Ambitieus naar nieuw seizoen
Het voetbal ligt stil. Enkel “grote” ploegen mogen spelen, zij het in abnormale omstandigheden zonder publiek.
Op hun beurt kreunen kleinere clubs organisatorisch en financieel onder de coronamaatregelen. Hopelijk blijven
onze sponsors ons steunen. We zijn hen daarvoor erg dankbaar.
Onze eerste elftallen komen helemaal niet in actie en dit tot nader bericht, maar het meest worden de
jeugdspelers getroffen. Toch heeft het bestuur van HRS Haasdonk besloten de richtlijnen van de lokale overheid
te volgen. Onze gezondheid is nog steeds prioritair.
Het bestuur heeft intussen niet stil gezeten. Vooreerst was er de uitbreiding van het bestuursorgaan met Peter
Goovaerts (communicatie, veiligheid en logistiek) en Rosalie Faes (boekhouding). Rosalie heeft echter na enkele
weken ontslag genomen als financieel beheerder. Deze taak wordt nu tijdelijk opgenomen door Krist’l Daelman.
Patrick Stroobandt blijft, achter de schermen, onze club met raad en daad steunen en bijstaan. TVJO Luc
Audenaerdt heeft ontslag genomen. Aan hem en zijn team schrijven we het behalen van het provinciaal label toe.
Ook Marc Behiels besloot als sportief verantwoordelijke andere oorden op te zoeken. Met zijn connecties heeft
Marc ons heel wat (jonge) spelers aangereikt. Zoals elk seizoen zullen er ook enkele jeugdtrainers moeten
vervangen worden. We willen hierbij de uittredende trainers, waaronder ook Eddy Van Berghen die de B-ploeg
coachte, bedanken voor hun werk en inzet.
Patrick Apers werd bereid gevonden om de taak van TVJO op zich te nemen. Samen met Benny Malfliet zullen
ze de jeugdbegeleiding in goede banen leiden. Voorbereidingen hiertoe en besprekingen met de trainers zijn
reeds ver gevorderd. Ze plannen nog andere infomomenten met o.a. nieuwe trainers en afgevaardigden.
Natuurlijk zijn nog nieuwe trainers, liefst met diploma, erg welkom. Belangstellenden kunnen steeds contact
opnemen met Patrick of Benny of iemand van het bestuur.
Herleving Red Star Haasdonk is een mooie club en heeft ambitie! Daarom zorgde Bart De Keersmaecker, de
nieuwe sportief verantwoordelijke, dat de senioreskernen voor volgend seizoen reeds werden samengesteld en
nog versterkt. Bart is Haasdonkenaar en bezit een UEFA-A- diploma. De transfers zijn nu zo goed als afgerond.
Dit alles moet de A-ploeg, onder leiding van Maarten De Landtsheer (begint zijn 4de jaar) en T2, Ken Van Roy,
hopelijk opnieuw promotie naar eerste provinciaal opleveren. Maar ook de B-ploeg is versterkt. Ken Van Roy
wordt de trainer, bijgestaan door Thomas Van der Meiren, ex-B-ploegspeler. Voor hen wenkt meer dan ooit
derde provinciale. Verder werd de belofteploeg met heel wat jong talent aangevuld. Deze ploeg moet, onder
leiding van Bart Apers, voor de spelers een springplank zijn om in de toekomst de deur naar de A-kern open te
trappen. Het doet ons dan ook veel plezier dat we verschillende spelers die vroeger bij HRSH speelden en
gedurende enige tijd andere oorden opzochten, naar de oude stal terugkeren. Misschien was het gras aan de
overkant toch niet zo groen? Ze zijn heel erg welkom. Op die manier proberen we Herleving Red Star Haasdonk
terug een dorpsgezicht te geven met eigen mensen. Maar dat is natuurlijk een werk van lange adem. Tenslotte
werd Kris Van De Putte bereid gevonden de senioreskeepers te blijven trainen. Vermelden we nog dat alle
seniorestrainers gediplomeerd zijn.
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Dit jaar starten we ook met een vrouwenploeg. Trainer Roy Vriesacker, ex-HRSH-speler stelde reeds een erg
talentrijke ploeg samen. Ze starten in derde provinciale en ook zij hebben gezonde ambities tot promotie.
Herleving Red Star Haasdonk is in positieve beweging! Extra medewerkers kan de club zeker gebruiken. Er zijn
reeds enkele nieuwe mensen bereid gevonden onze voetbalfamilie uit te breiden en dit door een handje – lees
handen - toe te steken bij de talrijke activiteiten: footlunches, loketten, tornooien, karweitjes, website, facebook
en allerlei evenementen. Wie belangstelling heeft, neemt zeker even contact. Altijd welkom!
Met de leuze “Forza Haasdonk” kijken we vooruit en oogt de toekomst verwachtingsvol.
Tot binnenkort!
André De Wael, voorzitter
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