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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
* BIJKOMENDE INFO M.B.T. STOPZETTING COMPETITIE 2020 - 2021 *
Situatie vanaf 1 februari 2021
De crisiscel van de KBVB besliste eind januari om in het veldvoetbal alle
amateur- en recreatieve competities voor dit seizoen met onmiddellijke ingang
stop te zetten.
Voetbal Vlaanderen wil iedereen zoveel mogelijk de kans geven om terug te
voetballen van zodra het toegelaten en veilig is. Een overzicht.
U14 t.e.m. U19:
Vanaf 1/2/2021 kan er getraind worden in een bubbel van 10 (excl. begeleider)
en dit enkel outdoor. Wedstrijden kunnen voorlopig nog niet gespeeld worden
maar alle mogelijke wedstrijdvormen met contact t.e.m. 5v5 kunnen worden
aangeboden in eigen bubbel.
U6 t.e.m. U13:
Vanaf 1/2/2021 kunnen deze categorieën enkel nog outdoor trainen, in een
bubbel van 10. Vriendschappelijke wedstrijden zijn voorlopig niet mogelijk. De
verschillende wedstrijdformats 2v2, 3v3 en 5v5 kunnen op training binnen de
eigen bubbel worden gespeeld.
De wedstrijden van de jeugdkalender en aanvullende vriendschappelijke
wedstrijden kunnen pas aangevat worden na toelating door de overheid.
Momenteel is er nog geen datum van hervatting bekend.
Senioren en U21:
Momenteel zijn geen wedstrijden toegelaten. +18-jarigen mogen in groepjes
van 4 trainen (incl. begeleider), zonder contact.
De competities met en zonder stijgen en dalen zijn definitief geannuleerd. Er
worden derhalve geen klassementen opgemaakt.
Wanneer vriendschappelijke wedstrijden of tornooien terug mogelijk zijn,
kleedkamers beschikbaar zijn, cafetaria’s open mogen en supporters opnieuw
toegelaten worden is momenteel nog niet bekend.
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** ONDER VOORBEHOUD – SEJA TORNOOI 2021 **
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*** JEUGD BEWEEGT TE WEINIG IN LOCKDOWN ***
GENERATIE ZITTEND GAT
Geen turnles meer op school, de sportclub dicht en dan maar hele dagen op
de iPad: de opeenvolgende lockdowns hakken stevig in op de fysieke conditie
van onze tieners.
De 12- tot 18-jarigen gaan er fysiek het felst op achteruit door de beperkingen
waar we al maanden mee leven. Bij kleinere kinderen is de impact beperkt: zij
kunnen nog spelen en sporten op school en bij hun club. Maar tieners liggen
effectief stil: ze kunnen niet naar de sportclub en op school zijn de lessen LO
fel verminderd omdat ze afstandsonderwijs volgen. En het was al niet veel
soeps bij tieners, dat bewegen. Amper 15% van hen haalde voor de
coronacrisis de norm van wat je normaal per dag moet halen aan beweging.
Op de middelbare school zijn reguliere turnlessen een zeldzaamheid
geworden. In openlucht mag het nog, al is dat niet evident in de winter. Binnen
moet het sporten contactloos en laag intensief zijn (o.m. yoga of EHBOlessen). In het eerste en tweede middelbaar hebben leerlingen nog vier jaar
om recht te trekken wat ze nu verloren hebben, maar de vijfdes en zesdes
zullen veel leerdoelen niet halen.
En dat is erg. Pakweg correct kunnen zwemmen is een belangrijke
competentie. In je middelbare schooljaren leg je de basis voor een gezond en
sportief leven later. Dus natuurlijk zit daar een probleem. Vooral ook omdat na
schooltijd alles stilligt. Volgens Voetbal Vlaanderen tellen de Vlaamse
sportclubs een kleine tweehonderdduizend leden die tussen de 13 en 18 jaar
zijn. Slechts een kleine fractie van hen traint nog. Buiten mag weliswaar nog
worden getraind in groepjes van maximaal vier, maar lang niet alle clubs doen
dat.
Het ziet er naar uit dat de competitie dit seizoen niet meer heropgestart zal
worden. Dan komen we al snel aan de zomer en zullen tieners meer dan een
jaar niet meer normaal hebben gesport. De tienerjaren zijn sowieso al de jaren
waar er veel uitval is bij sportclubs omdat er veel andere interesses en
bezigheden zijn. Na de lockdown is dan ook de kans groot dat tieners zeggen:
ik heb het niet gemist, waarom zou ik nog terugkomen? Dat wordt een enorme
opgave. Vooral omdat sportclubs nu al overwegen om straks het lidgeld op te
trekken omdat ze anders de coronacrisis financieel niet te boven zullen komen.
Vlaams minister van Sport Ben Weyts zegt dat er later dit jaar een specifieke
campagne zal uitgerold worden om te vermijden dat veel jongeren afhaken in
de sportclub. Wait and see …
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**** DOORGEZAAGD – ROGER VANDERISPAILLIE ****
Volledige naam:
ROGER VANDERISPAILLIE
Geboorteplaats en -datum:
Wilrijk - 3 maart 1992
Adres:
Velodreef 121 - Essen
Burgerlijke staat:
Ongehuwd
Beroep:
Chauffeur Loodswezen
Bij Seja sinds:
2005
Functie binnen de club:
speler
Vorige clubs:
R. Capellen FC
Specialiteit:
kracht
Bij welke Belgische club zou je graag functioneren?
Royal Antwerp FC
Favoriete Belgische speler:
Ritchie De Laet
Favoriete buitenlandse club:
Manchester United
Favoriete sportman:
Cristiano Ronaldo
Mooiste moment in je sportcarrière:een omhaal gescoord tegen Groenendaal
Uitverkoren voetbalweer:
zeker ni te waarm, regen mag!
Andere sporten:
fitness, airsoft
Geloof:
ik geloof dak een hoengerke hem
Beste karaktertrek:
vechter
Slechtste karaktertrek:
vechter?
Hekel aan:
de arbitrage in het Belgische voetbal, zowel amateurs als profs
Favoriete citaat:
dak het ni weet
Lengte:
1m83
100 meter in:
2 uur is da oke?
Tatoeages:
9
Lievelingseten: een minike me stoofvleessaas, nen twijfeleir, ne mexicano en
e kaa bouletje veur onderweg!
Niet te eten:
witloewf
Beste restaurant:
telt de McDonalds oep de Bredabaan oek?
Stamcafé:
vruuger ‘t Gildenhuys in Essen maar die bestaan nimmeer
Favoriete film:
Fast & Furious
Beste acteur / actrice:
Paul Walker
Mooiste vrouw:
ongs moeder
TV-programma:
Vikings
Muziek:
Linkin Park
Laatste boek:
’t boekske van den Aldi
Kranten / tijdschriften:
Antwerp Clubblad
Auto:
Seat Leon FR
Huisdier:
Staffordshire Bull Terrier, Kameleon
Vakantieoord:
zou graag eens naar Pula, Kroatië gaan
Toekomstwens:
seks, drugs en rock&roll
Ambitie:
een gezond en gelukkig leven
Droom:
da wilde ni weten wa kik allemaal droom
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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 ********

Sportantenne Merksem zette de
actie ‘Sportclub in de kijker’ op.
Bedoeling is dat een lid van de club
een filmpje maakt waarin een
jeugdspeler van Seja antwoord
geeft op de vraag: ‘Waarom sport jij
graag bij deze club?’ Een
compilatie van de opnames wordt
begin maart gepubliceerd op de
sociale media van de Sportantenne
Merksem.
Zoals in een vorige bijdrage gemeld
overleefde de tent, welke in coronatijden voor het clublokaal stond
opgesteld, de eindejaarstorm Bella
niet. Ondertussen werd een nieuw
exemplaar aangeschaft en gesponsord door Bruno Vertessen
(Kruiden Evlier). Een toffe geste!

vrijwilligers in de bloemetjes door
hen een gratis attentie aan te
bieden. Seja gaf een lijst met 55
namen door.
Uitslagen vriendschappelijke wedstrijden:
U12A - SK Donk
5-1
City Pirates - U12A
2-9
U7 - City Pirates
30 - 19
Oud-ploegmakkers werden opgeschrikt door het bericht van
overlijden van Frans De Wit op 1
januari 2021. Frans (geboren
17/12/1947), afkomstig van Heffen,
kreeg zijn opleiding bij Racing
Mechelen en was verschillende
jaren doelman en smaakmaker van
het eerste elftal van Olsea.
Proficiat Pepe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De stamvader van de gelijknamige
familie, Guido Delva, blies op 1
februari jl. 90 kaarsjes uit. Een
oproep om hem met evenveel
wenskaarten te fêteren kende
ruime bijval want de postbode
leverde uiteindelijk meer dan 200
kaartjes af.

Het idee om in corona-tijd aan de
ingang van het clublokaal tijdens de
trainingen van onze jeugdploegen
een take-away met o.m. snoep en
frisdrank op te zetten vond
uiteindelijk geen doorgang omdat
de reglementering ter zake wel heel
dubieus bleek te zijn. Jammer!
Van 27/2 tot 7/3/2021 vindt de
jaarlijkse
‘Week
van
de
Vrijwilliger’ plaats. Het District
Merksem zet wat graag alle
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Aanmoedigend berichtje van een
van onze ouders binnen de jeugd.
“Wil ook even Seja en zeker de
trainers bedanken voor de gedane
inspanningen om onze kids tijdens
de afgelopen maanden hun
favoriete hobby te laten beoefenen.
Supergoed bezig dus allemaal!
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Om de financiële nood bij onze
clubs enigszins te lenigen besliste
het bestuur van de vzw KVV
Antwerpen om een bijkomende
uitkering van het Jeugdsportfonds
en het Beloningssysteem voor
seniorenwerking toe te kennen.
Uiteraard was onze penningmeester erg tevreden met deze
uitzonderlijke maatregel.

aansloten. Al snel werd zij drijvende
kracht bij de organisatie van
evenementen voor onze jongeren
(o.m. Halloween, Sint-Niklaas,
Carnaval en Paasbrunch). Een
volgende stap was haar integratie
binnen het dagelijks bestuur van de
club waarin Petra met verfrissende
ideeën en realisaties een belangrijke rol vertolkt.

Verdienstelijk lid 2020 !!!!!!!!!!!!!!!
Het sportbestuur van Kon. F.C.
Seja besliste tot nominatie van
Petra Rollier (30/9/1981) als
verdienstelijk lid 2020 bij de
Sportraad van Merksem.

Winters vermaak op training

Petra kwam
met
onze
club
in
contact toen
haar zonen
Jari, Casper
en Vince als
jeugdspelers
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********* DRINGEND GEZOCHT: 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
MET DANK AAN ONZE SPONSORS

POLYTHERM bvba ROLLUIKEN en ZONNEWERING
Leugenberg 165 / 3 Ekeren 2180
03 665 13 31
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********** DE SCHEIDSRECHTER **********

Heeft het niet moeilijk om
bescheiden te blijven want …

Heeft het niet gemakkelijk om een
goeie te zijn want …

als hij:

dan is hij:

Tijdig en kordaat begint
De laatste speler afwacht
Sportiviteit eist
Niets zegt
Uitleg verschaft
De kapitein roept

geen gemakkelijke
te verdraagzaam
een dwingeland
een betweter
een tateraar
iemand die het van zijn rug schuift

Fluit wegens roepen
De warboel laat doorgaan
Beslissend optreedt

onverdraagzaam
zonder gezag
iemand die zichzelf te ernstig neemt

Zachtmoedig blijft
Alle fouten fluit
De voordeelregel toepast
Dynamisch en kordaat optreedt
Voorzichtig is
Alleen een beslissing neemt
Zijn grensrechter raadpleegt
Een buitenspel bestraft
Een vermeend buitenspel niet fluit
Op de 90ste minuut affluit
Laat overspelen

zonder voldoende kennis
een spelbreker
ziende blind
een bezetene
een slappeling
verwaand
een bangerd
iemand die spoken ziet
een omgekochte
een die de horloge niet kent
vergeten hoelang een match duurt

Terstond huiswaarts keert
Na de wedstrijd een glas drinkt

iemand die bang is van zijn vrouw
een home-referee
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