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HRSH-NIEUWS
EEN VOORUITBLIK NAAR EEN COVID-VRIJ VOETBALSEIZOEN

Postcoronatijdperk ?
Nooit
medewerkers
genoeg !
Het voorbije jaar was persoonlijk
contact geen evidentie. Enkel
onze jongste spelertjes waren
welkom op de Poerdam.
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.

Woordje van onze voorzitter:
Corona heeft lelijk huisgehouden. Dat
hebben we allen geweten. Maar
momenteel leven we weer naar de toekomst
toe en hopen we op betere tijden.

Zoals steeds hebben we enkele ambitieuze plannen.

We staan op de drempel van een nieuw
voetbalseizoen. Eind juni is het voorbije
seizoen, dat er feitelijk geen was, afgesloten.
Begin juli start het nieuwe. Door teamwork
en de inzet van zovelen mogen we
organisatorisch nog redelijk tevreden op het
voorbije voetbaljaar terugblikken. Onze
mensen hebben het beste van zichzelf
gegeven. Ik ben hen daarvoor zeer
erkentelijk. De werkgroepen die we hebben
opgericht kunnen aan het werk.

De reorganisatie van hoofd- en jeugdbestuur zal ervoor zorgen het
nog beter te doen.

Een eerste evenement staat al op stapel.

Tenslotte is er nog mijn persoonlijke wens meer en meer de
mensen uit het dorp bij onze club te betreken. De “voetbal” moet
opnieuw een dorpsbegrip met veel meer supporters worden. En
club die LEEFT in en buiten Haasdonk. Misschien is dat nog de
moeilijkste opdracht.

Op zondag 25 juli 21 hebben we een
kennismakingsdag.
We verwelkomen onze nieuwe
vrouwenploeg. Hun eerste wedstrijd in HRS
Haasdonk outfit wordt afgetrapt om 14:00u.

Vooreerst willen we ervoor zorgen dat onze club “gezond” blijft.
Ook wij hebben het hoofd moeten bieden aan de coronaperikelen.

En dan is er ook het sportieve aspect. We zijn er zeker van dat door
gerichte transfers onze ploegen heel sterk voor de dag zullen
komen.
Sommigen (vooral tegenstrevers) nemen al het woord “kampioen
spelen” en “topfavoriet” in de mond. Maar dat doe je niet op
bestelling. We zijn er ons toch wel van bewust dat het een heerlijke
uitdaging is.

Laat ons hopen dat corona ons dit seizoen niet voor de voeten zal
lopen.

Nadien speelt de A-ploeg tegen de B-ploeg.
De aftrap wordt gegeven om 16.00u
Voorafgaand aan elke wedstrijd stellen we
de spelers / speelsters kort aan jullie voor.

PAGINA 1

HRSHNIEUWS

SEIZOEN 2021 - 2022 – EDITIE 1

ACHTER DE SCHERMEN
Na het verschijnen van onze laatste ‘Gazet’
is er heel wat gebeurd.
Rosalie besliste om haar functie als
financieel beheerder, bestuurslid en lid van
de vzw neer te leggen. Luc en Marc
respectievelijk coördinator van de jeugd en
sportief coördinator van de seniors
beslisten om de Poerdam te verlaten. Wij
danken hen voor hun bedrage aan onze
werking en wensen hen het beste bij hun
nieuwe uitdaging.

VACATURES
Maar op ‘de Poerdam’ wordt niet stilgezeten !
Een gemotiveerd team van vrijwilligers is
volop bezig aan de voorbereiding van het
komende seizoen.
Op de volgende pagina’s kan je alvast kennis
maken met het WIT-RODE team.
Er ontbreken nog enkele schakels om de ploeg
volledig te maken.
Ben jij die persoon ? Laat het ons weten ?

Er zijn ook trainers en spelers die voor het
komende seizoen andere oorden gaan
opzoeken. Ook aan jullie veel succes met
jullie nieuwe uitdaging.

WIE DOET WAT ?

Ben je die gemotiveerde persoon die zijn
voetbalpassie wil delen met onze jeugdspelers ?
We zoeken nog een paar trainers:
- Trainer U6 gewestelijk
- Trainer PU11 provinciaal
Een trainersdiploma is een pluspunt maar geen
vereiste.
Interesse ? Neem dan contact op met Patrick:
tvjo@hrsh.be

BESTUUR
Andre De Wael
Voorzitter in hart en nieren. Binnen het bestuur is André het algemene
aanspreekpunt. Niet alleen voor er af en toe een grappige noot in te
brengen, maar ook voor een serieuze babbel kan je bij hem terecht.

Tom Van De Perre
Als ondervoorzitter neemt Tom binnen het bestuur vooral de logistieke
en sportieve coördinatie voor zijn rekening. Eens we de pandemie
achter ons kunnen laten, kunnen we onder zijn leiding onze
evenementen terug opstarten.
Peter Goovaerts
Als laatst toegetreden bestuurslid neemt Peter de functie van secretaris
op zich en zal de coördinatie van de financiële en administratieve
werkploegen voor zijn rekening nemen.

SOCIALE MEDIA

Iedereen kan deel uitmaken van ons Media-team !
Op onze website kan je alle algemene info
vinden over onze club.
Om deze website up-to-date te houden zoeken
we nog een vrijwilliger.
Ben je bekend met Wordpress en kan je wat
vrije tijd in onze club steken, dan hopen we
snel iets van je te horen
.
info@hrsh.be

De Facebookpagina van Herleving Red
Star Haasdonk is voor iedereen
toegankelijk.
Wil je via Facebook iets delen met de ganse
HRSH-familie, dan kan je dat zelf doen. Na
onze goedkeuring wordt het gepubliceerd.

Maak deel uit van het ‘Media’ – team en
reageer nu !

Neem zeker eens een kijkje op www.hrsh.be
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Senior ploegen en Dames
Bart De Keersmaecker

DAMES-PLOEG:

Het komende seizoen ziet er veelbelovend uit voor onze ploegen. Of het
nu onze eerste ploeg in 2e provinciale is of onze tweede ploeg in 4e
provinciale, het belooft een spannend seizoen te worden.
In onze Beloften / Reservenploeg of bij de U21 willen we onze eigen jeugd
laten kennis maken met het senior voetbal.

Fleur en Dina moesten als meisjes Haasdonk
achter zich laten om hun hobby te kunnen
verderzetten.
Wij zijn dan ook zeer blij dat we hen samen
met de andere dames het komende seizoen
op de Poerdam naar een overwinning
kunnen roepen.

We zijn ook zeer fier dat er ook voor het komende seizoen eigen spelers
zijn die kunnen doorschuiven naar onze eerste ploeg.

WELKOM !

Aan deze weg wordt door Bart, in nauwe samenwerking met ons jeugdteam Patrick en Benny,
verder gebouwd.

Technische staf:
Roy Vriesacker, Olivier Houtmeyers, Jef Van
Buel

A-PLOEG:

B-PLOEG:

Technische staf:
Maarten De Landtsheer, Ken Van Roy, Bart Apers,
Kris Van de Putte, Kris Robert, Lynn Van Cutsem

Technische staf:
Ken Van Roy, Thomas Van der Meiren, Kris
Van de Putte, Peter Goovaerts, Geoffey
Colman, Jonas Goovaerts

Spelers:
Stef Behiels, Stijn Bocklandt, Joren Calle, Yenten De
Rauw, Stijn Dejaeger, Ward Duymelinck, Jari
Frighem, Olivier Ivens, Brent Maes, Hervé Onana,
Miguel Pfaff, Ilian Smolders, Dries Van Den Borre,
Tom Van Roy, David Van Steen, Quinten
Vandeveken, Robbe Vercauteren

Spelers:
Gaetan Charlier, Matthias De Brauwer, Lo De
Deurwaerder, Jef Everaet, Nils Gijsbrechts,
Sam Gijsbrechts, Jonas Goovaerts, David
Heyrman, Michiel Huyghe, Kay Mahieu,
Pieter Meyntjes, Jorne Nowak, Miguel Pfaff,
Quinten Robert, Sven Rotthier, Michiel
Sulmon, Dylan Wils

Nieuwe spelers:
Lander De Keersmaeker, Maxim Dhont, Ibra Kanteh,
Remco Pieters, Eloy Van Meirvenne

Nieuwe spelers:
Glenn Ivens, Maes Dempsey, Jorgo Mahieu,
Timothy Smet, Wannes Van Dooren

RESERVEN-PLOEG:

U21

Technische staf:
Bart Apers, Kris Van de Putte, Dirk Lippeveld,
Nicolas De Caigny

Technische staf:
Jurgen Ruymbeke, Kris Van de Putte, Michel
Meert

Spelers:
Keanu Clement, Jarno Covents, Ahmed Ismaïl, Senn
Lippeveld, Jarne Luckx, Jules Muyshondt, Wassim
Ouhammou, Fré Van Daele, Dylan Wils

Spelers:
Enver Alci, Joachim Buyle, Milan Batens, Ron
Angelo Cantero, Pedro Da Silva, Jens De
Belie, Thibeau De Keersmaecker, Youssef
Farkhani, Louis Goossens, René Goossens,
Jasper Heyndrickx, Stefan Meert, Ilyas Mees,
Quinten Noens, Jens Petrusson, Gilles
Smekens, Benthe Valaert, Maxime Van
Cutsem, Nicolas Van der Schoot, Matteo Van
Reeth, Gregory Verbert

Nieuwe spelers:
Xander Baert, Natan De Caigny, Bürgu Gokdeniz,
Matthew Keogh, Senne Penen, Quinten Rousseau,
Renzo Sparenberg, Loïc Verbeke

Speelsters:
Fleur Annaert, Thalia Baetens, Sarah
Batselier, Femke Bruggeman, Merel
Robberecht, Dina Robert, Isaura Roman,
Enya Thuy, Maxence Van Acker, Eline Van
Bockhaven, Jolien Van Eetvelde, Tinne Van
Sprundel, Eva Vanhove, Femke Verhoeven,
Emma Vernimmen, Briana Veyt

VOORBEREIDINGSKALENDER

De voorbereidingskalender voor de
seniorploegen staat online op onze website!
Neem zeker een kijkje wanneer je onze
jongens en meisjes ‘live’ aan het werk kan
zien.

PLOEGVOORSTELLING
Op ZONDAG 25 JULI 2021 stellen we onze
seniorploegen voor.
We starten om 14.00u met een wedstrijd
van onze Dames tegen Kontich FC, gevolgd
door een wedstrijd tussen onze A en B-ploeg
om 16.00u
Verdere info zal je kunnen terugvinden op
onze website, Facebookpagina en natuurlijk
via de spelers in PSD.
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Jeugd
Ondertussen is het doek gevallen over dit verschrikkelijke seizoen en komt
het nieuwe seizoen al om de hoek kijken.
De definitieve indeling van de ploegen zal pas bepaald worden tijdens de
voorbereiding.
Alle bestaande spelers werden via Pro Soccer Data (PSD) al uitgenodigd
om zich digitaal via de website in te schrijven voor het komende seizoen.

VOL = VOL

Op het einde van het voorbije seizoen zijn een paar trainers andere
oorden gaan opzoeken. Ook waren er spelers die ervoor kozen om
onze club te verlaten. We wensen hen het allerbeste.
Maar zoals altijd zijn we zeer tevreden ook een ruim aantal nieuwe
spelers te mogen verwelkomen op de Poerdam. Vooral U15 is
populair. Hier brengen we een derde ploeg in competitie.

Mogen we jullie vragen dit zo snel mogelijk te doen. Jullie hebben onze
voorkeur !

Jeugdploegen
Al van bij de jeugd streven we naar kwaliteit in onze voetbalopleiding.
Hieronder een overzicht van de gemotiveerde trainersploeg voor het
komende seizoen.

PU10 : Dylan Wils
GU10 : Filip Toubelyn / Hendrik Hollevoet
PU11 : X
GU11 : Dylan Wils

U6 : X

PU12 : Michiel Huyghe
GU12 : Bart Van Mieghem

U7 rood : Nicolas Samson
U7 wit: Benthe Valaert / Tyler De Paepe

PU13 : Gaetano Liccardi
GU13 : Patrick Janssens

PU8 A : Bart D’Hollander / Wesley Bauwens
PU8 B : Pepijn Daman

PU15 : Patrick Goris
GU15 A : Kevin Vermeulen
GU15 B : Jonas Goossens / Joachim Nsa Kundo

PU9 A : Joeri Lanssens
PU9 B : Thibeau De Keersmaeker / Ylias Mees

Ben jij de persoon die onze jongens en meisjes het eerste
balgevoel wil laten ontdekken ? Contacteer ons en wordt
trainer van onze U6

PU17 : Jochen Vercauteren
GU17 : Kevin Rasschaert

Heb je een voetbalverleden of de nodige kennis om
het voetbalspel over te brengen aan onze provinciale
U11 – dan hopen we snel je kandidatuur te mogen
ontvangen !

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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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.
- Een bord op ons A-plein
- Een bord op ons B-plein
Daarom werd er een sponsorteam in het leven geroepen. Deze
- Een bord in de kantine
vrijwilligers zullen er alles aan doen om de lokale handelaar te motiveren
- Kledijsponsoring
onze ploeg te steunen.
- Sponsoring van een wedstrijdbal of ons paastornooi
Via deze rubriek zetten we een sponsor in de kijker. Wat hun activiteit is,
INTERESSE : neem dan contact op met het sponsorteam :
waarom ze sponsoren en wat ze hopen te bereiken via deze sponsoring.
- Peter Goovaerts
Lees hierover meer in ons volgend nummer !
- Tom Van De Perre
- Gina Cant (marketing@hrsh.be)
- Filip De Witte
- Bart De Keersmaecker

PLOEGVOORSTELLING

Knip onderstaande bon uit en geniet van een gratis glas cava

Op ZONDAG 25 JULI 2021 stellen we onze seniorploegen voor.
Programma :
13:30u Voorstelling Damesploeg
14:00u HRSH Dames – FC Kontich
14:45u Voorstelling herenploegen
16:00u HRSH A – HRSH B

ABONNEMENTEN – CLUB 2008

Iedereen heeft er enorm naar uitgekeken – we mogen terug voetballen!

Dit seizoen dopen we de VIP-receptie om in een nieuw kleedje.

Wil je als vaste supporter graag een abonnement aankopen, dan kan je dit
nu al bestellen.

Wordt lid van Club 2008 en geniet tijdens de rust van onze
thuiswedstrijden van een kopje koffie met iets sterks erbij.

Abonnement A-Ploeg : 70,00€
Abonnement B-Ploeg : 40,00€

Seizoenstoegang : 90,00€
Bestel tijdig via info@hrsh.be

Combi A & B-ploeg : 100,00€
Inkom dames, reserven en U21 is gratis.
Spelers in HRSH-outfit hebben steeds gratis toegang.
Ouders van jeugdspelers kunnen een gratis abonnement aanvragen via
het jeugdsecreatriaat : jeugd@hrsh.be
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