Nieuwsbrief VBD-jeugd
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Ivo Heindryckx
Afgevaardigde:
Steve Van Bienst

Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,
Een voetbalclub beheren met 23 ploegen (20
jeugdploegen, 2 seniorploegen en de ‘Old Stars’)
is niet niets. Dat is voor alle betrokken jeugdcelen bestuursleden elke week uren werk. Dat doen
we met plezier, in het belang van uw kind.
Dit engagement kost veel tijd en energie voor
deze vrijwilligers, waarvan de meesten een gezin
hebben en voltijds werken. Het is dan ook zeer
frustrerend als iemand (speler, ouder of trainer)
op ons kritiek geeft omwille van zijn/haar
eigenbelang of omdat hij/zij de zaken anders ziet.
Iedereen is welkom om de handen uit de
mouwen te steken of actief mee te werken met
het bestuur en de jeugdcel. Maar aan de zijlijn of

Nummer 3 oktober 2015

•
•
•
•
•

Woordje jeugdcel
Wist je dat…
Silence Day
Trainer van de maand
Match of the day
Afgevaardigde
van de maand
VBD-jeugd in beeld
Vrijwilliger v/d maand
Nieuwe VFV-regels
Rodeneuzenactie
Reeksindeling

1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Wist je dat…
in de kantine staan en zonder enig engagement of
zonder meerwaarde voor de club kritiek spuien,
dat is niet alleen laf, dat helpt de club ook niets
vooruit. En de club, dat zijn wij allemaal, van het
jongste spelertje tot de oudste vrijwilliger.
Wees daarom zelf kritisch tegen die paar critici en
betweters die steeds weer de naam van de club
of clubverantwoordelijken bezoedelen. Doe daar
aub niet aan mee. Heb je een vraag of heb je het
moeilijk met iets in de club, vind dan de
clubmedewerker of de oudervertegenwoordiger
en geef hen een signaal, liefst samen met een
constructief voorstel voor verbetering.
Samen sterk!!!
De jeugdcel van VBD

Stilte alstublieft, tijdens de Silence Day
Voetbal is een sport vol adrenaline en emotie, zowel op het veld als naast het veld. Dat is op zich goed,
want dat geeft het populairste spel ter wereld extra pit. Maar er zijn natuurlijk grenzen. De manier
waarop sommige ouders roepen naar eigen spelers, tegenstander, trainer of arbiter kan echt niet. Wij
hebben dat in deze nieuwsbrief al meermaals in de aandacht gebracht. Veruit de meeste ouders
gedragen zich voorbeeldig, maar nog te vaak staan ouders tussen de richtlijnen van de trainers door
naar hun kind of een andere speler te roepen.

… de heenronde op 12 december
wordt afgesloten met vriendenmatchen en de trainingen hervat
worden vanaf 5 januari?
… momenteel 9 mensen van onze
club in het belang van uw kind de
EHBO-cursus volgen?
… clubkledij kan worden besteld
op onze site www.vbdfoot.club,
via de link naar de Jartazi webshop
(onderaan de homepage)?
… een herinrichting van de Lotse
kantine gepland is?
… je de ploegfoto van jouw kind
kan kopen aan 3€? Gewoon een
seintje aan de trainer en hij geeft
dat door aan clubfotograaf Emile.
… ouders waarvan je verneemt
dat zij de nieuwsbrief niet per mail
ontvangen, dit best laten weten
aan johan.rosiers@telenet.be?

De VBD-jeugdcel hanteert het principe dat ouders het coachen aan de trainer moeten overlaten en
dat er vanuit een attitude van fair play en zonder te veel druk positief gesupporterd moet worden.
Daarom sluiten wij ons aan bij de actie “Silence Day” van VC Groot-Dilbeek Sport, als onze beide U7ploegen op zondag 15/11 daar aantreden. Op die dag vragen wij alle U7-ouders nadrukkelijk om stil te
zijn naast het veld en zo te genieten van het werk dat de trainers met hun jongens verrichten,
ongeacht de eindstand van de wedstrijd. Zo toont onze club ook respect voor het lovenswaardige
initiatief van de Dilbeekse club. Wij rekenen op de volledige medewerking van alle U7-ouders.
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Trainer van de maand: Michael Michiels (U13b)
Geboortedatum: 6 november 1994
Hobby’s: voetbal, zaalvoetbal en uitgaan
Dagdagelijkse bezigheden: student journalistiek
Fan van voetbalclub(s): PSV Eindhoven
Bij VBD sinds: 2015
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: overwinning met de P3 tegen
Tollembeek
Droom of ambitie bij VBD: zoveel mogelijk opsteken van ervaren
trainers bij VBD en een goed seizoen beleven bij de P3 en de U13B.
Motivatie om trainer te zijn: jonge spelers opleiden tot potentiële
spelers voor de eerste ploeg.


Michael, trainer U13b

Michael is een nieuw gezicht in de club. Enkele weken na zijn
entrée als T2 bij onze 2e ploeg (P3) aanvaardde hij onze vraag om ook
de U13b te coachen. Veel geluk in beide functies, Michael!

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 november:
Zaterdag 7 november – U13b – 15:30: VBD – FC Dworp (in Beersel)
Elke derby binnen de gemeente Beersel heeft wel iets speciaals. Met onze buren FC Dworp zijn de relaties altijd rustig en
vriendschappelijk geweest. We kijken er dan ook naar uit om hun U13-ploeg in Beersel te mogen verwelkomen. Wie onze
U13b eens wilt aanmoedigen is dit dé gelegenheid om het te doen, want door een ongunstige kalender spelen zij in
november maar 2 wedstrijden.
Woensdag 11 november – U7a en U8a – Tornooi FC Merchtem 2000
Feestdag = rustdag? Niet voor onze provinciale U7 en U8 die zich in de groepsfase van het tornooi van FC Merchtem 2000
kunnen meten met FC Strombeek en Edr. Winnik (U7), respectievelijk RC Gent-Zeehaven, RSD Jette en de thuisploeg (U8).
Nadien volgen misschien SC Wolvertem, SC Grimbergen of VC Groot-Dilbeek. Een boeiend uitje voor enkele uren.
Zaterdag 14 november – U10a – 9:30: VBD – OH Leuven (in Lot)
Alhoewel uitslagen op die jonge leeftijd niet het belangrijkste zijn, mogen we toch fier zijn op het mooie parcours van
onze U10a, die tot nu alle competitiematchen heeft gewonnen. Op 14/11 staat een mooie uitdaging te wachten, toch
zeker qua naam: eersteklasser OHL. Good luck aan de jongens van trainer Didier! Trouwens, ook de U11a (11:00 in Lot) en
de U12a en U13a (13:30 in Beersel) spelen die dag tegen OHL.
Zaterdag 21 november – U8b – 9:30: VBD – Diegem Sport (in Lot)
Wie het voetbal een beetje volgt weet dat Ariël Jacobs
geenbijkleine
en Alan Haydock, Nabil Dirar en Yannick
Bijschrift
foto oftrainer
afbeelding
Ferreira-Carrasco geen kleine spelers zijn/waren. Alle vier speelden ze vroeger bij Diegem Sport, een goede kweekvijver
voor voetbaltalent. Niet voor niets werd Diegem in 2014 door Foot Pass bekroond als beste nationale jeugdopleiding in
België. Misschien eens interessant om te zien of er een nieuwe parel rondloopt bij Diegem… of bij ons.
Zaterdag 28 november – U12b – 15:30: VBD – VC Linkebeek (in Beersel)
VBD en VC Linkebeek zijn buurgemeenten en buurclubs en toch zijn er weinig banden tussen beide clubs. Nochtans zijn
regionale jeugdmatchen tegen VC Linkebeek meestal spannende wedstrijden. Hopelijk ook op 28/11 als de jongens van
trainer André hun beste voetjes zullen voorzetten. Hopelijk kunnen jullie er mee van genieten.

Afgevaardigde van de maand: Wouter Dol (U10b)
Bij VBD als vrijwilliger actief sinds: 2013
Hobby’s: aikido, lopen, fitness, spa & wellness, een goed boek lezen…
Dagdagelijkse bezigheden: werkzaam bij Mettler Toledo Benelux, gespecialiseerd in procesanalyse, de ontwikkeling van software en projectbegeleiding.
Fan van voetbalclub(s): Verbroedering Beersel Drogenbos (vooral U10 en U13),
RSC Anderlecht
Motivatie om afgevaardigde te zijn: kunnen bijdragen aan de goede werking
van de groep U10B. Samen met super enthousiaste spelers, trainer en ouders
bouwen aan positieve ervaringen.
Tip voor ouders: laat iedereen voldoende ruimte om te genieten. Voetbal is
een prachtige en spannende sport waarin de kinderen zich kunnen uitleven.
VBD is een goede club omdat: er een goede energie aanwezig is op en rond
het plein. Je merkt dat alle jeugdtrainers en voetballertjes zich 100% inzetten. En
er door de organisatie veel initiatieven worden genomen.

Wouter, afgevaardigde U10b

Bij VBD kan dit nog beter: de communicatie binnen de organisatie zelf verloopt
soms zeer moeilijk wat veel onnodige frustraties veroorzaakt.

 What’s in a name? Wouter bewijst al enkele jaren als ouder en als
afgevaardigde dol te zijn van voetbal. Hopelijk beleef je nog veel positieve
ervaringen in onze club, Wouter. Bedankt voor jouw engagement!

VBD-jeugd in beeld

Vrijwilliger van de maand: Dominique Brack
Functie in de club: oudervertegenwoordiger in de jeugdcel (bovenbouw)
Vrijwilliger in de club sinds: 2015
Hobby’s: lopen (o.a. meedoen aan de Spartacus Run), muziek, uit eten.
Motivatie om vrijwilliger te zijn: om me in te zetten voor de jeugd en de kinderen.
Wat is er leuk aan het werk in de club? contact met de mensen rond het
voetbalveld en in de club, oude en nieuwe bekenden ontmoeten, in de kantine
gezellig babbelen na trainingen en matchen.
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? moeilijk om nu al te zeggen,
wegens pas begonnen als oudervertegenwoordiger. Persoonlijk vind ik elke dag
training voor 2 voetballende kinderen soms wat veel. Gelukkig zijn we met z’n
tweeën om dat te organiseren.
Leukste herinnering in al die jaren: de straffe trainers en délégués die ik al mocht
meemaken. Ook leuke herinneringen aan tornooien, vooral die bij stralend weer
waarin de toffe ouders voor heel de ploeg supporteren en zeker aan de
overwinning in het prestigieuze internationale tornooi van FCV Dender.
Oudervertegenwoordiger Dominique

 Dominique is al enkele jaren als ouder in de club en sinds kort ook actief als
oudervertegenwoordiger. De jeugdcel is blij dat er eindelijk vrouwen opstaan om
mee te denken aan de toekomst van de jeugdwerking.

Regels kennen = spel (en arbiter) beter begrijpen
De spelregels van het voetbalspel zijn in wezen
meer dan een eeuw dezelfde gebleven. Toch zijn
er regelmatig wijzigingen in de reglementen. Om
het spel en scheidsrechterlijke beslissingen beter te
begrijpen, zetten we in deze en in de volgende
nieuwsbrief de reglementswijzigingen op een rijtje.
De VFV heeft de regelwijzigingen op een zeer
aanschouwelijke wijze in kaart gebracht, zoals je
hier kan zien. Als de fiche niet goed leesbaar is, kan
je de grootte van het pdf-document verhogen.
Deze maand komen de regels voor de
leeftijdscategorieën van U6 tot U9 aan bod,
volgende keer die van U10 tot U21.

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

Rode neus… glaasje op? Koude neus? Neen, warm hart!
Hopelijk loopt het op vrijdag 4 december op en
rond de terreinen en in de kantines van VBD vol
met mensen met een rode neus. Neen, er komt
geen promostand van Wortegemse of van
Hendrick’s Gin naar onze club. We hopen ook
niet dat de winter een prik uitdeelt omdat er
dan nog competitievoetbal is.
De vele rode neuzen moeten er zijn omdat onze
club deelneemt aan de Rode Neuzen Dag. Die
actie wordt ondersteund door de Koning
Boudewijnstichting en zamelt geld in voor een
betere opvang van jongeren met psychische
problemen, bvb. bij jongeren die gebukt gaan
onder pestgedrag of die te lijden hebben van
een ouderlijke scheiding. Psychische last bij
jongeren kan leiden tot spijbelen, depressie,
druggebruik, overmatig gebruik van alcohol,
eetstoornissen en suïcidale handelingen.
Als Football+ club met een groot hart voor
sociale acties steunt VBD die actie door op 4
december rode neuzen te verkopen. Onze TVJO
Stéphane Poels zal hierrond nog een ludieke
actie ineen steken. Meer daarover in de
volgende nieuwsbrief. Wij hopen alvast dat jullie
ook een rode neus in onze club kopen (3€).

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

VBD doet mee!!!

Waarom naar het Leuvense? En wat na de winterstop?

Dat onze A-jeugdploegen zo vaak naar Leuven en omgeving moeten, is omdat de
voetbalbond de reeksen indeelde volgens niveau. VBD is de enige provinciale club in onze
regio die voor alle leeftijdscategorieën op het hoogste niveau speelt. De af te leggen
afstand is een minpuntje maar onze spelers krijgen tenminste elke week een serieuze
sportieve uitdaging.
Na de winterstop worden de reeksen heringedeeld, alweer volgens het niveau. Onze TVJO
en jeugdcoördinatoren zullen i.s.m. de trainers een inschatting maken van het niveau van
elke ploeg en zullen aan de bond vragen om elke ploeg in een reeks met hetzelfde niveau
te laten aantreden. Voor sommige ploegen betekent dat een niveau lager, voor andere
hetzelfde niveau. Of we dan vooral naar Leuven moeten, of meer in onze regio spelen…
dat hangt af van de indeling die de bond maakt. Maar zolang er sportieve uitdagingen zijn,
is het voor de VBD-jeugdcel goed. Want verder ontwikkelen door uitdagende wedstrijden is
belangrijker dan met de vingers in de neus kampioen spelen in een te zwakke reeks. Wij
kijken even benieuwd als jullie uit naar de speelkalender van de 2e ronde.

VBD-Nieuwsbrief:
voetbalnieuws in onze club
van zeer dichtbij opgevolgd!
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