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Nieuwsbrief van Kon. Seja F.C. 
 
Seizoen 2020 - 2021 - 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 
 

***** LIDBIJDRAGE SEIZOEN 2020 / 2021 ***** 

 
In dit uitzonderlijk seizoen vindt het bestuur van Seja het uitermate jammer dat 
clubleden niet maximaal spelgelegenheid kan geboden worden voor het door 
hen betaalde lidgeld. 
 
Voor de club is het echter alles behalve een sinecure om dit seizoen financieel 
rond te komen, Lonende evenementen als winterbarbecue, quizavond en 
jaarlijks tornooi dienden of dienen noodgedwongen te worden geschrapt. 
Inkomsten van het clublokaal vallen grotendeels weg. Vaste kosten zoals 
onderhoud terreinen, nutsvoorzieningen als gas, elektriciteit en water, 
verzekering en bondsbijdragen blijven anderzijds wel doorlopen. 
 
Seja rekent in deze op het begrip van zijn leden om de nu betaalde lid bijdrage 
als een vorm van steun aan de club te beschouwen. Het bestuur bekijkt om in 
de mate van het mogelijke voor het volgende seizoen een compensatie op het 
lidgeld toe te staan. 
 

***** PERSPECTIEF HERVATTING VOETBALSEIZOEN ***** 

 
Het eerste weekend voor de veldvoetbalcompetitie wordt ingepland op 
zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. Dit geldt voor senioreswedstrijden, 
competitief en recreatief, evenals voor alle jeugdwedstrijden. 
Voor individueel uitgestelde of verplaatste wedstrijden is er mogelijkheid deze 
midweek te spelen op woensdagen 6 - 13 - 20 of 27 januari 2021. Indien de 
coronasituatie het mogelijk maakt kan in onderlinge afspraak ook uitzonderlijk 
op 26 of 27 december 2020 of op 2 en 3 januari 2021 gespeeld worden. 
Kleedkamers, douches en sportkantines blijven gesloten. 
Trainen bij Seja blijft intussen mogelijk op woensdag en zaterdag voor de 
reeksen voetbalspeeltuin tot U13 als trainers, spelers en 
weersomstandigheden zulks toelaten. Volgende veiligheidsmaatregelen 
dienen daarbij in acht te worden genomen: 

 dragen van mondmasker verplicht van zodra je uitstapt aan de auto 

 op veilige afstand van elkaar blijven 

 slechts één persoon aanwezig bij afzetten en ophalen van spelers 
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***** KLEEDKAMERS (door Staf De Bie) ***** 

 
In deze nare Corona tijden komen de kleedkamers weer in het oog van de 
storm terecht als mogelijke verspreidingsplaats van het virus. De afgesloten 
ruimte, de douches en de waterdamp, weet je wel. 
 
Wel, in mijnen tijd… en dan weet je dat er weer teruggegaan wordt naar een 
prehistorische periode voor de jonge gasten en amper eergisteren voor de 
mensen van mijn leeftijd. 
 
Wel, in mijnen tijd toen ik begon in 1970 waren de kleedkamers langs de velden 
leeggemaakte tuinhuisjes, verlaten stallen of opgekalefaterde barakken. 
Verluchting was niet nodig, daar zorgde de vele kieren en spleten voor. Meestal 
zorgde een kachel voor verwarming en voor het ontdooien van de buizen om 
ons na de match aan een pompbak met lopend koud water te kunnen wassen. 
De epische verhalen van plastieken bakjes en ijs breken om aan water te 
geraken behoren tot de roemrijke herinneringen van mijn generatie. Op Rapid 
kregen we zo’n bakje en een emmer om het water uit de sloot te halen en ons 
buiten te wassen. Op een godvergeten veld van Vos Reinaert kwam het 
badwater uit een regenton met als attribuut een hamer om de bovenlaag ijs 
kapot te kloppen. Nostalgie, inderdaad en leve de douches. Wanneer we in die 
periode op verplaatsing in de cabines kwamen klonk soms een enthousiaste 
kreet: ’hé mannen, z’ebben hier douches’. 
 
Staar U niet blind op de mooie installaties van tegenwoordig, ook de douches 
hebben hun evolutie en geschiedenis. In het begin was er een koordje of een 
kettinkje met een handvat om aan te trekken om zo het water over je body te 
laten lopen. De filosofie was: natmaken, inzepen, afspoelen. Dat was buiten de 
spelers gerekend die na de match al wat langer van een warme regenbui 
wilden genieten. Allerlei trucjes werden uitgevonden en gedeeld om die wens 
toch maar zo lang mogelijk, mogelijk te maken. Het resultaat was altijd 
hetzelfde: kapotte koordekens of kettinkjes en dus onbruikbare douches. 
 
Hilarisch was het moment dat we bij Ossmi op bezoek gingen en we geen 
knoppen, hendels of dergelijks vonden. De nieuwsgierige van dienst ging op 
verkenning, stapte onder de douches en kreeg meteen een nat pak. De 
schooldirectie had namelijk een vooruit strevend sensor of infrarood systeem 
geïnstalleerd dat in gang schoot wanneer ergens een straal onderbroken werd. 
De clubverantwoordelijken gingen ook brainstormen en een massa ideeën 
werden geopperd, getest en weer afgevoerd. Wat dacht u van twee kranen? 
Dan kan elke speler zelf zijn temperatuur en debiet regelen. Dat klinkt mooi 
maar dan moeten alle leidingen dubbel gelegd worden en heeft de eerste in de 
rij een droomdouche en de laatste wat droomdruppels. Het water blijft dan ook 
lopen als de speler al lang uit de douche is. 
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Eén leiding dan maar met een voorafgaande temperatuurinstelling. Toch 
proberen het waterdebiet onder controle te houden door een vorm van 
tijdsbeperking. Een drukknop zorgde voor een halve minuut water waarop je 
deze opnieuw moet indrukken. Gevolg: zie hierboven… vindingrijke spelers 
maar nu kapotte knoppen. 
 
Bij Seja kun je genieten van een deugddoende douche want het water heeft 
een vaste temperatuur dat het warme en koude water mengt, zalig. En de 
drukknoppen moeten jullie erbij nemen en ze behandelen zoals ze bedoeld 
werden…, met zachtheid zodat ze lang meegaan. 
 
Met het forceren van de knop heb je misschien éénmaal je goesting maar de 
volgende keren niet meer en laat je makkers van andere ploegen in de steek. 
Het kost ook weer inspanningen van de logistieke mensen en centen, die de 
club beter aan andere zaken kan uitgeven. Is het echt zo moeilijk om die knop 
een keertje meer in te drukken? 
 
Veel doucheplezier gewenst wanneer het virus onder controle is en er weer 
geshot kan worden. 
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***** DOORGEZAAGD – BART VERMEER ***** 

 
Volledige naam:  BART VERMEER 
Geboorteplaats en -datum:  Merksem - 23 mei 1979 
Adres:  Merksem 
Burgerlijke staat:  getrouwd 
Beroep:  postman - uitreiker 
Bij Seja sinds: oktober 2005 
Functie binnen de club:  trainer U7 
 
Vorige clubs:  Olse 
Specialiteit:  spelers motiveren 
   
Bij welke Belgische club zou je graag functioneren?  Antwerp 
Favoriete Belgische speler:  Dries Mertens 
Favoriete buitenlandse club:  Liverpool 
Favoriete sportman:  Wout Van Aert 
 
Mooiste moment in je sportcarrière:  twee keer het (voormalige) KVV-tornooi winnen 
Uitverkoren voetbalweer:  zonnig 
Andere sporten:  wielrennen 
Geloof:  atheïst 
 
Beste karaktertrek:  zorgzaam 
Slechtste karaktertrek:  snel zenuwachtig 
Hekel aan:  opscheppers 
Favoriete citaat:  wat je niet doodt, maakt je sterker 
 
Lengte:  1m76 
100 meter in:  teveel tijd 
Tatoeages:  geen 
Lievelingseten:  biefstuk met frietjes 
Niet te eten:  spruitjes 
Beste restaurant:  De Peerdestal 
Stamcafé:  de kantine van Seja en bij Brenne in de Nieuwe Lantaarn 
 
Favoriete film:  Seven 
Beste acteur / actrice:  Sean Connery 
Mooiste vrouw:  Scarlett Johansson 
Tv-programma:  De Mol en detectivereeksen 
Muziek:  als het maar dansbaar is 
Laatste boek:  veel te lang geleden 
Kranten / tijdschriften:  Het Nieuwsblad 
Auto:  geen 
Huisdier:  geen 
Vakantieoord:  citytrips 
 
Toekomstwens:  dat corona zo snel mogelijk verdwijnt 
Ambitie:  nog jaren trainer blijven op Seja 
Droom:  gezond oud worden 
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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 
 
Na het afscheid van Kenneth Roberts is Seja 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 =  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 
 

***** SEJA WEBSITE ***** 

 
Op zoek naar informatie? Alles vind je terug op www.seja.be 
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***** DITJES EN DATJES ***** 

 
Onze jongste scheidsrechter Robbe 

Grauls (18) maakte promotie van 

categorie J3 naar J1. Concreet omvat 

dit het leiden van wedstrijden voor 

elite jeugd, alsook interprovinciale of 

provinciale jeugd en reserves. Op 

termijn volgt dat een examen (4de 

provinciale) om nog verder door te 

groeien. 

 

Het gedeelte van de Laaglandlaan 

tussen Korte Bremstraat en het einde 

van de bebouwde kom is zone 30 

geworden omdat er in de straat een 

school en een speeltuin liggen. Een 

verwittigd chauffeur is er twee waard! 

 

Leden kunnen via hun ziekenfonds 

nog steeds terugbetaling van een 

gedeelte van hun lid bijdrage bij Seja 

bekomen. De tussenkomst varieert 

tussen 15 en 30 €. 

Aanvraagformulieren kan je 

downloaden op de website van je 

ziekenfonds en laten aftekenen door 

een bestuurslid van de club. 

 

49-13 / 26-33 / 35-17 / 1-38 / 35-27 / 

8-36 

Monsteruitslagen bij onze U7 die 

eerder doen denken aan basket- of 

handbal. Dat vraagt om enige 

verduidelijking. Een ploeg U7 bestaat 

uit zes spelers. Zij spelen met twee 

ploegjes 3 tegen 3 en wisselen na 

elke helft (2 kwart) van ploeg. Zo 

speelt Seja 1 tegen tegenstander één 

2 kwart en nadien tegen tegenstander 

twee ook 2 kwart. Het aantal doelen is 

de optelsom van de vier wedstrijdjes. 

Onze U7 beschikken bovendien over 

een vrij getalenteerde ploeg, vrucht 

van zowel onze voetbalspeeltuin als 

de inzet van trainer Bart Vermeer, al 

verschillende jaren begeleider van 

deze categorie. 

 

De Sportdienst Antwerpen gaf recent 

een update i.v.m. de situatie omtrent 

de installaties van de gebroeders 

Neel. Een landmeter stelde ter 

plaatse vast dat er geen toegang tot 

de terreinen mogelijk is zonder over 

de eigendom van Neel te komen, wat 

uiteraard het verkrijgen van een 

concessie voor beide velden in de 

weg staat. Zodoende is het dossier 

Sportpark Laagland van onder het 

stof gehaald in de hoop op die manier 

op middellange termijn tot een 

oplossing te komen. Bovendien wordt 

door de Sportdienst bekeken om de 

grond en het gebouw van de familie 

Neel over te kopen tegen een 

redelijke prijs om dan het hele project 

verder uit te werken. 

 

Covid-19 blijft voor annuleringen 

zorgen. Zo schrapte Lava Gewest 

Recreatief Voetbal noodgedwongen 

de geplande jeugdbeker waarvoor 

o.m. onze U17 ingeschreven waren. 

Ook de huldiging van Kenny, Jeroen 

en het sproeiteam, voorzien op 22/11, 

werd intussen naar een latere datum 

verplaatst. 
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***** VERVOLG ***** 

 

Voetbal Vlaanderen verleende zijn 

medewerking bij het opmaken van 

een zakwoordenboekje om anders-

talige voetballertjes Nederlands te 

leren en / of te laten oefenen. De 

gratis boekjes helpen spelers en hun 

ouders te communiceren met o.a. de 

trainer en het clubbestuur. Seja heeft 

een aantal exemplaren van het 

voetbalwoordenboekje aange-

vraagd en zal deze ten gepasten tijde 

verspreiden. 

 

In het voorjaar van 2021 wordt door 

toedoen van de Vlaamse 

Trainersschool een opleiding 

initiator voetbal georganiseerd op 

het sportpark Heikant in Kalmthout. 

De cursus gaat door op 

maandagavond en start op 

25/1/2021. Geïnteresseerden vinden 

informatie op of kunnen inschrijven 

via de website van Voetbal 

Vlaanderen. 

 

 

***** VERVOLG ***** 

 

Ons clubbestuur heeft het plan 

opgevat om met ons omringende 

clubs (Vlug Vooruit, Groenendaal en 

Olse) gesprekken aan te vatten om 

een gezamenlijke toekomstvisie af 

te toetsen. Over verdere stappen ter 

zake hopelijk spoedig meer nieuws. 

 

Seja vond volgende bereidwillige 

sponsors om de club vestimentair te 

ondersteunen:  

Spar Wildert (Mick Van Campen): stel 

truien 1ste ploeg 

Drankenhandel Gagelmans: uit-

rusting U21 

 

Hebben er opnames van het 

populaire tv-programma ‘De Mol’ 

plaats gevonden bij Seja? Uit 

bijgaande foto zou zulks best wel 

eens kunnen worden afgeleid… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je zelf iets leuks te melden? Laat het ons weten en wie weet verschijnt jou 

berichtje in de volgende nieuwsbrief. 

 

Alle meldingen zijn welkom via email aan francois.de.leeuw@skynet.be 
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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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***** SEJA VERWELKOMT ONDERSTAANDE NIEUWE LEDEN ***** 

 
Voetbalspeeltuin: Almeida Neves Aiden 
U8: Mehdaoui Mohamed-Hamza 
U9: Finich Junaid 
U10: Algabed Mohammad 
U11: Ntambo Kyllian 
U12: Kamara Ousmane 
U15: Mounir Deli Mounir 
 

***** PROCEDURE BIJ SPORTONGEVAL ***** 

 
Aangifteformulieren zijn te verkrijgen in het clublokaal of kunnen gedownload 
worden van de website www.voetbalvlaanderen.be. In het kader van de van 
kracht zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen leden 
zelf hun ongevalsaangiften in te dienen alsook de verdere afhandeling ervan 
in eigen beheer te doen. 
 
Contactgegevens verzekeringsmaatschappij:  
Arena n.v. - Nerviërslaan 85 (bus 2) – 1040 Brussel – 02/512.03.04 
 

***** HALLOWEEN ***** 

 
De trainingen van onze spelertjes van de voetbalspeeltuin en van de 
categorieën U7 tot U11 vonden op woensdag 28 oktober jl. plaats in een 
regelrecht Halloween sfeertje. 
Meer dan zestig kinderen werden getrakteerd op een zakje trick-or-treat, alles 
voorverpakt en coronaproef. 
Alweer een geslaagd initiatief van Petra en haar team! 
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