Nieuwsbrief VBD-jeugd
Ploegfoto v.d.
maand: U14

Trainer:
Geert Ost
Afgevaardigde:
Bart Bellemans

Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,
Een jaar is snel voorbij, zeker als het met plezier
gepaard gaat. Wij hopen dat wij onze spelers en
hun ouders, onze jeugdtrainers en hun
afgevaardigden, en onze supporters en andere
sympathisanten veel mooie momenten hebben
kunnen geven in 2015. En voor 2016 willen we
minstens even goed doen.
We willen dat in de eerste plaats doen door ons
engagement verder te zetten. Ons werk is niet
altijd goed zichtbaar omdat het zich vooral in
vergaderzaaltjes en achter computers afspeelt.
Maar liever op die manier ernstig werk leveren
dan aan de toog het hoge woord voeren en loze
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Wist je dat…
beloftes maken waarvan vele nadien niet kunnen
worden waargemaakt. Die tijd is voorbij.
Maar er zullen ook nieuwe initiatieven komen.
Wat wij in 2015 voor jullie kinderen hebben
gedaan vind je verderop de nieuwsbrief. Wat wij
in 2016 voor hen zullen doen zal stap voor stap
duidelijk worden. Via deze nieuwsbrief en onze
website www.vbdfoot.club houden wij jullie
hiervan op de hoogte. Wij rekenen op jullie steun
en medewerking om er een nog mooier jaar van
te maken.
Afsluitend wensen wij jullie een gelukkig, gezond
en sportief 2016. Tot binnenkort!
De jeugdcel van VBD

Ook voor ouders en fans: de bal in de ploeg houden
Een grote jeugdopleiding als die van onze club behoorlijk laten draaien, dat gebeurt deels op
basis van vrijwilligheid maar kost anderzijds ook redelijk wat geld, om de trainers,
coördinatoren en andere clubmedewerkers niet overdadig maar wel correct te vergoeden,
om uitrusting en materialen te betalen, om bondsbijdragen en verzekeringen te betalen, om
drankjes na de wedstrijd te vergoeden, enzomeer.

… er op 4 en 5 december meer
dan 500 Euro werd ingezameld op
de rodeneuzendag en VBD zo
weer zijn warme hart toonde?
… de VBD-jeugdploegen mooie
resultaten neerzetten op de
wintertornooien, met een aantal
e
e
e
3 , 2 en 1 plaatsen?
… de jeugdcel voor 2016 plannen
heeft voor nog meer participatiemogelijkheden voor de ouders ?
… ondanks onjuiste berichtgeving
in de media de inschrijvingen voor
ons internationaal tornooi goed
lopen (incl. buitenlandse teams)?
… ook de lijst van deelnemers op
ons tornooi voor de onderbouw
volgens plan aanvult?
… er in de regio geen andere club
is die zoveel eigen jeugdspelers in
de seniorploegen heeft spelen?

Om die middelen niet via een verhoogd lidgeld binnen te halen, zoekt de jeugdcel permanent
naar nieuwe ideeën en initiatieven om de broodnodige centjes in het laatje van de
jeugdwerking en van de club te brengen. De verkoop van wedstrijdballen bij
jeugdwedstrijden, een initiatief dat enkele jaren geleden al succesvol was, wordt nu
hernomen. Voor 35 Euro koop je een kwaliteitsvolle wedstrijdbal van Select, die naar de ploeg
gaat. De surplus van die verkoop gaat integraal naar de jeugdwerking van onze club.
Vele kleintjes maken een groot en zo kunnen wij onze spelers de kwaliteitsvolle
jeugdopleiding aanbieden die VBD in de regio uniek maakt. Een bal bestellen doe je bij U10afgevaardigde Frank “Fax” Vanbeginne (0496/127793 of frank.vanbeginne@hotmail.be).
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Trainers van de maand: Katrien Debrael, Guido
Vandendriessche en Natacha Magnus (U6)
Geboortedatum: samen 120 jaar 
Hobby’s: (zaal)voetbal en piano (K); zaalvoetbal, joggen en fietsen (N); tennis
en reizen (G)
Dagdagelijkse bezigheden: ergotherapeute (K); kinesiste (N); tennistrainer en
handje helpen in het huishouden (G)
Fan van voetbalclub(s): Standard (K); RSC Anderlecht (N); Union (G)
Bij VBD sinds: 2010 (K & N); 2004 (G)
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: het 1e jaar blijft het meest speciale (K);
de vooruitgang zien die sommige spelertjes op enkele maanden tijd maken
(N); elk jaar zijn er andere leuke herinneringen (G)
Motivatie om trainer te zijn: de vooruitgang die spelers maken is motiverend
(K); kinderen spelenderwijs laten kennis maken met mijn favoriete sport (N);
zorg en begeleiding geven aan de jongste spelers in onze club (G)
Onze 3 stralende U6-trainers, vlnr:
Katrien, Guido en Natacha

 Voetbal is er voor iedereen, jong of oud, man of vrouw. Dat bewijzen deze
trainers elke week. Een meer zorgzame introductie in een voetbalclub is
moeilijk denkbaar. Merci daarvoor aan onze drie U6-trainers!

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 januari:
Zaterdag 9 januari – U13a – 12:00: VBD – KAC Betekom (in Beersel)
De U13 van trainer Robbe herneemt na een behoorlijke eerste ronde tegen een geduchte tegenstander uit de Leuvense
regio, KAC Betekom. Dit wordt een eerste waardemeter om te weten hoeveel vooruitgang er in 4 maanden is geboekt,
nadat VBD in de heenronde al 2 keer aantrad tegen de provinciale U13 van KAC Betekom.
Zaterdag 16 januari – P2 – 20:00 – VBD – Leeuwkens Teralfene (in Drogenbos)
We hebben het hier al zo vaak aangehaald, maar het grote aantal jeugdspelers dat in onze club een kans krijgt om in de
P2 of in de P3 te spelen, is dan ook meer dan vermeldenswaardig. De voorbeelden van naburige clubs die de
jeugddoorstroming verwaarlozen en de eerste ploeg vullen met dure huurlingen zijn legio. Niet zo bij VBD. Dat verdient
ieders steun, ook van de jeugdspelers en hun ouders. Na een moeilijke heenronde, waarin de P2 niet het aantal punten
kreeg dat het verdiende, vecht de ploeg van trainer Fred voor de 3 punten tegen Teralfene. Kom hen ondersteunen!
Zaterdag 23 januari – U10b – 9:30: VBD – FC Dworp (in Lot)
De ploeg van trainer “Beckie” heeft er een mooie heenronde opzitten en wij hopen dat dit kan worden voortgezet in de
terugronde, o.a. tegen onze sympathieke buren van FC Dworp. Een derby in een vriendschappelijke sfeer in een lekker
winterzonnetje (dat is al besteld) , hoe kan je een zaterdag toffer beginnen?
Woensdag 27 januari – Jeugdcup Het Nieuwsblad – U9b – 18:00 – VBD – FC Moorsel (in Lot)
Ah, dat is eens een nieuwe naam: FC Moorsel. Een club
tussen
hogere
opleidingen als KV Tervuren Duisburg, Diegem
Bijschrift
bij foto
of afbeelding
Sport, KV Woluwe Zaventem, OHL en Tempo Overijse. Maar wel één die gewaardeerd wordt voor zijn jeugdwerking in de
onderbouw, getuige het feit dat zij maar liefst 13 onderbouwploegen (U6-U11) tellen tegenover slecht 1 in de bovenbouw
(U13). De supersympathieke U9-ploeg van trainer Tibo neemt het tegen hen op in de 1/8 e finale van de Jeugdcup.
Zaterdag 30 januari – U8, U9 en U10 (5 ploegen) – 9:30 en 11:00 – VBD – SK Halle (in Lot)
Nog zo’n klassieke derby, tegen SK Halle. Onze club heeft altijd amicale banden gehad met deze club en wij willen dat in
deze matchen voortzetten. Maar liefst 5 keer treden VBD-jeugdploegen tegen SK Halle aan. Hopelijk in een genietbare
sfeer op en naast het veld en nadien in de kantine.

Afgevaardigden van het jaar: allemaal !!!
Voor een keertje geen afgevaardigde van de maand, maar een oprecht
dankwoord aan alle afgevaardigde die week in week uit belangeloos voor
jullie kinderen klaarstaan en hen en de trainer administratief, sportief en
emotioneel bijstaan. De jeugdcel en het clubbestuur van VBD willen elke
délégué hiervoor bedanken en hen, samen met hun partner, uitnodigen op
de nieuwjaarsdrink van de club.

Afgevaardigden, altijd paraat voor jouw kind

Dames en heren afgevaardigden, de uitnodigingen voor deze drink volgen
gauw, maar noteer nu al de datum in de agenda: vrijdag 15/01/2016
vanaf 20u in de kantine van Beersel. Wij hopen op jullie aanwezigheid en
op een toffe avond samen.

Dit was 2015 voor de jeugdwerking van VBD:











Competente en gedreven trainers
Topresultaten in regionale en provinciale reeksen
Toffe sfeer in de ploegen en kantine
Een geanimeerde stage
Kick-off in De Meent
Sociale activiteiten (bvb. rodeneuzendag)
Boeiende vriendenmatchen en bekercompetities
Gezellige eetfestijnen
Oudervertegenwoordiging in de jeugdcel
Voor 3e keer op rij geen stijging in lidgeld

VBD-jeugd in beeld

 Gemotiveerde afgevaardigden
 Maximale doorgroeikansen voor onze jeugdspelers (speler bij de seniors, jeugdtrainer, …)
 2 kwaliteitsvolle tornooien
 Infoavonden voor ouders in de lente
 Winnaar allereerste + Award 2014-2015
 Permanente kwaliteitsverbetering (o.a. Pro
Soccer Data, EHBO-cursus, …)
 Verbeterde communicatie (website, nieuwsbrief)
 Volledig uitrustingspakket

Wie doet beter in de regio?

Vrijwilliger van de maand: Dirk “Biste” Verbist
Functie in de club: sportief coördinator onderbouw (U6-U11)
Vrijwilliger in de club sinds: vanaf mijn 6 jaar doorliep ik de jeugdreeksen van FC
Drogenbos, waar ik op mijn 16e in de eerste ploeg belandde. In 1990 stapte ik over
naar SK Beersel, waar ik 9 jaar speelde. Daarna nog 2 jaar SK Halle vooraleer ik mijn
voetbalcarrière afsloot met 3 seizoenen bij VC Lot.
Hobby’s: behalve voetbal ook tennis en als er tijd voor is lopen en fietsen
Motivatie om vrijwilliger te zijn: onze jeugdwerking naar een hoger niveau brengen
op sportief en organisatorisch vlak zodat we een begrip worden in de streek en
iedereen deel wilt uitmaken van onze familiale club met hart voor de jeugd
Wat is er leuk aan het werk in de club? de vriendschap en emoties van spelers,
ouders, trainers en bestuursleden. Vaststellen dat we vooruitgang boeken in de
jeugdwerking. Het doet me enorm plezier ploegjes te zien groeien en beter
voetballen dankzij het goede werk van de jeugdtrainers.
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? de negatieve uitlatingen en kritiek
op de club die al te vaak gestoeld zijn op een gebrek aan kennis en dialoog.

Onderbouwcoördinator Dirk

Leukste herinnering in al die jaren: de 3 promoties waarmee we SK Beersel van 4e
naar 1e provinciale brachten in een relatief korte periode van 9 jaar. En het
ploegje van mijn zoon Mauro dat zich elk jaar kwalificeerde voor de eindronde
van het tornooi van FCV Dender en in 2012 dit tornooi zelfs won en ploegen als
RSC Anderlecht, Standard en Genk achter zich liet. Uniek!

Minder leuke herinneringen: jammer genoeg ook onsportief gedrag van spelers, trainers en ouders. Ik moedig iedereen
aan om de energie die ze hierin steken om te zetten in constructieve commentaar en vrijwilligerswerk (waar we altijd nood
aan hebben) om de club op dit hoger niveau te brengen.

 Speler, ouder, afgevaardigde, trainer, jeugdcoördinator… allemaal rollen die Dirk in de voorbije 35 jaren in onze club
opnam. Een echte clubman dus. Momenteel is hij ‘pater familias’ van onze vaak heel jonge onderbouwtrainers en als
dusdanig lid van de jeugdcel. Eén van de steunpilaren dus van het dagelijkse werk dat met jullie kinderen wordt verricht.
Bedankt voor dat engagement, Dirk!

Uw (klein)kind sport, waarom u niet? Maar eerst even de gezondheid checken!
In feestmaand december wordt de weegschaal zwaarder belast, in januari worden
voornemens gemaakt om de aangekomen
kilo’s eraf te sporten. Een goed voornemen!
Maar ook aan sporten zijn risico’s verbonden,
zeker als je niet meer de jongste bent of al een
tijd niet meer hebt gesport. Voorzichtigheid is
dan geboden.
Gelukkig is er een website die advies geeft of
sporten zonder risico is: www.sportkeuring.be.
Op basis van enkele persoonlijke gegevens,
zoals leeftijd, geslacht, lengte, gewicht en
medische geschiedenis maakt deze site jou
duidelijk of je zonder meer mag sporten, dan
wel eerst naar een sportarts moet om een
gezondheidscheck te laten uitvoeren. De
website is in 3 talen te raadplegen: Nederlands,
Frans en Engels.
Een verwittigd man/vrouw is er twee waard.
Want net als in het voetbalspel geldt de regel:
voetjes op de grond en hoofd erbij houden.

Voor een sportief én gezond 2016!!!

Jeugdcel VBD:

Kindvriendelijke 4 december: de sint en rodeneuzendag

• 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

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

De rodeneuzendag en het aansluitende bezoek van de sint waren een succes.
De actie bracht meer dan 500 Euro op voor de hulp aan kinderen en jongeren
met psychische problemen. Zo toonde VBD weer aan dat het club is met een
warm hart! De jeugdcel bedankt de oudervertegenwoordigers, de jeugdtrainers,
de deelnemende ouders en grootouders, de wandelvoetballers 55+ en last but
not least (voor de lekkere soep) Greet Decuyper, consulente Victoria Juwelen,
voor hun medewerking en steun.

Victoriaconsulente

Greet Decuyper

VBD wenst alle leden
en sympathisanten
een gelukkig 2016!
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