VOETBALNIEUWS
V.V.Haaksbergen is een neutrale vereniging met een sterke onderlinge band. Ons motto: “niet ik, niet jij, maar wij“, staat dan ook hoog in het vaandel.

VV Haaksbergen heeft jeugdkader voor aankomend
seizoen helemaal rond.
HAAKSBERGEN - Drie jaar geleden introduceerde VV Haaksbergen een nieuw jeugdbeleidsplan. Doelstelling was om met de
jeugdteams minimaal een klasse hoger te
voetballen. Voor het grootste deel zijn we
daarin prima geslaagd geeft Arjan
Schepers, jeugdcoördinator JO8 t/m JO13,
aan: "Het is zelfs zo dat JO10-1 afgelopen
seizoen 1ste klasse heeft gespeeld".
Plezier blijft bij onze vereniging echter
onverminderd op 1 staan: "Alles begint en
eindigt met plezier. Je hoort wel eens
verhalen over jeugdspelers die verplicht 3 x
per week dienen te trainen waarbij de
vrijdagavond dan ook nog in het teken staat
van de wedstrijd op zaterdag.
Voor veel jeugdspelers is dat uiteindelijk naast schoolverplichtingen e.d. - allemaal
veel te veel en ze verliezen vervolgens het
plezier.
Of jeugdteams waar spelers van nog geen
20 jaar training geven aan spelers die 14 jaar
oud zijn. We blijven bij VV Haaksbergen
gewoon met beide benen op de grond
staan. Dit jaar hebben we ook weer een
stabiele ervaren groep jeugdtrainers aangesteld, trainers die weten wat is het om een
jeugdteam te trainen en te voorzien van
passende oefenstof.
Alle jeugdleden trainen twee keer per week
en spelen op zaterdag een wedstrijd".
Goos van der Klei, jeugd coördinator JO15
t/m JO19, vult aan: "In het land hoor je wel
eens verhalen over verenigingen waar het

alleen maar over prestaties en selecteren
gaat, alsof de rest niet meetelt.
Bij ons zijn alle jeugdleden en alle jeugdteams even belangrijk. Of je nou goed bent
of minder goed, iedereen heeft recht op
voldoende aandacht en goede trainingen.
Feitelijk is dat wat we als vereniging willen
zijn: een vereniging voor iedereen waar
ieder lid, ongeacht niveau, de aandacht
krijgt die het verdient. Iedereen betaalt
uiteindelijk hetzelfde aan contributie."
Ronnie van Oosterwijk, trainer van de JO171 "Ik loop al heel wat jaren mee en heb bij
verschillende clubs jeugdteams getraind.
VV Haaksbergen is niet alleen voor spelers
maar ook voor een trainer echt een ﬁjne
club. Je hebt hier een bepaalde mate van
vrijheid en kunt zaken nog zelf beïnvloeden.
Je zit niet strak in een keurslijf van beleidsplannen e.d.
Daarnaast heeft de club nog echt aandacht
voor het individu. De jeugdcoördinatoren
weten exact wat er speelt in de verschillende teams wat zeer prettig werkt."
Naast ruime trainingsfaciliteiten en een
goed kader, onderscheidt VV Haaksbergen
zich ook op een ander vlak positief.
We hebben een relatief lage contributie en
hanteren geen reis-en/of was kosten.
Daarnaast is voor ieder team jaarlijks
budget beschikbaar waar ze iets leuks mee
kunnen doen.
Bij VV Haaksbergen is het aantal jeugdleden
redelijk stabiel. Van der Klei; "Bij de jongste
jeugdteams kunnen we zeker nieuwe leden

gebruiken. Giljam Wartena, voorzitter van
V.V. Haaksbergen, vervolgt "Besturen is ook
vooruit zien.
We zitten aan de 'verkeerde kant' van
Haaksbergen. Dat betekent dat er aan de
kant van het Scholtenhagen geen nieuwbouw is en dus betrekkelijk weinig jonge
gezinnen en dus weinig natuurlijke aanwas
bij de jongste jeugd. Omdat we het
belangrijk vinden dat iedereen altijd kan
spelen, voeren de Besturen van HSC'21 en
v.v. Haaksbergen verkennende gesprekken.
Doel van deze gesprekken is om snel te
kunnen schakelen met elkaar als bij een
bepaald team een tekort aan spelers dreigt.
Die gesprekken verlopen in zeer goede sfeer
waarbij beide verenigingen de eigen
belangen goed monitoren, maar in het
belang van het voetbal op Scholtenhagen
elkaar ook kunnen vinden als dat nodig is in
het belang van de spelende jeugdleden.“
Bij de oudere jeugdteams, geeft van der Klei
aan, zien we gelukkig veel nieuwe leden.

Wat je wel ziet is dat ouders zich vaak niet
verdiepen in de vereniging waar een kind
naar toe gestuurd wordt. Men loopt in een
optocht achter elkaar aan in een bepaalde
richting, zonder dat men zich afvraagt of dat
het meest geschikt is voor het kind of
voldoet aan de wensen van de ouders.
Achteraf merkt men dan dat het misschien
toch niet de beste keuze is geweest. In veel
gevallen is men zo teleurgesteld dat het kind
stopt. Als ze toch blijven voetballen, stappen
ze vaak op latere leeftijd over naar een
andere vereniging. Naast de voetbaltechnische aspecten is V.V.Haaksbergen
een vereniging die veel aandacht besteed
aan sociale en maatschappelijke aspecten.
We vinden het belangrijk dat jeugdleden zich
bij ons echt thuis voelen. De kantine, met
een jeugdhonk, ademt een gemoede-lijke
sfeer uit en er wordt veel georganiseerd.
Spelers en ouders voelen zich thuis bij v.v.
Haaksbergen.

ODINKTOERNOOI V.V. HAAKSBERGEN
V.V. Haaksbergen houdt vrijdag 30 augustus a.s. het traditionele J.P. Odinktoernooi.
Het is de 42 e editie van dit toernooi voor voetballers vanaf 35 jaar.
De deelnemers zijn dit jaar de Duitse clubs Wilmsberg en Ottenstein, Hoeve Vooruit,
HSC’21, Eibergen, Rigtersbleek en V.V. Haaksbergen.
De eerste wedstrijden beginnen om 18.30 uur op het complex van V.V. Haaksbergen
aan de Scholtenhagenweg. Om te winnen, zal er snel gescoord moeten worden; de
duels duren namelijk slechts 13 minuten. Na de poulewedstrijden zal er vanaf 20.00
uur worden gespeeld om de bovenste vier plaatsen.
De winnaar krijgt de J.P. Odinkwisselbokaal. Ook wordt er een speler van het toernooi
benoemd.
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