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K S A H – zaalvoetbal
www.zaalvoetbalksah.be

Het Coronavirus hee1 ons allen goed in zijn greep en het is momenteel bang afwachten hoe één en ander gaat evolueren.
We hopen uit de grond van ons hart dat het jullie en jullie naasten en collega’s allen goed gaat en dat dat zo mag blijven.
Het is een zware slag onder de gordel voor ons allen en in het bijzonder voor de sporAevelingen onder ons…
Zoals het er nu naar uit ziet, gaan we nog een sombere periode tegemoet, maar indien we de top van de berg weer helemaal bereikt
hebben, zal het uitzicht op het dal weer fenomenaal zijn en uitnodigen om er met frisse moed weer tegenaan te gaan, en kunnen de
ballen weer uit de kast gehaald worden.

Vragen waarop we het antwoord nog schuldig moeten blijven…
Hoe moet het verder?
• Daar we aIankelijk zijn van de overheid of we al dan niet mogen spelen, is het zeer moeilijk om hierover uitsluitsel te geven.
• Normaliter focussen we op midden januari om de compeAAe te hervaKen. We zouden dan de compeAAe kunnen aanpassen en
een heen- en terugronde spelen. Als er dan nog Ajd en plaats over is, kunnen we nog voor de beker spelen.
• Eventueel met behoud van de huidige clubs, aangevuld met nieuwe inschrijvingen.
Wanneer is dit deﬁniAef?
• Zodra we het licht op groen krijgen van de overheid. Hou daarom goed de website in het oog: zaalvoetbalksah.be
• Daar de vloer van sporthal Mariënborgh in december vernieuwd wordt, is het zeker afwachten tot midden januari.
• Ook wat betre1 mogelijke nieuwjaarsrecepAes is het misschien beter ineens te opteren voor medio januari.
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K S A H – BEKER
www.zaalvoetbalksah.be

Na de compeAAe is er waarschijnlijk nog plaats om bekerwedstrijden te spelen, aangevuld met enkele vriendenwedstrijden.
De opzet van de bekercompeAAe ziet er wel enigszins anders uit dan vorige jaren; door het geringe aantal deelnemende clubs,
zijn we genoodzaakt de struktuur enigszins anders op te stellen.
We spelen de eerste ronde in vier reeksen van drie clubs, dewelke éénmaal tegen elkaar uitkomen.
De rangschikking van de compeAAe zal bepalen in welke groep je terecht komt.
De winnaars van elke reeks komen tegen een andere reekswinnaar uit in de halve ﬁnale.
De KSAH-zaalvoetbal bekerﬁnale wordt betwist door de twee winnaars van de halve ﬁnale.
Het organigram hieronder zal één en ander verduidelijken.
We starten met groep A, samengesteld door nummer 1 van Reeks A en de nummers 3 en 6 van Reeks B
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K S A H – CORONA
www.ksah.be

Ai ai ai...
BLIJF THUIS… wanneer je ziek bent
Breng geen supporters mee
Hou 1,5 meter afstand op de bank en zet je
mondmasker op!
Geen handshake, maar elleboogje!
Ontsmet je handen bij binnenkomst
SAMEN maken wij UW TEAM sterker

PANNA – WERKING
www.ksah.be

Reeds in het begin van de seizoenstart werden we geconfronteerd met het Covid-19 virus en de problemen
dewelke er mee gepaard gingen. Een paar forfaits door quarantaine deden enkele teams serieus de das
om.
Het bestuur besliste dan ook om, met het oog op het verdere verloop van de compeVVe geen risico’s te
nemen en verving Geodis door Engie SoluVons in reeks B. Geodis heeX niet zoveel spelers en Engie
SoluVons was uit de boot gevallen om compeVVe te spelen doordat we met een oneven aantal teams zaten
bij het opstarten van de compeVVe.
ProVme informeerde ook om weer mee te spelen. Zij zouden samen met Geodis vanaf januari ook mee
ingedeeld kunnen worden in de nieuwe compeVVe.

We vragen nog eens met aandrang de richtlijnen van de zaalwachters voor 100 % op te volgen!
Hou je ook aan de coronaregels:
• afstand bewaren (1,50m)
• regelmaVg handen wassen of ontsme_en
• kom nooit met je zaalvoetbalschoenen de sporthal binnen, maar doe ze aan in de sporthal
• douchen kan, maar gebruik enkel de uiterste douches zodat je afstand bewaart
• respecteer de richVngspijlen in de sporthal (binnen/buiten)
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Stand – Reeks A
www.ksah.be

Ziehier de stand na drie wedstrijden compeVVe:
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Stand – Reeks B
www.ksah.be

Ziehier de stand na drie wedstrijden compeVVe:
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K S A H - BUILDRAGER
www.ksah.be

Den Buildrager werd dit jaar verplicht geannuleerd en dat deed bij velen van ons pijn.
Dit jaar was er dus geen banket waarop we onze ‘helden’ in de bloemetjes konden ze_en.
We zijn hen echter niet vergeten en zij zullen uitgenodigd worden met een jaar uitstel om alsnog de honneurs te kunnen waarnemen.
Het is niet anders en we hopen dat we van het vervelende virus af zijn tegen volgend jaar oktober of november.

Laureaten van de voorbije jaren
2017

ClearXperts

2018

Kurt De Man (Geodis)

2019

Amista

2020

Thomas Van Sundert (November Five)
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K S A H – PRIJSUITREIKING
www.ksah.be

De Prijsuitreiking zal zoals de laatste jaren doorgaan in de cafetaria van sporthal Mariënborgh, op 16 juni 2021 om 18:00.
Onze prijsuitreiking is verplicht bij te wonen door minstens twee personen per club. Indien je club niet vertegenwoordigd is
heb je geen recht op een prijs!
Iedereen is welkom.
Zoals je weet, geven wij jaarlijks talrijke bekers en aandenkens weg!
We vinden wel prijzen uit waaraan niemand in de verste verte aan denkt…
Benieuwd of je ook in de prijzen valt?
Wees dan present en neem je plaats in de cafetaria in voor 18:00 en wees alert!
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KSAH–BBQ
www.ksah.be

Onze jaarlijkse BBQ is één van de hoogtepunten van onze KSAH-zaalvoetbalwerking.
Bij goed weer, maken we dankbaar gebruik van de grote terrassen van sporthal MARIENBORGH.
Zoals elk jaar kunnen we à volonté aanschuiven voor vlees of vis, naast de talrijke huisgemaakte salades.
Lekker keuvelen in het avondzonnetje, te samen met je clubgenoten of verbroederen met je naaste collega’s van andere bedrijven.
Ook vrouwen en kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd!
Speciaal voor de kinderen zal er kinderanimaAe aanwezig zijn dit jaar.
Wel doorgeven hoeveel kinderen er deel uitmaken!
Datum?

woensdag

16 juni 2021

om
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19:00

K S A H – SPORTCAFE
www.ksah.be

Op woensdag 18 november opent KSAH-zaalvoetbal zijn gloednieuwe sportcafé!
Lekker keuvelen met de tegenstanders van jouw club of gewoon samenhangen met je clubmaats, onder het genot van een drankje en
een snack of een heerlijke maalAjd. Het wordt je allemaal aangeboden door KSAH-zaalvoetbal!
Enige voorwaarde: je dient je lidgeld te hebben betaald, want dit is wel een chique privé-club, volledig coronavrij!
Klop aan de deur en de porAer laat je binnen…
Bij binnenkomst word je verzocht je handen te wassen of te ontsmeKen!
Dat mag/kan toch niet hoor ik je nu zeggen…. Toch wel, en Brussel kan daar niks tegen ondernemen, want alles is legaal!
Het enige probleem is dat we je slechts het adres geven in deze PANNA 2; de link naar het café vind je verder in dit boekje …
Van harte WELKOM
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K S A H – VRIJWILLIGERS
www.zaalvoetbalksah.be

KSAH-zaalvoetbal kan enkel goed werken als er voldoende gemoAveerde vrijwilligers zijn.

WIE WORD VRIJWILLIGER?
Wij zoeken dringend mensen die in het bestuur wensen te komen.

•

Ben je iemand die graﬁsch zeer sterk op zijn benen staat? Dan zoeken wij jou!

•

Ben je goed met de pen om verslagen van wedstrijden te verslaan? Dan zoeken wij jou!

•

Ben je een goede onderhandelaar? Kan je mensen warm maken voor een project? Dan zoeken we jou!

•

Kan je goed overweg om acAefoto’s te schieten van wedstrijden en evenementen? Dan zoeken we jou!

•

Kan je overweg met drone of heb je d’er zelf één? Dan zoeken we jou!

wie oh wie voelt zich geroepen?
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K S A H – KALENDER
www.zaalvoetbalksah.be

Daar het coronavirus ons goed in de greep houdt, is het bijzonder moeilijk om een juiste kalender weer te geven.
Het kan zijn dat we nog een paar maal moeten schipperen…
Daarom vragen we met aandrang regelmaAg de kalender op de website te raadplegen.
Bij het versturen van deze PANNA, staat de laatste nieuwe kalender op de site.

WAARMEE MOETEN WE REKENING HOUDEN?
We hopen midden januari terug van start te gaan.
Mocht dit niet het geval zijn, spelen we sowieso eerst volledig onze heenronde uit.
Dan bekijken we hoeveel plaats (lees sporthallen) we nog vrij hebben om een terugronde te spelen.
Is er dan nog plek over, spelen we ook een bekercompeAAe, volgens de nieuwe opzet.
Contacteer regelmaAg de kalender op de site om teleurstellingen te voorkomen!

Ons café zal wekelijks woensdag open zijn van 18:00 tot 19:00.
Je kan binnen komen door volgende link te volgen: www.whereby/ksah
Veel plezier!
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K S A H – BLESSURES/KWETSUREN
www.ksah.be

Wat te doen bij kwetsuren, opgelopen Ajdens het zaalvoetballen bij KSAH?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een verzekerde sporter kwetst zich Vjdens een acVviteit, ingericht door KSAH.
De club voorziet een ongevalsaangiXeformulier en vult de vragen m.b.t. de club en het ongeval in,
ondertekent de privacyverklaring en bezorgt deze aan het slachtoﬀer.
Het geneeskundig getuigschriX laat het slachtoﬀer zo snel mogelijk invullen door de arts
Zowal slachtoﬀer als clubverantwoordelijke dienen de privacyverklaring te ondertekenen. (GDPR)
De ingevulde ongevalsaangiXe met geneeskundig getuigschriX en ondertekende privacyverklaring
dient zo snel mogelijk aan FROS bezorgd te worden. Bij voorkeur digitaal naar leden@fros.be.
FROS controleert de aansluiVng en betaling van het lidgeld en bezorgt het dossier aan ETHIAS
De aIandeling van het dossier gebeurt verder volledig door ETHIAS!
Het slachtoﬀer ontvangt van Ethias een ontvangstmelding met dossiernummer en meer informaVe
betreﬀende de verdere anandeling. Daarna kan u de originele onkostennota’s overmaken aan Ethias
met vermelding van uw dossiernummer. Conform de wet op privacy heeX FROS geen toegang tot uw
dossier en beschikken wij dus ook niet informaVe betreﬀende de anandeling ervan.
Gelieve daarom vragen met betrekking tot uw dossier aan ETHIAS te richten en geen onkostennota’s
aan FROS te versturen.
OPGELET!

K S A H – INTERNATIONAAL
www.ksah.be

Vanwege het coronavirus zijn de internaAonale evenementen weggevallen of uitgesteld.

WCSG WORLD COMPANY SPORT GAMES van 2020 in Athene
----- zouden doorgaan van 16-20 JUNI IN 2021
----- www.athens2020.org

ECSG EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES van 2021 in Arnhem
----- worden uitgesteld en verschoven naar 2022
…… van 22-26 JUNI 2022
----- ecsgarnhem2021.nl
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K S A H – zaalvoetbal
www.zaalvoetbalksah.be

Hieronder de clubs die dit seizoen meespelen in de KSAH-zaalvoetbalcompeAAe.

M O P
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K S A H – zaalvoetbal
www.zaalvoetbalksah.be

MAAK RECLAME VOOR ONZE COMPETITIE
EN
VERDIEN EEN VOETBAL VOOR JE CLUB

www.zaalvoetbalksah.be
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FROS MULTISPORT VLAANDEREN
www.fros.be

Onze koepelorganisaVe KSAH is aangesloten bij FROS MulVsport Vlaanderen.
Fros MulVsport Vlaanderen is één der grootste mulVsport federaVes in Vlaanderen.
Mede door FROS kunnen we deelnemen aan de internaVonale spelen die elk jaar georganiseerd worden
door de Europese Bedrijfssport OrganisaVe.
KSAH is de pionier van de bedrijfssport in België.
Op 24 april 1920 werd het Sportverbond Antwerpens Handel opgericht. We citeren:
De vereeniging hee1 voor doel door alle middelen het beoefenen der sporten als lie8ebbers aan te
moedigen en uit te breiden onder ‘t personeel, tusschenn bestuurders, bedienden en werklieden van
handelshuizen, fabrieken en/of groepen welke in betrekking staan met Handel, Nijverheid, Geldwezen of
Openbare besturen. Het beoefenen der sporten zal hoofdzakelijk de Zaterdagen geschieden.
(Art. I der Standregelen.)
SVchtende clubs:
Bell Telephone A. & F.C.
Diamant S.C.
C. A. Francibank
General Accident F.C.
Kreglinger S.C.
Minerva F.C.
Securitas F.C.
Stadhuis V.V.
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KSAH - ZAALVOETBAL
www.ksah.be

Waarom zaalvoetballen bij KSAH?

toﬀe

voordelige
verzekering

•teams
•compeVVe

wedstrijd
•verslagen
•beeld/foto

Buildrager
KSAH

echte scheidsrechters KBVB
talloze
prijzen
bekers

mogelijkheid
•Europese Spelen
•Wereld Spelen

compeVVe
beker
bbq
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K S A H – VOORSTELLING
www.ksah.be

AtleAek: elke maand wordt er door de atleVekafdeling van KSAH wel een run georganiseerd of worden er meerkampen georganiseerd.
Kijk hiervoor op de site van Koninklijk Sportverbond Antwerpens Handel. Van harte welkom op zaterdagnamiddag!
Biljart: degenen die graag tegen wat ballen stoten kunnen alVjd terecht bij onze biljartafdeling! Aarzel niet hen te contacteren… Zij
spelen meestal op maandagavond, soms ook op woensdag en vrijdag.
Bowling: hetzelfde geldt voor de grote bowlingfamilie welke gewoonlijk hun games betwisten in Deurne-Noord. Wedstrijddagen zijn
vrijdag, zaterdag en zondagavond.
RecreaAe: regelmaVg hebben de beleidsmensen van deze afdeling wel wat in de aanbieding en bieden zij cultuur aan tegen zeer
democraVsche prijzen. Of het nu gaat over toneel, uitstapjes, voorstellingen of wandelingen: alVjd wel de moeite waard! Ook richten zij
op regelmaVge basis wandelingen, ﬁetstochten en kwissen in. Bekijk daarom hun aanbod op www.ksah.be
Schaken: vanaf eind september tot begin april kan je wekelijks hier terecht om een potje te schaken! Je kan kiezen voor de volle pot:
clubkampioenschap, persoonlijk kampioenschap, rapid, snelschaak of simultaan. Vanzelfsprekend kan je zelf je voorkeur kenbaar maken.
Er wordt gespeeld op zaterdagnamiddag.
Tennis: Vjdens de zomermaanden kan je in teamverband of solo ook tennissen bij “den handel”. Deze compeVVe is reeds zo oud als de
straat en was één van de eerste spor_akken die werden aangeboden door KSAH.
Volleybal: ook deze sport is met een groot aantal leden vertegenwoordigt binnen de recreaVeve sporters van KSAH: wedstrijden worden
gewoonlijk betwist op woensdagavond.
Zaalvoetbal: als je ploegen voor onze afdelingen kan warm maken, aarzel niet hen in contact te brengen met KSAH!
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