Nieuwsbrief VBD-jeugd
Ploegfoto v.d.
maand: U11b

Trainer:
Nathan Boudart
Afgevaardigde:
Wim Van den Neste
(niet op de foto)

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
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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

Buitenlandse voetbalreizen voor VBD-jeugdteams
De jeugdcel doet veel moeite om de jeugdspelers zoveel mogelijk onvergetelijke
voetbalmomenten te geven, zoals de kwaliteitsvolle paasstage, onze gerenommeerde
tornooien en buitenlandse voetbalreizen. Tot dusver waren er geen procedures om te
bepalen wie er naar Italië of Spanje op voetbalreis mag, maar dat verandert na dit seizoen.
Vanaf 2016-2017 zal steeds de provinciale U13 de kans krijgen om een onvergetelijk
buitenlands voetbalavontuur mee te maken.

… er nog maar 15 plaatsen vrij zijn
voor de paasstage?
… de appel niet ver van de boom
valt , maar dat de U7a-trainer die
vorige maand in deze nieuwsbrief
stond niet Ivo Heindryckx is maar
wel zijn zoon Bavo?
… je VBD-kledij kan bestellen door
op www.vbdfoot.club 2x door te
klikken naar de Jartazi-webshop
en daar de ‘VBD-Bestelmodule’ te
openen?
… 9 van de 11 ingeschreven VBDe
ploegen na de winterstop in de 2
Jeugdcup-ronde aantreden?
… de jeugdcel aan een quiz werkt
waarop wij in januari veel trainers,
afgevaardigden, spelers en ouders
verwachten (info volgt nog)?
… er van 12/12 tot 04/01 geen
trainingen zijn?

We kiezen voor de provinciale U13-ploeg omdat we op die buitenlandse reizen tegen
jeugdopleidingen met naam proberen aan te treden en de tegenstanders zijn dan ook te
duchten. Daarom dus dat we de A-ploeg afvaardigen. Dat neemt niet weg dat ook onze
regionale ploegen een buitenlands avontuur mogen beleven. Indien zich een opportuniteit
voordoet kunnen zij deelnemen aan regionale tornooien of vriendenmatchen in het nabije
buitenland. Zo hopen wij dat iedere jeugdspeler in onze club nog een extra
voetbalherinnering voor het leven meepikt.
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Trainer van de maand: Didier Dequanter (U10a)
Geboortedatum: 12 oktober 1971
Hobby’s: voetbal, lezen en fietsen
Dagdagelijkse bezigheden: oncologische heelkunde
Fan van voetbalclub(s): Standard en FC Liverpool (vooral nu met de beste
trainer Jürgen Klopp)
Bij VBD sinds: 2015 (na RCS Brainois en HO Huizingen)
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: het vreugdegezang na elke match
samen met de spelers, de complimenten van de OHL-trainer over onze
manier van spelen en de goede ontvangst door collega-trainers,
coördinatoren, clubverantwoordelijken, ouders en spelers
Droom of ambitie bij VBD: er “zijn” als jeugdopleider en voorbeeld van
FAIRPLAY, evenals werken met als doel de club ondersteunen
Motivatie om trainer te zijn: voetbal aanleren volgens het KBVB-leerplan,
vanuit de spirit van "FUN", ver van mijn professionele sfeer
Didier, trainer U10a

 Op korte tijd heeft Didier al veel bewondering opgewekt, zowel in het
omgaan met zijn groep als in het aanleren van voetbal. Logisch dat de
resultaten van zijn U10 top zijn. Keep on the good work, Didier!

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 december:
Zaterdag 5 december – U17 – 15:30: VBD – KV Zuun (in Beersel)
De U17 is één van de weinige VBD-teams die na de competitiehervorming nog tegen onze buren van KV Zuun speelt. En
het belooft een spannende derby te worden aan de vooravond van sinterklaas. VBD en KV Zuun zijn namelijk 2 van de 4
provinciale U17-ploegen die de titelstrijd onder elkaar uitvechten. En wie door die match al is opgewarmd is meer dan
welkom om nadien de clash van de P2 tegen Rhodienne bij te wonen in Drogenbos (start om 19u30).
Zaterdag 12 december – vriendenmatchen tegen FC Pepingen (in Lot en in Pepingen)
Iedereen heeft nood aan wat rust in de winterstop. Maar vijf weken stilliggen is te veel van het goeie. Daarom heeft de
Jeugdcel op 12 december vriendenwedstrijden georganiseerd voor de trainers die daarvoor interesse betoonden. Een
laatste kans om in 2015 nog eens de gezellige VBD-sfeer op te snuiven.
Dinsdag 15 december – 55+-wandelvoetbal – 13:30: VBD – OH Leuven (in Dworp)
Ons prijswinnend initiatief wandelvoetbal, winnaar van de allereerste + Award van de voetbalbond, sluit op 15/12 de
tweede reeks van 10 sessies af met de replay tegen OHL. Onze ‘Old Stars’ zullen in Urban Football (Dworp) hun beste
been voorzetten om het deze klinkende naam moeilijk te maken. En na de match zal het op een andere manier klinkend
worden voortgezet, want met een stuk taart en een glaasje wordt ook voor onze derde jeugd de winterstop ingezet.
Zaterdag 19 december – P2 – 19:30: VBD – Kester Gooik (in Drogenbos)
Een week later dan de jeugd gaat de winterstop van de
seniors
Dé
om nog een match mee te pikken.
Bijschrift
bijin.
foto
of gelegenheid
afbeelding
Het is tegen één van de koplopers, Kester Gooik. Met onze jonge ploeg strijdt VBD voor een eerlijkere plaats in de
rangschikking, want onze jongens verloren al te vaak onverdiend punten. Met geregeld 5-6 eigen jeugdspelers op het
wedstrijdblad toont VBD dat het voor ons menens is met de jeugddoorstroming (zeker als je weet dat er ook in de P3 een
tiental eigen jeugdspelers actief zijn). Welke andere club in onze regio kan dat zeggen?
Kerstverlof – Tornooien
Sommige jeugdteams van VBD treden aan in kersttornooien, de ideale gelegenheid voor onze jonge spelers om de
bourgondische kerstmenu’s van zich af te spelen. Wie wanneer waar speelt vind je achteraan deze nieuwsbrief.

Afgevaardigde van de maand: Vincent Christiaens (U13a)
Bij VBD als vrijwilliger actief sinds: 2009
Hobby’s: tuinieren, wandelen met de hond, relaxen in het weekend
Dagdagelijkse bezigheden: technisch beheer van een tiental gebouwen en
een ‘seniorie’ in Brussel. Werk genoeg, dus
Fan van voetbalclub(s): FC Liverpool en Standard, allebei clubs met ambiance
Motivatie om afgevaardigde te zijn: de jonge gasten en de trainer bijstaan als
het soms wat moeilijker gaat en ze blijven motiveren. Het kan altijd beter!
Tip voor ouders: Aanmoedigen. Laat de rest aan ons over
VBD is een goede club omdat: de begeleiding van de spelers een speerpunt is
en niet het resultaat. Als we de spelers beter laten voetballen, zullen betere
resultaten vanzelf volgen
Bij VBD kan dit nog beter: betere scouting om te kunnen meedingen met
andere clubs. Nu worden goede spelers die vertrekken niet altijd vervangen
door evenwaardige of betere spelers
Vincent, afgevaardigde U13a

 Vincent begon in 2009 als vrijwilliger bij VC Lot. Na de fusie met SK Beersel
Drogenbos was hij enkele jaren jeugdtrainer bij Verbroedering. Sinds vorig
seizoen koos Vincent ervoor om een andere functie langs de zijlijn op te
nemen, die van afgevaardigde. Bedankt voor zoveel engagement!

VBD-jeugd in beeld

Vrijwilliger van de maand: Gilbert Houben (voorzitter)
Functie in de club: clubvoorzitter
Vrijwilliger in de club sinds: 1990 (met tussendoor 2 jaar onderbreking)
Hobby’s: voetbal en nog eens voetbal, plus de nieuwsbrief “Beersels nieuws”.
Motivatie om vrijwilliger te zijn: in het verlengde van mijn beroep: als leerkracht en
schooldirecteur heb ik steeds met kinderen gewerkt en leiding gegeven
Wat is er leuk aan het werk in de club? de menselijke contacten, de familiale
sfeer en de genoegdoening om kinderen aan sport te laten doen
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? evolutie naar minder respect en
het moeilijk vinden van nieuwe vrijwilligers. Naast de ups zijn er soms downs in het
leiden van de club maar zolang het niet “lijden” is, kan ik mij daarin vinden
Leukste herinnering in al die jaren: jeugd zien doorgroeien tot waar zij nu staan
(en hopelijk nog wat hoger kunnen mits geduld en inzet) en de doorstroming van
eigen jeugdspelers naar onze seniorploegen (dit seizoen 15 jeugdspelers!!!)
Minder leuke herinneringen: het verlies van trouwe clubmedewerkers als Luciano
Sappada, Elie Mommaert en Dirk Van Laethem

 Het wordt soms vergeten maar de bestuursleden en de leden van de jeugdcel
VBD-voorzitter Gilbert

zijn vrijwilligers ‘pur sang’. Zij mogen dan ook eens in de bloemetjes worden
gezet, zeker deze solide rots in de branding: onze voorzitter Gilbert. Merci voor
alles wat je de voorbije 25 jaren al deed, Gilbert! Hopelijk nog een paar erbij…

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 geven we de regels voor de leeftijdscategorieën van U10 tot U21. Ons advies: deze
regels goed lezen om zo het spel beter te kunnen
lezen.

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

Vrijdag 4 december: veel rode neuzen en 1 rode muts
Meedoen is belangrijker dan winnen. Die olympische
slogan indachtig hopen wij dat op 4 december een
massa VBD-leden in Lot rondlopen met een rode neus
op, om dit goede doel ten voordele van hulp aan
kinderen en jongeren met psychische problemen te
ondersteunen. Vanaf 16u45 kan in een tent een rode
neus worden gekocht aan 3€. Ouders en jeugcelleden
maken jullie wegwijs in het opzet van de avond. De
jeugdcel rekent op jullie massale steun en medewerking!
En er staat die avond meer te gebeuren want rond 19u
komt ook de sint naar de kantine in Lot. Alle spelertjes
van U6 tot U13 worden voor hun plezier en inzet beloond
met leuke en nuttige cadeautjes. Krijgen de oudere
spelers dan niets? Toch wel! Zij worden op zaterdag 5
december vanaf 19u30 verwacht in Drogenbos, waar zij
niet alleen hun cadeaus krijgen maar ook onze 1e ploeg
kunnen aanmoedigen in de regionale derby VBDRhodienne (2e prov.). In de rust van die match krijgen zijn
hun geschenk.

Waarom naar het Leuvense? En wat na de winterstop?

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

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 categorieën op het hoogste niveau speelt. De 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. Voor
sommige ploegen betekent dat een niveau lager, voor andere hetzelfde niveau.
Sommigen ploegen spelen vooral rond Leuven, anderen dan weer meer in onze regio.
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.

KERSTTORNOOIEN
20-dec Jartazi Cup (Geraardsbergen)

U7a

26-dec Futsal Trophy (De Bres, Halle)

U7b

20-dec VFV-indoortornooi (St.-Kat.-Waver)

U8a

26-dec Futsal Trophy (De Bres, Halle)

U8a

20-dec Jartazi Cup (Geraardsbergen)

U8b

26-dec Futsal Trophy (De Bres, Halle)

U9a

20-dec VFV-indoortornooi (St.-Kat.-Waver)

U9a

26-dec Tornooi FC Herne

U10b

20-dec VFV-indoortornooi (St.-Kat.-Waver)

U10a

27-dec Tornooi FC Herne

U11b

21-dec Jartazi Cup (Geraardsbergen)

U9a

23-dec Jartazi Cup (Geraardsbergen)

U10a

26/27-dec

Tornooi FC Pepingen (outdoor)

U13a

VEEL WINTERVOETBALPLEZIER!

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