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Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,
De drukte van het nieuwe seizoen gaat stilaan
liggen. Onze club heeft heel wat veranderingen
doorgevoerd die onze club- en jeugdwerking
verder moeten verbeteren: nieuwe website, kick
off-avond om het nieuwe seizoen in te zetten,
oudervertegenwoordigers in de jeugdcel, nieuwe
spelersuitrustingen, enzomeer. En er zijn nog
enkele vernieuwingen op komst, zoals een
kerstmarkt in december.
Soms brengen vernieuwingen kinderziektes met
zich mee. Wij verontschuldigen ons voor die
ongemakjes maar rekenen tegelijk op jullie
begrip. Wij zullen er alleszins alles aan doen om
verder te verbeteren en te blijven investeren in
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Wist je dat…
zaken die in andere clubs niet eens aan de orde
zijn.
Naast vernieuwing zijn er natuurlijk nog de nodige
zekerheden in onze club, zoals het gezellige
kantineleven, de goede organisatorische en
sportieve
omkadering,
de
kwaliteitsvolle
paasstage, de aantrekkelijke tornooien en deze
nieuwsbrief, die jullie elke maand op de hoogte
brengt van het reilen en zeilen in onze club.
Wij hopen dat ook deze tweede nieuwsbrief van
het nieuwe seizoen jullie veel leesplezier bezorgt.
En wie zelf eens een bijdrage wilt schrijven… altijd
welkom!
De jeugdcel van VBD

Veilig voetballen… een zaak van ons allen
Voetbal is op zich een gezonde sport. Maar in het heetst van de strijd is er wel eens een hard duel.
Soms is er een ongelukkige beweging die gewrichten of spieren zwaar beproeft. Heel zelden maar
nooit uit te sluiten gebeurt het dat sporters zonder aanwijzing ineenstuiken tijdens het sporten.
Daarom is het goed om altijd goed voorbereid te zijn om met die spijtige voorvallen adequaat om te
gaan, zodat de gezondheidsschade tot een minimum beperkt blijft.

… er 550 aanwezigen waren op de
e
1 kick-off in De Meent en wij hen
daarvoor hartelijk bedanken?
… ingevulde verzekeringspapieren
binnen 14 dagen bij de voetbalbond moeten zijn om beroep te
kunnen doen op de verzekering?
… onze seniorploegen, met veel
jeugdspelers en -trainers in de
basis, alle steun van de supporters
kunnen gebruiken zodat ze beter
beloond worden voor hun goede
spel?
… ex-VBD-jeugdspeler Visar Shala
(tot 2013 in onze jeugdopleiding)
nu rode duivels is bij de nationale
U16-ploeg?
Savez-vous que ces news aident
beaucoup de francophones à
mieux
comprendre
le
néerlandais?

Verbroedering Beersel Drogenbos voert veilig sporten hoog in het vaandel. Daarom dat onze club
i.s.m. VFV op 2 avonden een opleiding over EHBO en reanimatie organiseert. Trainers en
afgevaardigden worden aangespoord om daar aan deel te nemen. Onze club betaalt hun
inschrijvingsgeld, in de hoop hen hierdoor op die vormingen te krijgen. Indien er nog plaatsen vrij
zijn kunnen ook geïnteresseerde ouders deelnemen aan slechts 15€ voor de 2 avonden. De sessies
gaan door in onze clubkantine te Lot op 26/10 en op 09/11, telkens van 18u30 tot 22u30.
Voor informatie, vragen of inschrijvingen kan je contact opnemen met Silvio De Mattia
(0479/714555 of silvio_dm@hotmail.com).
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Trainer van de maand: Emilio Pensis (U7b)
Geboortedatum: 19/01/1996
Hobby’s: voetballen, muziek beluisteren en tennissen
Dagdagelijkse bezigheden: reizen, voetbal, televisie, muziek beluisteren,
familie bezoeken
Fan van voetbalclub(s): RSC Anderlecht en FC Chelsea
Bij VBD sinds: 2013
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: paasstage 2015
Droom of ambitie bij VBD: topcoach worden en een mooi parcours afleggen
als speler.
Motivatie om trainer te zijn: de spelertjes zoveel mogelijk aanleren en hen
plezier laten beleven in de voetbal.


Emilio, trainer U7b

Emilio viel halfweg vorig seizoen in als trainer. Omdat hij zijn werk
goed deed kreeg hij dit seizoen van bij de start een jeugdploeg.
Daarnaast speelt hij bij onze 2e ploeg, in 3e provinciale. Veel succes in
beide carrières, Emilio!

Match of the day
MOTD kent iedere voetbalfan van op de BBC. Je kan er genieten van de betere wedstrijden. Maar ook in onze club zijn er
matchen die net iets specialer zijn dan andere en daardoor eigenlijk ook wel als ‘match of the day’ kunnen worden aanzien.
We selecteren elke week één of enkele matchen die meer dan gemiddeld de moeite zijn om te volgen. Het moment om
nog meer dan anders met velen onze jeugd te komen ondersteunen. Ziehier de selectie voor de maand oktober:
Zaterdag 3 oktober – U21 – 13:30: VBD – OH Leuven (in Lot)
Na een seizoen met teveel derby’s tegen dezelfde streekgenoten doet het eens deugd om tegen andere ploegen te
spelen. Onze U21, die voor twee derde uit eerstejaarsjunioren en voor een derde uit scholieren bestaat, heeft een goede
start gekend in een sterke reeks met OH Leuven en KAC Betekom als meest sprekende namen. De wedstrijd tegen OHL
wordt een stevige uitdaging voor onze jongens. Hopelijk tonen zij weer een groot strijdershart tegen deze eersteklasser.
Zaterdag 10 oktober – U14 – 13:30: VBD – Leeuwkens Teralfene (in Beersel)
Aangezien U14-reeksen niet meer bestaan treden onze U14-spelers aan in een regionale U15-reeks. Tegen teams die vaak
een jaar ouder en een kop groter zijn houdt onze U14 meer dan behoorlijk stand. Meer zelfs, na 3 wedstrijden stonden zij
tweede in het klassement, op 2 punten van Leeuwkens Teralfene, dat nog geen punt verloor. Reden temeer om onze
kadetten in deze eerste seizoenstopper te komen ondersteunen.
Zaterdag 17 oktober – U11b – 11:00: VBD – KHO Huizingen (in Lot)
Je hebt derby’s en je hebt DERBY’S. Naast die tegen Rhodienne is die tegen buurclub HO Huizingen toch altijd iets
specialer en geladener dan de andere derby’s. Maar meer nog dan sportieve rivaliteit moet er op en naast het veld een
sfeer van fair play en voetbalplezier heersen. Want hoe luidt het gezegde? Beter een goede buur dan een verre vriend.
Zaterdag 24 oktober – U6 – 9:30: VBD – SK Halle / – 11:00: VBD – Rhodienne (in Lot)
Kleine spelers, grote derby’s. En direct twee voor de prijsBijschrift
van één.
Onze
jongste talentjes beginnen stilaan een groep te
bij foto
of afbeelding
vormen en kunnen tegen de buren uit Rode en Halle hun kunstjes tonen. Hopelijk geniet u ook mee. Niets zo plezant als
het voetbalplezier van onze nieuwste lichting bekijken.
Zaterdag 31 oktober – U9a – 11:00: VBD – FC Pepingen (in Lot)
.Of de sprong van provinciale jeugdopleiding naar interprovinciale jeugdopleiding, zoals FC Pepingen en FC Rhodienne
deden, zo’n grote stap voorwaarts is, daar hebben wij vooralsnog twijfels over. Maar het verheugt ons des te meer dat
we af en toe een jeugdploeg van FC Pepingen op bezoek krijgen. Altijd leuke matchen en veel volk langs de zijlijn en in
de kantine. U komt toch ook?

Afgevaardigde van de maand: Patrick Holemans (U17)
Bij VBD als vrijwilliger actief sinds: 1995
Hobby’s: voetbal en muziek
Dagdagelijkse bezigheden: werkt in de diepvriesafdeling van Colruyt (ah, ’t is
daarom dat hij soms een rode neus heeft )
Fan van voetbalclub(s):Verbroedering Beersel Drogenbos
Motivatie om afgevaardigde te zijn: omdat ik graag voetbal zie en omdat ik
respect krijg van spelers en trainer
Tip voor ouders: het is beter om de spelers aan te moedigen dan op hen kritiek
te geven
VBD is een goede club omdat: we samen een vriendengroep zijn en de club
een familieclub is
Bij VBD kan dit nog beter: niets speciaal

 Samen met zijn vader Cornel is Patrick al vele jaren een vertrouwd gezicht in

Patte, afgevaardigde U17

VBD-jeugd in beeld

onze club. Dit jaar is het zelfs een jubileumjaar voor hem (20 jaar VBD),
waarvoor proficiat!!! Altijd bereid om te helpen op onze jeugdtornooien en vele
seizoenen afgevaardigde bij scholieren en junioren, zo kennen we de Patte.
Een rots in de branding.

Vrijwilliger van de maand: Steve Van Bienst
Functie in de club: afgevaardigde U7a en oudervertegenwoordiger in de
jeugdcel
Vrijwilliger in de club sinds: 2014
Hobby’s: voetbal, zowel het volgen van mijn zoon en zijn U7-ploeg als de 1e
ploeg van VBD en mijn favoriete ploeg in 1 e klasse (Standard). Naast dat en het
werk rest er vooral tijd voor uitstapjes met het gezin.
Motivatie om vrijwilliger te zijn: passie voor het spelletje en het enthousiasme en
de beleving bij de kinderen.
Wat is er leuk aan het werk in de club? sociaal contact, vriendschap, samen
proberen de club op alle vlakken sterker te maken.
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? nog niets speciaals
tegengekomen, al heb ik soms de indruk dat de communicatie wat beter kan.
Leukste herinnering in al die jaren: de tornooien.

 Nog maar een jaar in onze club en Steve neemt al twee belangrijke
Oudervertegenwoordiger en U7afgevaardigde Steve

engagementen op; afgevaardigde en oudervertegenwoordiger. Zo’n mensen
zien we graag komen! Hopelijk kunnen we nog lang samenwerken, Steve!
IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VOLGT MEER UITLEG OVER DE OUDERVERTEGENWOORDIGING IN DE JEUGDCEL EN WORDT DE 2e OUDERVERTEGENWOORIGER
VOORGESTELD.

Omgaan met verschillen in talent en kwaliteiten… wat u als ouder moet weten
Soms krijgen wij klachten van ouders over beslissingen inzake de indeling van de ploegen of over het al dan niet
oproepen van spelers voor wedstrijden. Gelukkig is het maar een kleine minderheid die zulke kritiek heeft maar het is zeer
belastend voor de jeugd- en clubwerking. Alhoewel onze visie op de website staat, willen wij hier herhalen waarvoor onze
jeugdopleiding staat. Wij proberen spelers zo veel mogelijk voetbalplezier te geven, door:






Het maximale uit spelers en teams halen. Onze jeugdopleiding focust niet zozeer op directe resultaten dan wel op een
positieve evolutie, zowel voor de individuele spelers als voor de hele ploeg. Dat betekent dat de talenten van elke
speler moeten worden benut in functie van de ploeg. Een technische speler die zich naast creatieve individuele acties
ook nuttig maakt voor het collectieve teamspel zit op het goede spoor, een technische speler die bij elke actie zelf de
show wilt stelen en zo een goed teamspel belet zit op het foute spoor.
De spelers indelen op een niveau waarin maximaal speeltijd en spelplezier te beleven valt. Wat ben je ermee als je
kind in een A-ploeg minder minuten speelt, minder bepalend is en daardoor minder vertrouwen opbouwt terwijl hij in
een B-ploeg veel speeltijd kan krijgen, een belangrijke rol binnen zijn team kan opnemen, overloopt van vertrouwen en
daardoor opvalt bij de trainers en coördinator en zo misschien kan uitgroeien tot een A-speler?
Talent ontwikkelen en laten doorgroeien, vanuit 2 ideale scenario’s. Toptalenten zullen wel gecontacteerd worden
door scouts van nationale clubs, die vaak wedstrijden van VBD-jeugdploegen bekijken. In dat geval laten wij met
fierheid een jeugdspeler een stap hogerop zetten. Voor alle andere talenten is er plaats en perspectief binnen onze
club, elk binnen zijn mogelijkheden en limieten. Of een speler nu een talent voor een A-ploeg is of een talent voor een
B-ploeg, is voor onze club niet zo belangrijk. Zolang de speler hier maar plezier beleeft. En wie weet, stroomt die speler
binnen enkele jaren door naar één van onze seniorploegen.

Wij vragen begrip voor de moeilijke beslissingen die trainers en coördinatoren soms moeten nemen. Niet iedereen kan in
de A-ploeg spelen of op de positie die de speler het liefst speelt. Meer nog, bij teveel spelers in de kern vallen er spelers uit
de kern. Dat zijn moeilijke situaties voor ouder en kind. Maar als ouder heb je de taak om je kind aan te moedigen om
voort te doen en nog meer zijn beste beentje(s) voor te zetten. Maar liefst zonder te veel druk. En als er dan echt iets te
zwaar op de maag blijft liggen, probeer dan de trainer te benaderen voor een open en constructief gesprek.

Jeugdcel VBD:
• Silvio Di Mattia
• Ivo Heindryckx
• Stéphane Poels
• Johan Rosiers
• Dirk Verbist
E-mail redactie:
johan.rosiers@telenet.be
Fotograaf: Emile Devogeleer
Website:
www.vbdfoot.club

Zonder lidgeld niet meer op het veld
Een voetbalclub is een belangrijke actor in het lokale gemeenschapsleven. Door de inzet
van vrijwillige bestuursleden en medewerkers wordt aan honderden spelers en hun
omgeving voetbalplezier gegeven. Maar een voetbalclub is geen liefdadigheidsinstelling.
Om een club draaiende te houden en daarin een goede jeugdopleiding te kunnen
voortzetten moeten heel wat zaken betaald worden: bondsbijdragen, verzekeringen,
energierekeningen, facturen van de brouwers, trainersvergoedingen, spelersuitrustingen,
trainings- en wedstrijdmaterialen, drankjes, enz. Om dat te kunnen betalen rekent een
voetbalclub voor een groot stuk op de lidgelden van hun spelers.
Enkele maanden geleden is de e-mailcommunicatie over het nieuwe seizoen en de
betalingsmodaliteiten niet optimaal verlopen, maar ondertussen zou elk lid toch wel op de
hoogte moeten zijn van de betalingsvereisten. De grote meerderheid heeft ondertussen
het lidgeld betaald. Maar een klein deel moet dit nog doen. Wij geven hen nog tot 7
oktober de mogelijkheid om het lidgeld (300€ voor de eerste speler, 250€ voor de tweede
speler) te betalen op rekeningnummer BE57 7341 0504 3935, met vermelding van de naam
en de leeftijdscategorie van de speler.
Spelers van wie na 7 oktober het lidgeld nog niet betaald is zullen geen wedstrijden meer
mogen spelen tot het lidgeld betaald is.
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.

VBD supportert met hart en ziel voor Vinn !

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

Nancy en Kim werden in augustus de gelukkige ouders van Vinn. Spijtig genoeg
werd bij deze kleine broer van U9-speler Keano Verfaillie een hartprobleem
vastgesteld. Ondertussen onderging de sterke baby een aantal operaties.
Hierbij wensen wij in naam van de VBD-jeugdcel en de hele club de familie
veel sterkte en een spoedig herstel voor Vinn.

Veel beterschap, Vinn !!!

Exclusief voor de VBD-Nieuwsbrief: de nieuwe covers van FIFA 16
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