Nieuwsbrief van Kon. Seja F.C.
Seizoen 2020 - 2021 - n° 1
Contact: francois.de.leeuw@skynet.be
Teksten: François De Leeuw – Opmaak: Johan Grauls
Wil je de nieuwsbrief automatisch ontvangen? Heb je ideetjes of voorstellen?
Stuur een bericht aan nieuwsbrief@seja.be
***** WOORDJE VAN DE VOORZITTER *****
Terugkijken op het vorige seizoen of vooruitblikken naar het volgende. Niet
eenvoudig deze dagen. Sinds vrijdag dertien maart 2020 werd ons normale
leven overhoop gehaald. Covid-19 nam het over… het leven, het nieuws, het
werk, … We moesten zelfs afscheid nemen van ons geliefde spelletje. De
competities werden stilgelegd. De kantines werden gesloten. We konden geen
kampioenen vieren. Geen onverhoopte reddingen beleven. Nergens tornooien.
Geen eindeseizoensfeesten. Ons clubleven zag af.
Op Seja bleven we echter niet bij de pakken zitten. De nieuwe verlichting op
het veld voor de kantine werd geïnstalleerd. Bompa Luc en Patje bleven alle
dagen paraat. Sproeien, gras afdoen, opnieuw sproeien, opnieuw gras
afdoen,… Dag in dag uit. Zelfs tijdens de hittegolf. Bemesten, wellen,… noem
maar op. Nogmaals sproeien, nogmaals het gras afdoen, … Het resultaat van
al dit werk kan je vandaag zien. De velden liggen beter dan ooit tevoren. In de
wandelgangen wordt, met enige zin voor eufemisme, gesproken over “nen
biljart”. De omgeving werd netjes onderhouden. De douches en de kantine zijn
ondertussen grondig gereinigd en ontsmet. Van zodra het kan, zullen we dit
gepast vieren. Maar vermoedelijk wachten we met zijn allen op een spuitje. Het
moet niet altijd op den tram of op Godot zijn … Maar er is licht aan het einde
van de tunnel. De competities starten op. De kleedkamers mochten uiteindelijk
dan toch open en “last but not least” ook de kantines. Ons professioneel corona
team (Annemie en Jeroen) bracht alles, in de mate van het mogelijke, volgens
de maatregelen in orde. Er is voldoende ontsmetting voor onze handen voor
handen, met dank aan Bruno. Als we de nodige afstand in acht nemen kunnen
we er veilig terug ene komen pakken. We wachten verder geduldig om alle
harde werkers binnenkort gepast in de bloemetjes te zetten … De
klusjesdagen verliepen goed. De ene dag met al wat meer volk dan de andere.
Maar beiden met voldoende enthousiasme. Er werd weer heel wat werk verzet.
Zelfs een deel van de parking werd verhard. Toch ook alweer een hele
vooruitgang. Dank aan iedereen voor de hulp. En over wat komen gaat bestaat
grote onzekerheid. Ik doe hier geen voorspellingen. Ik hoop vooral dat we, in
alle voorzichtigheid, er een langer seizoen van mogen en kunnen maken!
Johan Verheyen
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***** QUO VADIS SEJA *****
Wat mogen we van het komende seizoen verwachten? In eerste instantie is
het vooral te hopen dat Seja als club gespaard blijft van verdere vervelende
corona-perikelen en dat het verenigingsleven stilaan opnieuw zijn normale
verloop gaat kennen. In deze beschouwing leggen we echter vooral de focus
op het sportieve.
Bij de senioren gaat in eerste instantie de aandacht naar het eerste elftal waar
het nieuw samengestelde triumviraat (Dimi / Denis / Thierry) hopelijk garant
staat voor sportieve pieken. Het vertrek van Jesin Gorrebeeck betekent
uiteraard een aderlating. Aan de nieuwkomers om die leemte efficiënt op te
vullen.
Bij de tweede ploeg springt de terugkeer na een jaar onderbreking van mentor
Patrick De Groof in het oog. In zijn zog opent de terugkeer van enkele spelers
perspectieven om terug aan te knopen met vroegere successen.
De veteranen kenden vorig seizoen een ongelukkige campagne met een stel
zware kwetsuren (Gilles, Jerome, Mathieu) en daarbovenop ook de fin de
carrière van Dré en de problematiek rond de dubbele aansluiting van Mathias.
Verjonging en aanvulling zijn dus wenselijk om de in de C-reeks toch een rol
van betekenis te spelen.
Daar waar aanvankelijk gedacht werd om bij de U21 twee teams te kunnen
inschrijven, moest al spoedig van dit plan worden afgestapt toen meer dan tien
spelers de duiventil verlieten. Niettemin blijft de samenwerking met de kern van
het eerste elftal overeind.
Bij U17 en U15 zit het snor qua spelerspotentieel en begeleiding. Oude
getrouwe Jeroen Mariën koos weliswaar om een sabbatjaar in te lassen maar
hem kennende zal hij zeker over de schouders blijven meekijken naar de gang
van zaken.
Jammerlijke vaststelling is het feit dat onze U13 na afloop van vorig seizoen
kwalitatief werden afgeroomd. Zo blijft in deze categorie slechts één team over.
In de jongere reeksen (U7 tot U12) ligt het probleem niet zozeer bij een te
beperkt spelerspotentieel maar is de dringende speurtocht naar trainers en
begeleiders een absolute noodzaak. Zie hieromtrent de rubriek ‘Iets voor jou?’
elders in deze nieuwsbrief.
Om af te ronden positieve geluiden vanuit onze voetbalspeeltuin. De fikse
aangroei bij de allerkleinsten is verheugend. Al is er ook daar een acute nood
aan ondersteuning zodat efficiënt gewerkt kan worden met beperkte bubbels.
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***** DOORGEZAAGD – ANKE GOOR *****
Volledige naam:
ANKE GOOR
Geboorteplaats en -datum:
Merksem - 14/09/1989
Adres:
Beveren
Burgerlijke staat:
gescheiden
Beroep:
begeleider bij KOCA
Bij Seja sinds:
januari 1997
Functie binnen de club:
trainer U13
- délégué 1ste ploeg en tooghanger
Vorige clubs:
Exc. Kaart en Svelta Melsele (nog actief)
Specialiteit:
duelkracht en positiespel
Bij welke Belgische club zou je graag functioneren?
ik zit goed waar ik zit
Favoriete Belgische speelster:
Janice Cayman
Favoriete buitenlandse club:
/
Favoriete sportvrouw:
Nafi Thiam
Mooiste moment in je sportcarrière:
er zijn er zoveel
beker en kampioen in het zelfde jaar met de vrouwen van Seja
op 4 jaar tijd kampioen in 1ste prov, 3de nat en 2de nat met Melsele
Uitverkoren voetbalweer:
zachte regen en zo’n 15 graden
Andere sporten:
/
Geloof:
in mezelf
Beste karaktertrek:
onbevooroordeeld
Slechtste karaktertrek:
piekeraar
Hekel aan:
achterbaksheid
Favoriete citaat:
soms is het genoeg om naar een zonsondergang te kijken
om te begrijpen dat het leven de moeite waard is
Lengte:
de volle 1m60
100 meter in:
veel te traag
Tatoeages:
1
Lievelingseten:
pasta
Niet te eten:
dille
Beste restaurant:
Tot Straks (beetje reclame kan nooit geen kwaad )
Stamcafé:
kantine Seja en Melsele, “De meester”
Favoriete film:
Crash
Beste acteur / actrice:
Morgan Freeman
Mooiste vrouw:
Scarlett Johansson
TV-programma:
Peaky Blinders, Casa de Papel
Muziek:
van alles zolang het geen metal is
Laatste boek:
De zeven zussen
Auto:
Nissan Micra
Huisdier:
ne zwarte kater
Vakantieoord:
Spanje en Cuba
Toekomstwens:
klassieker - een lang en gezond leven
waar ik alles heb uitgehaald dat er in zat
Ambitie:
elke dag bijleren en nieuwe dingen ontdekken
Droom:
rondreis door Latijns-Amerika
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***** STRAFFE STAF *****
Over Straffe Staf, voorbije zomer schenker van een nagelnieuwe bosmaaier,
vonden wij hiernavolgende nostalgische bijdrage in het clubblad van oktober
1977.
STEEKKAART VAN EEN CLUBMAN
Naam:
De Bie
Voornaam:
Gustaaf
Troetelnaampje:
Stafke
Geboren:
1/10/1952
Woonplaats:
Zendelingenstraat 50 - Borgerhout
Telefoonnummer:
Nationaliteit:
mens
Burgerlijke staat:
gelukkig vrijgezel
Beroep:
bezig zijn bij Galler (ijzerwaren, gereedschappen, bouwartikelen)
Favoriete bezigheid:
sjotten en werken voor Olsea
Functies in de club:
hulp-secretaris, feestbestuurder, speler
Aangesloten sinds:
14/9/1970
Voornaamste deugd:
angstvallige nauwgezetheid
Voornaamste fout:
angstvallige nauwgezetheid
Gebruikelijke geestesgesteldheid:
gerelativeerde opgewektheid
Grootste geluk:
in de Sportif zijn
Grootste ongeluk:
altijd in de Sportif zijn
Bijzonder kenmerk:
het grootste linksvoetig georiënteerd voetbalwonder
dat Olsea na de tweede wereldoorlog voortbracht
Specialiteit: beslissende strafschoppen in een baan rond de aarde lanceren
Merkwaardigheid: legt waarschijnlijk nog dit jaar per fiets zijn 50000ste km af
in dienst van de club
Beste herinnering:
stoomdoelpunt op Raglo Mechelen in de 89ste minuut,
wat meteen bevrijdende 0-2 cijfers op het bord bracht
Slechtste herinnering:
alle andere wedstrijden …
Favoriete kleuren:
paars en wit (of wat dacht u?)
Betrachting:
de kern met één man uitbreiden
Tweede verblijfplaats:
chalet van Pulhof
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***** DITJES EN DATJES *****
De vroegere recreatieve sport
federaties
KBLVB
en
KVV
fusioneerden in 2017 met Voetbal
Vlaanderen. Vanaf het seizoen 2020 2021 kunnen leden binnen eenzelfde
discipline slechts bij één club
aangesloten zijn omdat beider
recreatieve
rollen
voortaan
samengevoegd worden. Slachtoffer
daarvan is onze veteraan Mathias
Verhaert, dubbel aangesloten bij
zowel RDP Schaffen (KBLVB) als bij
Seja (KVV). Als dubbel aangesloten
lid stond Mathias voor de lastige
keuze tussen zijn twee clubs.
Uiteindelijk ging zijn voorkeur naar
RDP Schaffen.
Proficiat aan Mick Van Campen en
Gitte Sanders bij de geboorte van hun
dochtertje Noah op 13/7/2020.

in een-twee-drie. Iemand zin in konijn
met pruimen?
Omdat fysieke vergaderingen in
corona-tijden
niet
geraadzaam
waren, vonden bijeenkomsten van het
bestuur in die periode op virtuele
wijze via videoconferentie plaats.
Slechte tijden voor het Seja
evenementenbureau.
Voorlopig
staan alle voorziene of eerder
uitgestelde organisaties “on hold”.
Hopelijk komt daarin spoedig een
versoepeling!
Zo dienden ook onze veteranen hun
jaarlijkse buitenlandse uitstapje te
verplaatsen. Als alles normaal
evolueert zal de geplande Malagatrip doorgang vinden van 10 tot 14
oktober a.s.

Ons aller Jos Matthé trok zich terug
als délégué van het tweede elftal. Hij
blijft wel beschikbaar voor Seja als
ondersteunend
administratief
medewerker,
aanspreekpunt
en
duivel-doet-al
binnen
de
jeugdafdeling.

Sekou Diawara (16 jaar) heeft zijn
eerste profcontract getekend hij KRC
Genk. Zijn eerste voetbalkstappen
zette Sekou destijds bij Seja. Mooi
toch?

Wij vernamen het overlijden van onze
oud-medewerker Gerard van der
Heijden op 26/4/2020. Het coronavirus werd betrokkene fataal. Onze
oprechte
deelneming
aan
de
getroffen familie.

Vorig
seizoen
werd
de
bekercompetitie
vroegtijdig
stopgezet. In het seizoen 2020 / 2021
gaat de strijd om de Beker van
Antwerpen niet door. Zo kan Seja
stellen dat het sinds mei 2019 drie
jaar aan een stuk bekerhouder is en
blijft!

In het tussenseizoen werd Seja
geconfronteerd
met
een
konijnenplaag. Erg vervelend voor
de staat van onze terreinen en de
beestjes wegkrijgen lukt niet zomaar
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Ilya Stas, zoon van onze U21-trainer
Bert, werkt als huisarts in St-Job en
studeert
ondertussen
Sportgeneeskunde aan UGent. Hij
heeft een wetenschappelijk
onderbouwd
fysiek
voorbereidingsprogramma
van
twee maanden gemaakt voor voetbal
en stelde dit gratis ter beschikking van
Seja. In dit individueel schema
kwamen zowel lenigheid als loop- en
krachtraining aan bod. Met het
programma konden spelers van
senioren en U21 individueel aan de
slag vanaf 1 juni tot de start van de
groepstrainingen. Na acht weken
konden de trainers elementen van het
schema
integreren
in
de
groepstrainingen, terwijl de spelers de
recuperatie- en andere oefeningen
thuis op individuele basis konden
verderzetten. Met dank aan de familie
Stas voor deze nuttige vorm van
samenwerking!

Goed nieuws van het scheidsrechters
front. In Sportleven verscheen zopas
de promotie van fluitenier Gert De
Bonte naar categorie 1 plus.

De overheid heeft het Vlaams
noodfonds in het leven geroepen om
sectoren die getroffen zijn door het
coronavirus te helpen hun verliezen te
verzachten. Naast cultuur, jeugd,
media, landbouw, toerisme en
mobiliteit is de sportsector een van de
begunstigden van dit fonds. Zowat 30
procent van het noodfonds zal via de
steden en gemeenten verdeeld
worden. Het zou gaan om een bedrag
van ca. 87 miljoen euro. Ook Seja
ging proactief bij de sportdienst van
Antwerpen te rade om in aanmerking
te komen voor deze vorm van
ondersteuning. Een gemotiveerd
dossier werd intussen ingediend.

Uitslagen voorbereidingswedstrijden:
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Op zijn 75ste en na dertien jaar als
gedreven terreinverzorger in dienst te
hebben gestaan van onze club
kondigde
Kenneth
Roberts
recentelijk zijn afscheid aan. Seja
dankt Kenny voor zijn inzet en plant
zeker nog een verdiende huldiging.
Tegelijkertijd begint ook de zoektocht
naar een evenwaardige opvolger.

Veteranen
Seja 1
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Olse
Seja 1
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Drakenhof
City Pirates B
FC Kiel
Seja 2
Sac
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***** SEJA WEBSITE *****
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***** 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
www.seja.be/sponsoring of met Johan Verheyen - 0474/74.26.64 johan.verheyen@koffie-verheyen

DRINGEND GEZOCHT: MEDEWERKERS MET GROENE VINGERS

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 Luc Meuris - 0478/79.18.31
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***** MISSCHIEN IETS VOOR JOU *****
Bij aanvang van het nieuwe seizoen verheugt Seja zich in een forse aangroei
van jeugdleden. Gepaste en voldoende begeleiding dringt zich op.
De club is dan ook onverwijld op zoek naar gemotiveerde trainers voor onze
jeugdploegen (van U7 tot U13) om het aanstormend talent kwaliteitsvol te
helpen opvangen.
Enthousiaste geïnteresseerden melden zich zonder verwijl bij Dirk Delva 0476/34.14.46.
***** LIDBIJDRAGE SEIZOEN 2020 - 2021 *****
Betaling tussen 1/7/2020 en 30/9/2020: jeugd / senioren = 170 €
Nieuwe leden betalen steeds 170 €
De bijdrage voor de voetbalspeeltuin bedraagt 50 €
Voor jeugdspelers is dit seizoen een regenvest inbegrepen in het lidgeld. Het
lidgeld voor senioren en veteranen blijft gelijk aan het bedrag voor de jeugd,
maar in hun bijdrage is geen regenvest inbegrepen.
De familieregel blijft behouden. Eerste familielid betaalt volledig lidgeld. Vanaf
het tweede familielid (zelfde adres) wordt voor elk bijkomend spelend lid 20 €
korting voorzien.
Als het lidgeld NIET betaald is op 30/9/2020 mag de speler NIET meer
aantreden.
Lidgeld kan gestort worden op rekening BE22 3634 3852 8047.2
***** PAYCONIQ *****
Momenteel zijn er besprekingen aan de gang met onze financiële instelling om
ook betalingen via Payconiq in onze kantine mogelijk te maken.
Betalingen zullen kunnen gebeuren mits het scannen van de voorziene QRcode met de Bancontact / Payconiq app op je smartphone.
Er zal gevraagd worden om het ingegeven bedrag even te laten checken door
de toogverantwoordelijke.
Inschatting is dat we ongeveer midden september kunnen starten met dit
initiatief.
MET DANK AAN ONZE SPONSORS

POLYTHERM bvba ROLLUIKEN en ZONNEWERING
Leugenberg 165 / 3 Ekeren 2180
03 665 13 31
MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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***** RICHTLIJNEN COVID-19 *****
Annemie Delva en Jeroen Mariën werkten een gedetailleerd protocol uit i.v.m.
richtlijnen welke bij Seja tijdens de corona-periode bij het inrichten van
sportactiviteiten in acht dienen te worden genomen. Concreet betreft het
aandachtspunten als registratieplicht, een circulatieplan, het dragen van
mondmaskers, handhygiëne, gebruik van kleedkamers en douches, e.d. Geen
simpele klus gezien de bijna dagelijkse aanpassingen welke de instanties in de
tweede helft van augustus doorvoerden.
De procedure kan geraadpleegd worden op de website van de club. Wij
rekenen op ieders gezond verstand en medewerking. Meer inlichtingen kunnen
bekomen worden bij Annemie (0485/76.67.17) of Jeroen (0496/07.53.33).
***** NIEUW AANGESLOTEN LEDEN *****
Kernspelers:

Van Dyck Vincent - Martin Tommy - Van Driessen Pieter
Vervliet Kevin - Hintjens Michiel - Gysemans Pieter

Veteranen:

Torfs Tim - Verbaeys Andy - Vander Heyden Jimmy

U21:
U11:

Ahmad Safeer - Idrissi Nader
Joof Maebou - Moumouni Sadou Ilyass
***** SEJA AAN DE SLAG *****

Heel wat bedrijvigheid bij Seja tijdens de voorbije periode op het vlak van
onderhoud en renovaties, met Luc en Patrick in een hoofdrol. Een overzicht
met bijhorende illustraties:











Aanpassing verlichting op B-veld conform de richtlijnen i.v.m.
avondwedstrijden
Verharding parking voor clublokaal zijde Laaglandlaan
Door toedoen van mecenas Staf De Bie aanschaf van een
professionele bosmaaier
Algemeen onderhoud en nazicht sportuitrustingen
Studie en contacten i.v.m. snoeien van de populieren rond onze
installaties
Herstellen en vervangen ballenvanger
Heraanleg en belijning terreinen
Sproeien terreinen (nachtsproeiers / mobiele sproeier)
Organisatie van twee klusdagen
Maatregelen i.v.m. Covid-19 (pictogrammen / desinfectie e.a.)
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***** SEJA AAN DE SLAG *****
Enkele sfeerbeelden
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