
 

 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 

Wij trachten deze Nieuwsbrief met regelmaat aan led en, ouders, sponsoren en belangstellenden van de 
Voetbalvereniging Haren toe te sturen. Deze vorm va n berichtgeving is mede ter vervanging van ons 
clubblad ‘Diekproat’ en om de betrokkenheid binnen onze vereniging te vergroten en ieder op de hoogte 
te houden van de laatste nieuwtjes. De meeste beric hten zijn ook te vinden op onze website. 

  

Bestuursmededelingen 

  

Beste leden, kaderleden, ouders en alle overige bet rokkenen - Een nieuw seizoen 

Kort voor de start van het nieuwe seizoen 2015-2016 ontvangt u de inmiddels vertrouwde nieuwsbrief. 
Zoals toegezegd proberen we de nieuwsbrief wat frequenter uit te brengen. 

Daarnaast zijn we ook dit seizoen weer op www.vvharen.nl  en via facebook te volgen. Nieuw dit jaar is 
het uitbrengen van een info gids die verspreid wordt onder alle leden, er wordt hard gewerkt aan het 
verzamelen van de elftal gegevens. 

Op bestuurlijk gebied wacht ons weer een aantal leuke uitdagingen, waar we zeker mee aan de slag zullen 
gaan. Wil je weten wat deze uitdagingen en onze speerpunten voor het komende seizoen zijn, kom dan 
vooral naar de algemene ledenvergadering (ALV). De datum is maandag 26 oktober a.s. Indien er 
tussentijdse bijzonderheden te vermelden zijn zullen wij dit in deze nieuws brief kenbaar maken. 

Maar nu de meesten van jullie de vakantie weer hebben gehad kunnen we weer met een frisse blik richting 
dit nieuwe seizoen kijken. De meeste teams hebben de training weer hervat, na de voorbereidende 
oefenwedstrijden wordt er volop gebekerd. Voor het komend seizoen was het weer een enorme uitdaging 
al onze teams met voldoende kader te kunnen bemannen.  

Het is onze jeugd(technische)commissie wederom gelukt met als gevolg dat al onze jeugdteams weer met 
veel plezier en goed resultaat het komend seizoen hun wedstrijdjes zullen kunnen spelen. 

In deze nieuwsbrief treft u het wedstrijd schema van onze eerste selectie aan, ik hoop dat u de wedstrijden 
van dit team en uiteraard ook de andere teams zoveel mogelijk zult komen bezoeken om onze spelers  
aan te komen moedigen.  

Laten we er met zijn allen een mooi voetbalseizoen van maken waarin plezier in het spelletje en respect 
voor elkaar de hoofdrolspelers zijn. Ik ben er van overtuigd dat jullie allemaal van dit seizoen weer het 
beste (voetbal) beentje voor zal zetten en wens dan ook een ieder een geweldig sportief voetbal seizoen. 

  

vv Haren vierde haar 80 jarig jubileum 

Op zaterdag 22 augustus vierde vv Haren haar 80 jarig jubileum met een bijzonder geslaagde en goed 
georganiseerde tienkamp en afsluitend feest. Zie hier  voor de foto’s. 

Namens het bestuur bedanken wij onze vrijwilligers die hier weer een perfecte en gezellige dag van 
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hebben gemaakt. 

  

Vooraankondiging Algemene ledenvergadering 

Het bestuur nodigt haar leden en donateurs van harte uit voor de Algemenen ledenvergadering. Deze zal 
plaats vinden op maandag 26 october a.s., aanvang 20:15 uur. 

De agenda en overige voor deze vergadering van belang zijnde stukken worden ruim van te voren 
beschikbaar gesteld. 

Uw aller aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

  

Klaas Helder, voorzitter vv Haren 

  

Start seizoen 2015-2016 

Het is weer gedaan met de schoolvakantie en we kunnen onze energie weer kwijt  met voetballen tijdens 
de trainingen en wedstrijden. Hiervoor hebben we alle trainers op 18-08-2015 weer hun trainingsmateriaal 
gegeven. 

Alle E-teams en F1 hebben dit jaar nieuwe ballen gekregen en ik hoop dat met veel plezier hiermee trainen 
en dat ze met de wedstrijden er veel doelpunten mee mogen scoren. Verder hebben we op verzoek 4 
kleine opvouwbare doeltjes aangeschaft om de jeugd meer oefenstof te kunnen bieden en ze hierdoor 
beter te maken. 

Donderdag 20-08-2015 hebben we aan alle leiders weer de spullen uitgereikt voor de wedstrijden 
waaronder tenues, intrapballen, enz.. Voor de B1 en C2 hebben we nieuwe tenues aangeschaft waardoor 
ook hun dit seizoen kunnen stralen op het veld. 

Wij wensen iedereen dit seizoen een sportief en goed seizoen. 

  

De materialenmannen, Klaas en George 

  

Nieuws van de hoofdtrainer 

Het afgelopen seizoen verliep moeizaam. De verwachtingen waren destijds hooggespannen; wat is er 
mogelijk? Kampioenschap, minimaal een periode? Uiteindelijk wist Haren 1 zich pas in de laatste 
speelronde definitief veilig te spelen. In veel wedstrijden was de ploeg de bovenliggende partij. Echter 
ontbrak het té vaak aan scorend vermogen en vlogen sommige ballen er wel heel gemakkelijk in. Wellicht 
een gebrek aan kwaliteit? 
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Tegenstanders 

Voor komend seizoen is het lastig in te schatten waar Haren 1 staat. De eerste indruk is dat het wederom 
een lastige competitie zal worden. Nieuw zijn o.a. Alteveer, Westerwolde, Pekelder Boys. En ploegen 
zoals Gruno, Zuidlaarderveen, Eenrum, Engelbert, Nieuw Roden en Bato, heeft Haren het vaak lastig mee. 
Maar dat is wederzijds!  

De kandidaten voor de titel? SVZ uit Zeijen is vorig jaar kampioen geworden en heeft goede zaken gedaan 
op de transfermarkt. Daarnaast wordt HFC '15 (het oude Hoogkerk) getipt als één van de favorieten. Wat 
er voor Haren 1 mogelijk is dit seizoen? 

  

Spelers 

Martin Berendsen heeft aangegeven lager te willen voetballen, maar blijft in geval van nood gelukkig 
beschikbaar. Jardean Moen heeft dikke verkering en woont en werkt nu in Nijmegen. Emiel Janssen speelt 
nu in Velocitas za1, zodat hij de FC en zelf voetballen beter kan combineren. Jammer, maar wel een 
begrijpelijke keuze. 

Aan de andere kant heeft onze selectie zich prima weten te versterken! De 20 jarige talentvolle keeper 
Jasper Kromdijk is overgekomen van vv Leo (Loon). Bij zijn vorige club omschreven als een echte 
puntenpakker. Hij zal met onze huidige keeper uit gaan maken wie er dit seizoen onder de lat staat!  

Donovan Saeroon; een 25 jarige technische middenvelder/aanvaller voorheen uitkomend voor 
Neptunia/NEC Delfzijl. Is op meerdere posities inzetbaar en een goede concurrent voor een aantal 'vaste 
waarden'. 

Tom Hoekstra; 25 jaar speelde zijn gehele jeugd bij Be Quick, later in za1 en nu gelukkig bij vvHaren! 
Indien weer helemaal topfit een geweldige creatieve middenvelder voor Haren 1. 

Daarnaast zijn Pascal Visscher en Marco Consten bijna weer hersteld van een lange periode van 
blessureleed. De eerste speelminuten hebben beide heren inmiddels in de benen. Voor de rest blijft de 
selectie intact. 

  

Laatste ontwikkelingen  

De afgelopen weken zijn er voor de selectie van Haren 1/2 maar liefst 7 nieuwe spelers bijgekomen! Met 
name voor ons 2e is dit een zéér goede ontwikkeling! Qua aantallen is het de laatste jaren nogal eens 
lastig geweest een representatief team op de been te kunnen brengen. Nu met een gezamenlijke selectie 
van ca. 40 spelers gaan we vol vertrouwen de competitie tegemoet! (Nog even wachten op de 
spelerspassen en de aanwinsten zijn speelgerechtigd!) 

Dit seizoen is Angelo Spoor de nieuwe assistent / 2e trainer en op de zondagen verantwoordelijk voor 
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Haren 2. Hij zal geassisteerd worden door het magische duo Engelsman/Geluk.  

Hoofdtrainer Cor Meijer gaat z'n 2e seizoen in en heeft veel vertrouwen in een goed resultaat, periode!? 
René de Jager is wederom leider/manager en Alex doet de verzorging/hersteltraining. De grensrechters 
zijn o.a. Bert, Gerrit, Richard en Jan, die per toerbeurt zullen vlaggen, super!!! 

De insteek op de trainingen van de gehele selectie blijft hetzelfde; op de dinsdag gezamenlijk trainen en op 
de donderdag opgesplitst in 1 en 2. Daarnaast sluiten er binnenkort nog een aantal gastspelers aan; 
studenten die elders op een hoger niveau voetballen en in Groningen studeren. Voor beide partijen een 
win-win situatie. 

De voorbereiding; 

Tot op heden verliep deze moeizaam. Niet alle selectiespelers kwamen fris en fit terug van vakantie en 
begonnen onnodig met een conditionele achterstand. Voor die spelers is het de komende weken 
aanhaken óf afhaken!  

In de eerste oefenwedstrijd werd er vrij kansloos met 0-5 verloren van 5e klasser Blauw Geel '15. 2 dagen 
later uit bij 3e klasser Gomos eenzelfde uitslag. Echter nu kon Haren 1 de 1e helft goed meekomen. In de 
70e minuut viel de 2-0 en was de pijp leeg. 

Op donderdagavond  de 3e oefenwedstrijd, thuis tegen VVK. Deze werd gewonnen met 4-0 /(1-0) door 
doelpunten van Marco Consten 2x, Rick van der Wijk en Stephan Wijma. In ieder geval al een beter 
resultaat. Echter de 0 werd gehouden met af en toe kunst- en vliegwerk. Dus er valt nog genoeg de 
sleutelen. 

In de beker heeft Haren 1 niet gelukkig geloot. Stadspark uit, Drachten thuis en Beilen thuis. Op papier 3 
loodzware tegenstanders, maar met veel passie inzet en strijd kun je een eind komen. Daarentegen zien 
we ook langzaam maar zeker de selectie groter en fitter worden. 

Trap maar af! 

  

Datum Tijd Wedstrijd 

6-sep-15 14.00 u. Haren BATO 

13-sep-15 14.00 u ? Haren 

20-sep-15 14.00 u Haren Engelbert 

27-sep-15 14.00 u Zuidlaarderveen Haren 

4-okt-15 14.00 u Haren Eenrum 

11-okt-15 14.00 u SVZ Haren 

18-okt-15 14.00 u Haren Meeden 
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1-nov-15 14.00 u Gruno Haren 

8-nov-15 14.00 u Haren Pekelder Boys 

15-nov-15 14.00 u Bellingwolde Haren 

29-nov-15 14.00 u Haren Nieuw Roden 

6-dec-15 14.00 u Alteveer Haren 

13-dec-15 14.00 u HFC 15 Haren 

       

Tweede helft competitie 

24-jan-16 14.00 u. Haren ? 

31-jan-16 14.00 u Engelbert Haren 

14-feb-16 14.00 u Haren Zuidlaarderveen 

21-feb-16 14.00 u Eenrum Haren 

6-mrt-16 14.00 u Haren SVZ 

13-mrt-16 14.00 u Meeden Haren 

20-mrt-16 14.00 u Haren Gruno 

3-apr-16 14.00 u Pekelder Boys Haren 

10-apr-16 14.00 u Haren Bellingwolde 

24-apr-16 14.00 u Haren HFC 15 

1-mei-16 14.00 u BATO Haren 

8-mei-16 14.00 u Haren Alteveer 

15-mei-16 14.00 u Nieuw Roden Haren 

        

24-10-2015 25-10-2015 inhaal / beker 

21-11-2016 22-11-2016 inhaal / beker 

19-12-2015 20-12-2015 inhaal / beker 

6-2-2016 7-2-2016 inhaal / beker 

27-2-2016 28-2-2016 inhaal / beker 

26-3-2016 28-3-2016 inhaal / beker 
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16-4-2016 17-4-2016 inhaal / beker 

5-5-2016   inhaal / beker 

  

Start Puppietraining vv Haren  

Op zaterdag 29 augustus om 10:00 uur is er weer “Puppietraining” bij vv Haren. Onder leiding van onze 
zeer ervaren puppy-trainer Ab Tuinman kunnen jongens en meisjes van 4 tot 6 jaar kennis maken met het 
voetbalsport op ons puppieveld naast de kantine. 

De puppytrainingen worden het gehele seizoen van augustus tot juni gegeven, m.u.v. de schoolvakanties, 
instromen kan op elk gewenst moment.  De deelname aan de puppietraining is geheel gratis en 
zonder verplichting om lid te worden. 

Na afloop van elke training krijgen de deelnemers een gezonde “snack” aangeboden van onze 
jeugdsponsor “Berends Groente & Fruit”. 

Wie wil deelnemen aan deze puppietraining kan zich aanmelden in het clubhuis van vv Haren of via het 
volgende e-mailadres: attuinman@home.nl  

  

 

Heb je vragen en/of opmerkingen, mail dan nieuwsbrief@vvharen.nl  


