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SAMEN maken wij UW TEAM sterker

K S A H – VOORSTELLING
www.ksah.be

Atle)ek: elke maand wordt er door de atle;ekafdeling van KSAH wel een run georganiseerd of worden er meerkampen georganiseerd.
Kijk hiervoor op de site van Koninklijk Sportverbond Antwerpens Handel.
Biljart: degenen die graag tegen wat ballen stoten kunnen al;jd terecht bij onze biljartafdeling! Aarzel niet hen te contacteren…
Bowling: hetzelfde geldt voor de grote bowlingfamilie welke gewoonlijk hun games betwisten in Deurne-Noord.
Recrea)e: regelma;g hebben de beleidsmensen van deze afdeling wel wat in de aanbieding en bieden zij cultuur aan tegen zeer
democra;sche prijzen. Of het nu gaat over toneel, uitstapjes, voorstellingen of wandelingen: al;jd wel de moeite waard! Ook richten zij
op regelma;ge basis wandelingen, ﬁetstochten en kwissen in.
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.
Tennis: ;jdens de zomermaanden kan je in teamverband of solo ook tennissen bij “den handel”. Deze compe;;e is reeds zo oud als de
straat en was één van de eerste sporUakken die werden aangeboden door KSAH.
Volleybal: ook deze sport is met een groot aantal leden vertegenwoordigt binnen de recrea;eve sporters van KSAH.
Zaalvoetbal: als je ploegen voor onze afdelingen kan warm maken, aarzel niet hen in contact te brengen met KSAH!

SAMEN maken wij UW TEAM sterker

K S A H – CORONA
www.ksah.be

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
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PANNA – WERKING
www.ksah.be

Met ongeloof hebben we ons vorig seizoen moeten schikken naar de richtlijnen van de overheid, en konden we onze compe;;e niet

uitspelen door het Covid-19 virus of te Corona. Het heeY over de hele wereld voor opschudding gezorgd, met als resultaat talloze doden.
Vanzelfsprekend mochten de sportcompe;;es niet doorgaan en moest er van thuis uit gewerkt worden. Het dragen van mondmaskers
was verplicht en we moesten overal 1,50 meter afstand houden. Met de regelmaat van de klok moesten we onze handen wassen of
desinfecteren, niezen en hoesten moesten we in onze elleboog doen.

Ook voor onze koepelorganisa;e KSAH was dit een serieuze domper: we zouden in april ons 100-jarig bestaan vieren en er zouden

grootse sportevenementen georganiseerd worden. Maar uitgesteld is niet verloren en vol overgave is ons bestuur aan het uitzoeken hoe
we alsnog onze federa;e in de bloemetjes kunnen zeUen en gepast de vieringen kunnen houden!

Eindelijk hebben wij het licht op groen gekregen van de overheid en mogen we de compe;;e opstarten onder bepaalde voorwaarden.
Vandaag (12/08/2020) kondigde de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx enkele versoepelingen aan voor de provincie
Antwerpen.
Sporten in georganiseerd verband kan opnieuw volgens de sectorprotocollen.
Dit wil zeggen:met contact,in een groep van maximum 50 personen,als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
OPGELET: douches en kleedkamers in de sporZaciliteiten moeten in heel de provincie Antwerpen gesloten blijven!
Deze bepaling is enkel niet van toepassing op zwembaden.
Bovendien moeten de contactgegevens van deelnemers ook 4 weken bijgehouden worden (i.p.v. 14 dagen op Na)onaal niveau).
Voor meer info en vragen over de huidige (sport)maatregelen van de Na)onale Veiligheidsraad kan je steeds terecht op h_ps://
www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/.
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DEELNEMENDE TEAMS
www.ksah.be

Naar aanleiding van het coronavirus mogen of durven bepaalde ploegen niet in te schrijven. Om hen alsnog de kans te geven later op het
seizoen in te pikken bij onze interessante compe;;e, laten wij een opening en kunnen zij vanaf januari eventueel meespelen.
Dit wil zeggen dat we met onze 12 teams in twee reeksen spelen (A en B), met één enkele ronde.
De winnaars worden aldus na 5 wedstrijden bekend!
Na de compe;;es spelen we nog een bekercompe;;e tussen de vier eersten van elke reeks, met rechtstreekse uitschakeling.
Een bekercompe;;e met onze mindere goden komt er ook aan (nummers vijf en zes van elke reeks).
Ziehier de twee reeksen:

Reeks A

Reeks B

1. SGS

1. ClearXperts

2. Men on Pills

2. Nipro Medical Europe

3. Eneco

3. Infront

4. Cotac

4. November Five

5. Atlas Copco

5. Geodis

6. Aquaﬁn

6. Umicore
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EERSTE RONDE
www.ksah.be

Op 14 SEPTEMBER beginnen we er weer aan!
Ziehier de eerste wedstrijden:
Maandag

14 sep

19:00 MARI

Eneco

-

Cotac

Maandag

14 sep

19:00 KIBU

SGS

-

Aquaﬁn

Maandag

14 sep

20:00 KIBU

Infront

-

November Five

Dinsdag

15 sep

19:00 ANLO

ClearXperts

-

Umicore

Donderdag

17 sep

19:00 ATLA

Men On Pills

-

Atlas Copco

Maandag

21 sep

19:00 KIBU

Nipro Medical Europe -

Geodis
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K S A H - BUILDRAGER 1
www.ksah.be

Den Buildrager wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of club welke een uitzonderlijke presta;e heeY geleverd.
Je kan hem slechts één keer in je leven krijgen.
Iets heel speciaals dus en de viering, lees banket is één van de hoogtepunten van het jaar bij KSAH!
Elke Afdeling stelt zijn Buildrager voor. Vorig jaar werd AMISTA voorgedragen door onze zaalvoetbalafdeling .
In de ogen van het bestuur verdienden zij dit omdat ze kampioen werden, de beker wonnen en nog een rits andere bekers.
De laatste jaren ging den “Buildrager” steevast door in het “Echt Antwaarps Theater” en werden de prijzen persoonlijk uitgereikt door
niemand minder dan Ruud De Ridder van het EAT.
Vooraf kon men zich inschrijven voor het toneelstuk en nadien kon men dan aanschuiven aan tafel voor het banket.
Vorig jaar werd “Afspanning De Jachthoorn” geboekt om ons jaarlijks banket te laten doorgaan.
Een schot in de roos werd het met deze prach;ge loca;e en lekker eten en drinken. Alleen onze leden lieten het wat afweten: de
afdeling volleybal en quiz lieten zich van hun slechtste kant zien en lieten niemand aanschuiven…
Des te beter voor de anderen natuurlijk, want dan hadden zij weer wat meer!
Vanaf 19:00 werden zij die ingeschreven hadden, verwacht voor het aperi;ef.
Vanaf half zeven kwamen de eerste gasten reeds de zaal binnen getreden. Totaal niet mee gerekend want de voorbereidingen waren nog
volop bezig: tafelbordjes moesten nog gezet worden, de voorziUer had in extremis nog een paar roll-ups laten ontwerpen, onze vlag
moest nog opgehangen worden, enz.enz.
Terwijl de gasten verwelkomd werden met een glaasje champagne of een fruitsapje konden ze reeds kennismaken met hun vrienden of
bekenden van andere afdelingen van het KSAH.
Onderwijl werden ze vergast op een paar “bites” om de maag al wat op te warmen.
Even na het afgesproken ;jds;p mochten de gasten dan aan tafel plaatsnemen.
Een korte mededeling van Guy Van Looy, de penningmeester van de koepel van KSAH, gaf de aanwezigen een beeld hoe de avond zou
verlopen.
:

Laureaten van de voorbije jaren

2017

ClearXperts

2018

Kurt De Man (Geodis)

2019

Amista
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K S A H – BUILDRAGER 2
www.ksah.be

Kurt De Man ontvangt uit handen van
Ruud De Ridder de Buildrager (2018)

Buildrager trofee
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K S A H – INTERNATIONAAL
www.ksah.be

Vanwege het coronavirus zijn de interna)onale 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
----- zullen waarschijnlijk verschoven worden naar 2022
----- ecsgarnhem2021.nl
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K S A H – BLESSURES/KWETSUREN
www.ksah.be

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

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

KSAH - ZAALVOETBAL
www.ksah.be

Waarom zaalvoetballen bij KSAH?

toﬀe
teams
compe;;e

voordelige
verzekering

wedstrijd
verslagen
beeld/foto

Buildrager
KSAH

echte scheidsrechters KBVB
talloze
prijzen
bekers

mogelijkheid
Europese Spelen
Wereld Spelen

compe;;e
beker
bbq
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FROS MULTISPORT VLAANDEREN
www.fros.be

Onze koepelorganisa;e KSAH is aangesloten bij FROS Mul;sport Vlaanderen.
Fros Mul;sport Vlaanderen is één der grootste mul;sport federa;es in Vlaanderen.
Mede door FROS kunnen we deelnemen aan de interna;onale spelen die elk jaar georganiseerd worden
door de Europese Bedrijfssport Organisa;e.
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.)
S;chtende 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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