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HRSH-NIEUWS
NAMENS DE GANSE HRSH-PLOEG WENSEN WE JULLIE ALLEN EEN
GEZOND EN SPORTIEF 2021 !

Nooit
medewerkers
genoeg !
Het voorbije jaar was persoonlijk
contact geen evidentie. Enkel
onze jongste spelertjes waren
welkom op de Poerdam.
HRSH B onder leiding van Eddy Van Berghen

Achter de schermen wordt al
serieus gewerkt aan het
volgende seizoen.
Heb je nog een beetje vrije tijd
die je wil spenderen aan onze
jeugdwerking, bij ons webteam,
of ben je een handige Harry die
wil aansluiten in het logistiek
team : laat het ons weten.
Neem contact op via
info@hrsh.be , je zal dan snel
gecontacteerd worden door de
verantwoordelijke.

EEN GEZOND EN SPORTIEF 2021
Woordje van onze voorzitter:
Het staat overal geschreven, tot zelfs bijna in de
sterren toe. Onze gemeente Beveren verbindt .
Ook bij Herleving Red Star Haasdonk heeft men
het begrepen. Ook daar waait de positieve
wind die door het gemeentebestuur onder
impuls van de burgemeester wordt
aangewakkerd. De laatste jaren zag je Red Star
organisatorisch en sportief groeien tot de club
die ze nu is en waar het goed vertoeven is, waar
mensen zich verbonden voelen
Het bestuur wil connecties leggen. In de eerste
plaats in de eigen rangen: met sponsors,
supporters en een schare medewerkers. Onze
sponsors willen we op handen dragen. Voor
onze supporters hopen we speciale acties te
voeren waarbij ze zich met de club verbonden
voelen en het ganse dorp hierbij te betrekken.
Natuurlijk vergeten we onze grote schare
medewerkers niet. En sommigen zijn reeds lang
met de club vertrouwd.

Nieuwe website en PSD bezorgen de nodige informatie.
Onze voorzitter, lid van het provinciaal comité, zorgt voor de link
met de voetbalbond.
“Red Star verbindt.” Dat is een mooie, uitdagende opdracht voor het
nieuwe jaar. Hopelijk blijft corona nu aan de kant staan en blijft iedereen
gezond.
Mogen jullie het ook goed hebben in jullie gezinnen en families. Hopelijk
blijft ook iedereen voorzichtig de richtlijnen van de overheid respecteren
en volgen. Met onze grote Redstarfamilie bouwen we met vertrouwen
verder. Daarvoor wensen we voor iedereen gezonde, gelukkige en
sportieve vooruitzichten in 2021.
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COVID - 19

AGENDA

Het einde van de pandemie is in zicht !

Geplande
evenementen

Het is ons gelukt om onze spelertjes van de U6
tot U12 op een veilige manier hun favoriete
hobby te kunnen laten verderzetten.
Bedankt aan alle ouders die de opgelegde
regels van onze gemeente hebben toegepast,
dit was natuurlijk ook de voorwaarde om terug
op te starten.
Onze gemeente heeft deze strenge regels nu al
verlengd tot 31 januari 21. Laat ons hopen dat
ons land tegen dan het aantal besmettingen
drastisch naar beneden heeft gekregen en dat
we ook onze andere jongens en meisjes terug
op de Poerdam mogen verwelkomen.

Kantines, café’s en restaurants zijn nog steeds
gesloten. Dus ook op de Poerdam mogen we
jullie niet verwelkomen.
Een nieuwjaarsdrink zullen jullie dit jaar in
jullie bubbel moeten doen.
Ondertussen blijven we rekenen op jullie
massale steun met onze CAVA – actie

STEUN JE CLUB

CAVAVERKOOP
Bedankt aan iedereen die de cavaverkoop, georganiseerd door Vinotee ten voordele van onze club,
steunde.
Jullie een glaasje bubbels aanbieden op de Poerdam zit er op dit ogenblik niet in.
Via deze weg willen we een warme oproep doen om jullie favoriete club te steunen.
Klink in de nieuwjaarsmaand met een glaasje HRSH-cava en toost samen op de betere tijden die in
aantocht zijn.
Ons doel om minstens 4 000 flessen te verkopen hebben we nog helemaal niet gehaald !
Online bestellen kan via het formulier op onze website.

1 fles = 10 € (6 flessen per karton)
Je kan de QR hiernaast gebruiken om direct op het bestelformulier terecht te komen

SOCIALE MEDIA

Iedereen kan deel uitmaken van ons Media-team !
Op onze website kan je alle algemene info vinden
over onze club.

Wil je iets delen met de ganse HRSH-familie
via Facebook, dan kan je dat zelf. Na onze
goedkeuring wordt het gepubliceerd.

Neem zeker eens een kijkje. www.hrsh.be
De Facebookpagina van Herleving Red
Star Haasdonk is voor iedereen
toegankelijk.
We werden recent geïnformeerd dat het delen
van krantenartikels over onze ploegen niet
toegelaten is, dus deze zijn allemaal verwijderd.

Maak deel uit van het ‘Media’ – team en
reageer nu !
info@hrsh.be
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NIEUWS VAN ONS BESTUUR

Nieuw bestuurslid
In onze vorige gazet mochten we Peter Goovaerts
voorstellen als nieuw bestuurslid.
In deze editie willen we jullie allemaal laten kennis
maken met Rosalie Faes. Rosalie zal de functie van
beheerder op haar nemen.
Met Rosalie is het bestuur van onze club compleet.
De statuten zijn reeds in orde gebracht, zodat we
in 2021 met een voltallige ploeg kunnen starten.

Woordje van Rosalie :
Als zaakvoerder van Fahro en mama van
Edmond (U8) ben ik vereerd om deel uit te
maken van de Raad van Bestuur van HRS
Haasdonk.
Ondanks het moeilijke Corona-jaar dat achter de
rug ligt en de uitdagingen die ons nog te
wachten staan in het nieuwe jaar 2021, kijk ik
ernaar uit om samen met iedereen die onze club
een warm hart toedraagt, onze sportieve visie en
ambities kracht bij te zetten.

Ik wens jullie allemaal een gezond, sportief en
voorspoedig 2021 toe.

Graag wil ik met mijn mandaat de stem van de
jeugdwerking vertegenwoordigen in de
dagelijkse werking van de Raad van Bestuur.
Onze club staat op stevige fundamenten en
bouwt voortdurend verder aan een sportieve
structuur waar iedere speler zich goed kan
voelen en het beste uit zich zelf kan halen.

DAMES WELKOM !
SENIORS:

JEUGD:

Onder het motto dat op HRS Haasdonk iedereen welkom is, zijn we zeer fier jullie
te kunnen meedelen dat er volgend seizoen terug een damesploeg de wit-rode
kleuren zal verdedigen.

Doorstroming van onze eigen jeugd is het doel van vele sportclubs.
Met de opstart van onze damesploeg spreekt het dan ook voor zich dat
we bij onze jeugdploegen het meisjesvoetbal willen opstarten.

Onze damesploeg zal uitkomen in derde provinciaal. De trainingen zijn ingepland
op maandag en woensdag. En de thuiswedstrijden zullen plaatsvinden voor de
wedstrijd van onze A-ploeg.

Per 8 speelsters kunnen we een meisjesploeg aan de competitie laten
starten. De wedstrijden zullen meestal op zaterdagvoormiddag
(uitzonderlijk op zondagvoormiddag) gespeeld worden. Er worden 2
trainingsmomenten per week gepland.

De technische staf is reeds gekend:
Maak kennis met het meisjesvoetbal op onze Initiatietraining !
T1 : Roy Vriesacker
T2 : Olivier Houtmeyers
Afg : Jef Van Buel
Op dit ogenblik hebben er al 17 speelsters hun akkoord gegeven. Er is nog plaats
voor 3 extra.
Heb je al de nodige voetbalervaring en wil je het engagement aangaan om ons
HRSH Damesteam te versterken, stuur dan een mail naar info@hrsh.be . De
verantwoordelijke zal je dan snel contacteren.

Dina Robert

Deze training wordt gepland voor eind februari – begin
maart 21. (afhankelijk van de Covid-19 cijfers)
Is je dochter geboren in 2012 – 2013 – 2014 en wil ze
kennismaken met het meisjesvoetbal, neem dan zeker
contact op met onze verantwoordelijke
jeugdopleidingen of 0485 749 805

DEZE MEISJES SPELEN OP DE POERDAM
kom je ook ?

Speelde van 2010 – 2018 bij onze eigen jeugd. Toen kwam er als meisje een einde
aan. Met de opstart van onze damesploeg kunnen we haar na 2 jaar op Melsele
terug in onze club verwelkomen.
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EEN BLIK OP HET SEIZOEN 2021-2022

A-Ploeg
De seizoensstart hebben onze mannen zeker niet gemist. Tot op vandaag
schittert onze A-ploeg op een gedeelde eerste plaats. Spijtig dat er door
Covid-19 een plots einde is gekomen aan dit elan.
Al tot einde januari ’21 is het verboden om in groep te trainen. Laat staan om
een wedstrijd te spelen. Het is ook nog zeer onduidelijk of er dit seizoen nog
kan gevoetbald worden.

T1 : Maarten De Landtsheer
T2 : Ken Van Roy
K1 : Kris Van de Putte
Afg : Kris Robert
Volgende spelers tekenden reeds voor het volgende seizoen:

Behiels Stef | Bocklandt Stijn | Calle Joren | De Rauw Yenten | De Witte Casper
| Dejaeger Stijn | Duymelinck Ward | Ivens Olivier | Maes Brent | Ndjana Onana
Hervé | Smolders Ilian | Van Den Borre Dries | Van Roy Tom | Van Steen David
Wij zijn zeer trots jullie te mogen meedelen dat de volledige technische staf en | Vandeveken Quinten | Vercauteren Robbe | Yilmaz Okan
het merendeel van de spelers hun verhaal verderzetten op de Poerdam.
Deze kern zal nog met een paar spelers aangevuld worden.
Maar wij zitten ondertussen niet stil. Ons bestuur is reeds gestart met de
gesprekken voor het volgende seizoen.

B-Ploeg
Een B-ploeg met ambitie !

De bespreking met bestaande spelers als nieuwkomers zijn ondertussen achter
de rug.

Voor volgend seizoen nemen we met spijt in het hart afscheid van T1 Eddy Van
Berghen.
Volgende spelers tekenden reeds voor het volgende seizoen:
Eddy, via deze weg willen we je alvast bedanken voor je jaren dienst in onze
club. Wij hopen dat we je (na covid) nog een gepast afscheid te kunnen geven. Charlier Gaetan | De Brauwer Matthias | De Deurwaerder Lo (A-Ploeg) |
Everaet Jef | Gijsbrechts Nils | Gijsbrecht Sam (A-Ploeg) | Goovaerts Jonas |
Ken Van Roy neemt het roer terug over. Hij zal dit combineren met de functie Huyghe Michiel |Mahieu Jorgo (terug na sabbat jaar)| Mahieu Kay | Meyntjens
van T2 bij de A-ploeg. Thomas van de Meiren, beter gekend als VDM stopt als Pieter | Nowak Jorne | Robert Quinten | Rotthier Sven | Sulmon Michiel | Van
speler en sluit aan bij de technische staf. Die twee samen zijn niet aan hun
Damme Maxim
proefstuk toe. Zij deelden een paar jaar terug reeds de dug-out als trainersduo
bij de U17.
Deze kern zal nog met een paar spelers aangevuld worden.

T1 : Ken Van Roy
K1 : Kris Van de Putte

T2 : Thomas van der Meiren
Afg : Peter Goovaerts

GEZOCHT

Ons succes
Ook al hebben we dit seizoen niet veel voetbal gezien, de voorbereiding voor
het seizoen 20-21 voor onze jeugdploegen is gestart.
Wij zijn op zoek voor gemotiveerde trainers voor de verschillende
leeftijdscategorieën en dit voor zowel onze provinciale als gewestelijke
reeksen.
Heb je ervaring met voetbal en wil je wat tijd vrijmaken om je kennis door te
geven, laat het ons weten.
Een trainersdiploma, een gelijkgesteld diploma of de intentie om een
trainerscursus te volgen is een pluspunt.
Interesse : stuur je kandidatuur naar tvjo@hrsh.be
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SPONSOR IN DE KIJKER

Zij steunen onze club
Nog meer dan ooit zijn onze sponsors belangrijk om de werking van onze ELKE MANIER VAN SPONSORING IS WELKOM !
club financieel te ondersteunen. Wij willen daarom via deze rubriek een
- Een bord op ons A-plein
sponsor in de kijker zetten. Wat hun activiteit is, waarom ze sponsoren
- Een bord op ons B-plein
en ook belangrijk wat ze hopen te bereiken via deze sponsoring – dit kan
- Een bord in de kantine
je allemaal hier terugvinden.
- Kledijsponsor
- Sponsoring van een wedstrijdbal of ons paastornooi
Van nu af aan zullen we in elke gazet een paar sponsors in de kijker
zetten.
INTERESSE : neem dan contact op met onze verantwoordelijke Gina Cant
(marketing@hrsh.be)

Charlier-Brabo Group N.V. is een commercieel familiebedrijf voor sales &
marketing van FOOD producten. CBG is oa eigenaar van volgende merken :
Elvea (tomaten producten), Target (vlees conserven), First State (conserven),
Bonner (gedroogde vruchten), Avila (conserven), La chasse (visconserven).
Naast de eigenmerken is CBG ook verdeler van internationale merken, zoals
Filippo Berio (olijfolie), Cocagne (visconserven), Dole (fruit conserven), Go-Tan
(Aziatische producten) en vele andere.
Contact:
Gaetan Charlier, speler van onze B-ploeg
Marian Candries – Christophe Janssens
Sponsor van HRSH – Waarom ?
“Mens sana in corpore sano” (Latijn) betekent "Een gezonde geest in een
gezond lichaam". Het is een vaak aangehaald citaat uit een van de satiren (Satire
X) van de Romeinse dichter Juvenalis.
Alles begint met een gezonde voeding. Elvea producten zijn Italiaans en 100%
natuurlijk. Alle ELVEA-producten volledig zijn vrij van bewaarmiddelen,
kunstmatige toevoegingen, kleurstoffen en GMO’s (genetisch gemodificeerde
bestanddelen). Bovendien is het volledige gamma gluten- en lactosevrij en
vegan-friendly.
Voetbal wordt als één van de zuiverste sporten gezien en zo dus ook een link
met “100% Natuurlijk”.
Johan Cruijff zei ‘'Voetbal is simpel, het is echter moeilijk om simpel te
voetballen' tomatenconserven lijken simpel. maar we kunnen u verzekeren ‘we
take it seriously & the advantage is you can eat the evidence”.

Algemene juridische adviesverlening aan particulieren en bedrijven, met
specialisatie in sociaal recht

Contact:
Rosalie Faes, mama van Edmond (U8 speler) en lid van het bestuur van HRSH
Sponsor van HRSH – Waarom ?
FAHRO zet zich op maatschappelijk vlak in om de werking van HRSH en haar
medewerkers te ondersteunen. Als dienstverlener in sociaal recht hopen wij
met deze sponsoring de groei van de sociale vereniging te stimuleren, waarin
elke jeugdspeler in een kwalitatieve en warme omgeving zijn/haar sport kan
beleven.
Website : https://www.fahro.be/

Website : www.cbg.be - www.elvea.be

ALS WE TERUG MOGEN OPSTARTEN

We kijken alvast uit om jullie op de Poerdam te verwelkomen !
Wanneer we op een veilige manier terug kunnen opstarten, dan
zal dit vast en zeker onder strikte voorwaarden zijn.
We zullen deze info via al onze kanalen communiceren.
Ben je nog niet geregistreerd op Pro Soccer Data, laat het ons zo
snel mogelijk weten : info@hrsh.be – jeugd@hrsh.be
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