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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. 

HAAKSBERGEN - De v.v. Haaksbergen �mmert aan de 
weg met haar jeugdafdeling. Zowel qua presta�es als 
aantal leden zit er groei in de jeugdafdeling. In de 
najaar-compe��e hebben de diverse jeugdteams 
goed gepresteerd waarbij JO19-2 en JO12-1 zelfs 
kampioen zijn geworden. "We kunnen ons, als rela�ef 
kleine vereniging, op een aantal cruciale aspecten 
steeds beter onderscheiden als vereniging. Korte 
lijnen, voor alle leden dezelfde faciliteiten en een 
goede kader, waarbij gezelligheid en presteren hand in 
hand gaan, zijn niet al�jd zo vanzelfsprekend als ze 
lijken. Bij v.v. Haaksbergen wel.“

De recent georganiseerde kaderavond voor ouders en 
jeugdleden hee� ons geleerd dat we op deze aspecten 
juist zeer goed scoren bij v.v. Haaksbergen" gee� Goos 
van der Klei, jeugdcoördinator, aan. Arjan Schepers, 
tevens jeugd coördinator, vult aan: "Voor ons is het 
allerbelangrijkste dat ouders en jeugdleden het naar 
hun zin hebben. Plezier in hetgeen ze doen vormt al�jd 
nog de basis waar het om gaat. Het is prach�g om te 
zien hoe alle spelers zich ontwikkelen als ze 2 keer per 
week worden getraind door ervaren en goede trainers. 
Die faciliteiten bieden we als v.v. Haaksbergen aan alle 
jeugdleden". Betreffende de senioren is in de aanloop 

van het nu lopende seizoen een compleet jeugdteam 
overgeheveld naar de seniorenafdeling zodat een 
volwaardig tweede el�al is geformeerd met alle 
faciliteiten van dien. Dit team draait bovenin mee in de 
compe��e. Ook het eerste el�al bestaat regelma�g 

voor de hel� uit jongens van 17/18 jaar die eigenlijk nog 
in de jeugd mogen spelen. 
Al met al posi�eve ontwikkelingen alwaar de komende 
maanden, rich�ng het komende seizoen, zeker op 
voortborduurt gaat worden.  

Na de winterstop zal v.v. Haaksbergen een schaduw-
team/belo�en-team gaan formeren met spelers van 17 

ste,, de
t/m 19 jaar. Dit team, wat uit spelers van het 1 2  en 
de JO19 zal bestaan, gaat regelma�g samen trainen en 
de komende maanden enkele wedstrijden spelen, 
waarbij hoofdtrainer Gerard Timmers en Jan Bronkers 
de begeleiding op zich zullen nemen. Doel van dit team 

steis het creëren van een ideale opstap naar het 1  el�al. 

Schaduwteam als ideale 
steopstap naar het 1  el�al

Dat steeds meer spelers en ouders de weg naar v.v. Haaksbergen, de oudste voetbalvereniging van Haaksbergen, 
weer weten te vinden hee� mede tot gevolg gehad dat in de aankomende voorjaarscompe��e, die in februari zal 
aanvangen, een nieuw JO9 team is ingeschreven bij de KNVB. De laatste �jd hadden we het best las�g maar ook in 
de jongste geledingen is de aanwas de laatste �jd zeer goed te noemen. Ook zin om te voetballen bij v.v. 
Haaksbergen en zelf te ervaren hoe leuk en gezellig het kan zijn. Meld je aan en stuur dan een mail aan 
ledenadministra�e@vvhaaksbergen.nl  De eerste 3 maanden zijn vrij van contribu�e. 

V. V. Haaksbergen JO9 gaat deelnemen aan de compe��e

Gezellige mooscross

Evenementen die voor iedereen, ook niet spelende 
leden, iets te bieden hebben. Afgelopen zaterdag 
werd als laatste evenement de tradi�oneel druk 

ste
bezochte Mooscross al weer voor de 36  keer 
georganiseerd. 

Januari en februari staan tradi�egetrouw in het 
teken enkele van enkele evenementen bij v.v. 
Haaksbergen. 

De deelnemers konden kiezen uit de afstanden van       
3 km, 6 km of 9 km. Na afloop werd door het bestuur 
aan de deelnemers "moos met worst" geserveerd.  

Kaboutervoetbal start weer op zaterdag 22 februari

Evenals de afgelopen maanden kunnen spelertjes in lee�ijd van 3 t/m 7 jaar dan van 10:30 t/m 11:45 uur op 
een ongedwongen wijze in aanraking komen met het voetbalspelletje onder leiding van ervaren begeleiders. 

Op zaterdag 22 februari start v.v. Haaksbergen weer met kaboutervoetbal op de zaterdagmorgen. 

„Na de winterstop ook een 
            JO9 bij v.v. Haaksbergen"


