en
deden het voorstel om jaarlijks als
voorbereiding op het seizoen een
supercup te betwisten, alternerend
bij hen en bij ons. Als alles volgens
plan verloopt zal de eerste editie
doorgang vinden op zaterdag 31 juli
a.s. in Sinaai.

Naar volgend seizoen toe werd
voor de trainingen het sportcentrum
in het Peerdsbos vast gelegd.
Zowel 1ste als 2de ploeg plus U21
en U17 kunnen zich in de tweede
helft van juli en gans de maand
augustus
op
dinsdagen
donderdagavonden
optimaal
voorbereiden op het komende
voetbalseizoen.

Bert Stas (coach U21) ziet zich
door verhuis- en bouwplannen
genoodzaakt een sabbatjaar in te
lassen. In overleg met het bestuur
wordt bekeken welke inbreng in de
toekomst nog mogelijk is. Langs
deze weg alvast hartelijk dank aan
Bert voor zijn jarenlange inzet!

Das Gene Zever, dat voor zijn
zaterdagse
thuiswedstrijden
gebruik maakte van onze terreinen,
heeft de handdoek in de ring
gegooid. Aan een aangename
samenwerking tijdens de voorbije
jaren komt op die manier een einde.
Zoals eerder gemeld verblijft ons
aller Staf De Bie voortaan in wzc
Borsbeekhof. Wil het toeval toch
dat daar een naamgenoot van
hem te vinden is. Of het om een
lookalike gaat is niet geweten. Wie
op bezoek wil vraagt dus best naar
kamer 104 in de Borsbeekstraat 11
in Borgerhout.
Vos Reinaert, traditieclub sinds
jaren in ons verbond, maakt de
overstap naar de provinciale
reeksen in Oost-Vlaanderen. De
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Over sabbatperiodes gesproken.
Jeroen Mariën zal volgende
competitie opnieuw aan de slag
gaan als trainer van onze U12.
Uiteraard een toe te juichen
beslissing!
Voetbal Vlaanderen meldt naar
komend
seizoen
toe
een
interessante aanpassing. Zo
kunnen ploegen die spelen met
stijgen en dalen voortaan hun
thuiswedstrijden gedurende het
hele seizoen ook spelen op
zaterdagavond (aanvang tussen
18u30 en 20u30). Betreffende
clubs moeten wel over een
goedgekeurde
lichtinstallatie
beschikken. Bij U21 kan ook
geopteerd
worden
voor
vrijdagavond (aanvang tussen
19u30 en 20u30). Voor reserves en
veteranen geldt deze mogelijkheid
niet.

François De Leeuw
Oud Kerkhoflaan 26, 2650 Edegem
GSM 0498/64 05 07
francois.de.leeuw@skynet.be

Clublokaal

OLSEA vzw
Laaglandlaan 385
2170 Merksem
Tel 03/646 50 50
Btw nr. BE0419573104

Hun wedstrijden worden enkel op
zondag gespeeld. Vermeldenswaardig is ook dat de mogelijkheid
bestaat om een B-ploeg in te
schrijven in de reeksen met stijgen
en dalen, met restrictie dat zulks
enkel kan in de laagste reeks.
Voetbal Vlaanderen organiseert
kortelings de opleiding Start 2
Coach, bestaande uit vier lessen
ter ondersteuning van de trainer bij
het begeleiden van spelers. Er
wordt
vertrokken
vanuit
de
bouwstenen trainer / speler /
omgeving / doelen en inhoud /
methodiek met fun, vorming en
wedstrijdmethode. Elke les bestaat
uit een combinatie van theorie en
praktijk en wordt gegeven door
ervaren
voetbaldocenten.
De
opleiding start op 20 mei a.s. bij City
Pirates Linkeroever. Inschrijven
kan via:

*** SEJA ZOEKT ***






extra trainers /
begeleiders voor onze
jeugdploegen
assistent
terreinverzorger
T1 voor doorgroei naast
Thierry Aerts
hulp voor
terreinberegening in
zomerperiode
helpende handen
tijdens klusdagen

Kandidaten kunnen zich
melden bij onze bestuursleden.

*** SEJA OPROEP ***

www.sport.vlaanderen/VTS-Opleiding

Warm aanbevolen
trainers!

aan

onze

Zaterdag 15 mei 2021 vanaf
9.00 (tot waarschijnlijk 17.00)
KLUSJESDAG
met o.m. volgende uit te voeren
jobs:





1 - bron:
https://www.onlinegolfcoaching.nl/training/zwaai
baan-en-clubblad-stand-putten/handige-harry
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in orde brengen van de
grote netten achter de
doelen
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bomen die zijn afgetopt
in orde brengen van de
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containers met materiaal
in orde brengen.
Alle hulp is welkom!

Clublokaal

OLSEA vzw
Laaglandlaan 385
2170 Merksem
Tel 03/646 50 50
Btw nr. BE0419573104

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

POLYTHERM bvba ROLLUIKEN en ZONNEWERING
Leugenberg 165 / 3 Ekeren 2180
03 665 13 31
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********* REGELING LIDGELDEN SEIZOEN 2021 – 2022 *********
Het voorbije voetbalseizoen is niet verlopen zoals gewild. Toch denken we al
aan de toekomst. We kunnen er niet snel genoeg aan beginnen.
Ook onze club heeft een lastig seizoen achter de rug. Weinig tot geen
inkomsten maar toch doorlopende uitgaven.
In het besef dat het ook voor onze leden geen fijn jaar geweest is, wil het
clubbestuur een extra inspanning doen naar het lidgeld voor het seizoen 2020
- 2021.
Opnieuw geldt dat wie vroeg betaalt daar zijn voordeel uit haalt.

Betaling tussen

Betaling tussen

Betaling tussen

1/4/2021 - 31/5/2021

1/6/2021 - 31/7/2021

1/8/2021 - 30/9/2021

• Jeugd / Senioren:

• Jeugd / Senioren:

• Jeugd / Senioren:

110€

140€

170€

Nieuwe leden betalen steeds 170€.
De bijdrage voor de voetbalspeeltuin bedraagt 50€.
Voor jeugdspelers is dit seizoen een Seja trainingspak alsook polo met logo
inbegrepen in het lidgeld. Senioren en veteranen die voor 31/5/2021 betalen
genieten van 10 € korting t.o.v. vorig seizoen en krijgen een polo met logo
inbegrepen.
De familieregel blijft behouden. Eerste familielid betaalt volledig lidgeld. Vanaf
het tweede familielid (zelfde adres) is voor elk bijkomend spelend lid 20 €
korting voorzien.
Als het lidgeld NIET betaald is op 30/9/2021 mag de speler NIET meer spelen
tot vereffening.
Lidgelden kunnen gestort worden op rekeningnummer BE22 3634 3852 8047.
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********** EEN “PROPERE” SPORTTAAL **********

ZEG NIET MEER

MAAR ZEG

Het vandalisme van de supporters gaat alle perken te buiten.
Bieden wij de supporters voldoende mogelijkheid tot vrije creatieve
expressie?
Fuiven, dat is alles waar die spelers in geïnteresseerd zijn.
Wat bij deze spelers opvalt is hun positieve sociale attitude.
Collega X heeft zijn tegenstrever gemolesteerd.
De relatiestoornis tussen collega X en zijn tegenstrever is in een acute fase
getreden.
In de club laten ze de zwakke spelers aan hun lot over.
Er dringt zich een versoepeling van de beoordelingsnormen op.
Bij collega A staat de ploeg regelmatig overhoop.
Collega A experimenteert met een antiautoritaire methode.
Hoe doen ze dat bij andere club?
Hier manifesteert zich een nood aan club overstijgend denken.
Die flauwe kul hebben we al honderd keer gehoord.
Het onderwerp lijkt belangwekkend genoeg om er een studiedag aan te
wijden.
Meneer, uw zoon is lui.
We zijn er nog niet in geslaagd uw zoon in voldoende mate te motiveren.
Probeer het eens met een, schouderklopje!
Waarom zou u niet remediëren met inachtneming van de principes van de
effectieve taxonomie?
Met die speler is niets aan te vangen.
Die speler komt in aanmerking voor een aanvullend onderzoek.
Speler B heeft een grote bek.
Speler B heeft een uitgesproken aanleg voor verbale expressie.
Die speler is een onbeschofte pummel.
Die speler geeft blijk van exuberante spontaniteit.
Speler Y weet van toeten noch blazen.
Speler Y mist een duidelijk inzicht in het referentiekader.
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*********** GEZOCHT: ASSISTENT TERREINVERZORGER ***********

Taakomschrijving: terreinen speelklaar houden (maaien / wellen / sproeien /
lijnen trekken / onderhoud netten)
Aanbod: flexibele werktijden / gepaste werkkledij / verzekering / hapjes en
drankjes / samenwerking en opleiding door huidige onderhoudsmensen
Interesse? Contacteer Dirk Delva – 0476/34.14.46

FC SEJA – DE TOFSTE CLUB VAN ‘T STAD
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************ WIJZIGING VERDELER SPORTMATERIAAL ************
Seja en Soccertime / Joma hebben, ingaande op 1 juli a.s., een meerjarige
verbintenis aangegaan om per voetbalseizoen jaarlijks kledij, materiaal en
uitrusting aan te kopen.
In overleg met de club zal er per seizoen één pasdag bij Seja georganiseerd
worden. Joma stelt een online web-platform ter beschikking van de club en zijn
leden.
De Seja website zal kortelings aangepast worden met links naar het online
platform.
Ieder lid van de club kan bij Soccertime voetbalschoenen en -sloffen aankopen
tegen een vaste onderhandelde inkoopprijs. Idem dito wat betreft
keepershandschoenen voor onze doelwachters.
Seja maakt afspraken i.v.m. polo’s en trainingspakken welke onze leden het
komende seizoen aangeboden krijgen in combinatie met het betaalde lidgeld.
Wat betreft spelersuitrustingen opteert de club voor shirts zoals hierna
afgebeeld.

De fysieke winkel van Soccertime kan bezocht worden aan de Churchilllaan
192 in Schoten - 03/334.73.46 – www.soccertime.be
Openingsuren:

Dinsdag en donderdag
Woensdag, vrijdag en zaterdag
Zondag en maandag
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13 - 18 uur
10 - 18 uur
gesloten
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