Nieuwsbrief VBD-jeugd
Ploegfoto van de
maand: U9 prov. B

Trainer:
Bavo Heindryckx (R)
Afgevaardigden:
Christian Samyn

Mogen wij jullie een gelukkig 2015 toewensen!!!
De lange winterpauze is achter de rug en we
gaan er weer volop tegenaan. Nadat de jeugdcel
in 2014 al veel werk en tijd stak in het
rechttrekken van een aantal scheefgegroeide
situaties, zal 2015 een cruciaal jaar zijn in het
verder uitbouwen van onze kwalitatieve
jeugdwerking.
De jeugdcel zet verder in op drie accenten:
1. Een gezond en realistisch financieel beleid,
waarin de nodige investeringen voor een
kwaliteitsvolle jeugdwerking worden gedaan,
zonder dat de uitgaven de inkomsten

overstijgen;
2. Kwalitatieve omkadering van de jeugdspelers,
door gedreven coördinatoren en een goede mix
van ervaren trainers en jonge, gemotiveerde
trainers die bereid zijn om zich bij te scholen;
3. Het bepleiten van een betere doorstroming van
VBD-jeugdspelers naar de seniorploegen.
Aan jullie willen we vragen om verder constructief
en amicaal met ons en met elkaar om te gaan,
vanuit een goed evenwicht aan enerzijds ambitie
en resultaat en anderzijds plezier en steun.
Op een goed jaar 2015!!!
De jeugdcel van VBD

Happy Birthday !!!
Deze jeugdspelers en –trainer verjaar(d)en in
januari. Wij wensen hen een gelukkige
verjaardag!!!
 U6: Leandro Taveira de Mesquita, Mathys
Sergonne
 U7: Lukasz Rant, Jago De Jonghe
 U8: Thor Decock
 U9: Maël Samyn, Fares El Sayed
 U10: Ward Aucremanne
 U11: Jason Vandenbosch, Massimo Salvato,
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Wist je dat…

Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,
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… onze beide U17-ploegen herfstkampioen werden? Proficiat!!!
… de gemeente Beersel onze
jeugdsite in Lot vanaf volgend
seizoen grondig zal uitbouwen en
moderniseren? Meer uitleg volgt.
… de trainers, afgevaardigden en
vele vrijwilligers met hun partner
op de nieuwjaarsreceptie van de
VBD-jeugdcel werden bedankt
voor hun inzet?
… de VBD-jeugdcel even verbaasd
als jullie was over de veranderde
reeksindeling bij een aantal
ploegen?
… binnenkort 4 VBD-jeugdtrainers
een trainersopleiding volgen en
wij daarna 75% gediplomeerde
jeugdtrainers zullen hebben?

Loic Hayez, Yll Dereymaecker, Edouard
Capelleman, Rafael Barreto Pragana
 U12: Quentin Testaert
 U13: Thijs Luypaert, Mentor Leci
 U14/15: William Leroy, Mathurin Carfantan,
Arnaud Bloemaert, Endrit Buzaki, Sasha
Boudersa
 U17: Alan Lecompte, Kevin Depauw, Leandro
Thibaut, Nicolas Moyses, Arnaud Masset, Axel
Heymans
 Trainer: Silvio di Mattia
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Trainers van de maand: Renaud Luypaert, Mauri
Rosiers en Michael De Becker (U7b)
Geboortedatum: 04/05/1998 (RL); 28/11/1998 (MR); 27/02/1998 (MDB)
Hobby’s: behalve voetbal: jetski (RL); boksen (MR); golf (MDB)
Dagdagelijkse bezigheden: op de middelbare schoolbanken zitten
Fan van voetbalclub(s): Club Brugge, Chelsea en Real (RL); AA Gent, Arsenal
en 1. FC Köln (MR); PSG, Newcastle Utd. en Tottenham (MDB)
Bij VBD sinds: 2004, als piepjonge duiveltjes
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: U15-voetbalreis naar Italië
Droom of ambitie bij VBD: als spelers dit seizoen kampioen worden bij de
provinciale U17 en zo lang mogelijk bij VBD blijven voetballen; als trainers een
mooi seizoen beleven met deze groep
Motivatie om trainer te zijn: de spelertjes iets willen bijleren (RL); spelertjes
plezier geven bij het leren voetballen (MR); om de voetbalpassie door te
geven aan spelertjes (MDB)
De drie U7b-trainers en hun team

 Jong maar door de voetbalmicrobe gebeten werken deze drie jonge
trainers elke week met plezier met de U7-spelertjes. Hopelijk zien we ze nog
lang op de VBD-terreinen.

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. Ziehier de selectie
voor de maand februari:
Woensdag 4 februari – 19:30: VBD – KTA De Brug (U17 prov.)
Oef, eindelijk eens een tegenstander die je geen vier keer per seizoen ontmoet. In de heenmatch van de 1/8e finale van
de Jeugdcup Nieuwsblad treedt onze U17a - ook nog in de running voor het provinciaal kampioenschap - aan tegen KTA
De Brug uit Vilvoorde. Maar deze tegenstander onderschatten zou fout zijn. In dat atheneum is er in de richting
sportwetenschappen een specialisatie voetbal en daar zitten allicht best wel goede voetballers. Plus, VFV-coördinator
Arno Van den Abbeel is mede-initiatiefnemer van deze opleiding.
Vrijdag 13 februari (avond) – zaterdag 14 februari (middag en avond) – zondag 15 februari (middag): EETFESTIJN
Op zich geen voetbalmatch maar toch een thuismatch waar we véél volk en véél ambiance op verwachten. In het
weekend van 13-15 februari (het begin van de krokusvakantie) wordt het derde en laatste eetfestijn van dit seizoen
georganiseerd. Elke speler ontving daarvoor eetbonnen die ofwel verkocht ofwel gebruikt kunnen worden. Wij hopen dat
de VBD-jeugd massaal en in groep naar onze “boerenkermis” komt. Niets zo goed voor de groepssfeer in een ploeg dan
samen naar een VBD-eetfestijn komen. DOEN!!!
Vrijdag 20 februari – 20:00: VBD – FC Meise (U21 prov.)
FC Meise is de nieuwkomer in onze provinciale reeks en is zich nog aan het aanpassen aan het hogere niveau. Toch zijn
er al enkele jeugdploegen die goed meedraaien. Zo doet de U21 het meer dan behoorlijk. Ze houden goed mee met
onze U21 en beide ploegen strijden nog voor de eervolle tweede plaats in het U21-kampioenschap. Een aanrader om
eens die avondmatch te bekijken.
Bijschrift bij foto of afbeelding
Zaterdag 28 februari – 9:30: VBD – KVC Linkebeek (U10 reg.)
Het is niet evident om je als jeugdwerking te onderscheiden als je letterlijk temidden de jeugdwerkingen van Rhodienne,
Leopold Ukkel en VBD moet werken. Maar KVC Linkebeek heeft zich altijd als een sterke regionale jeugdopleiding
geprofileerd. De Linkebeekse jeugdploegen strijden dit seizoen meermaals tegen onze regionale ploegen en tonen
daarin dat ze te duchten tegenstanders zijn. Aan de U10 van trainer Youri om te tonen dat VBD ook op regionaal niveau
kwaliteitsvol werk verricht.

Afgevaardigde van de maand: Frank Vanbeginne (U9a)
Hobby’s: voetbalactiviteiten van zoon en voetbal algemeen volgen, actief zijn
in het voetbal is jammer genoeg niet meer mogelijk
Dagdagelijkse bezigheden: bediende bij Colruyt
Fan van voetbalclub(s): FCB, zowel FC Brugge als FC Barcelona
Motivatie om afgevaardigde te zijn: altijd met voetbal bezig geweest, is dus een
passie om mee te helpen en de kinderen te zien groeien
Tip voor ouders: roep niet op je kind als hij iets fout doet, niemand is perfect.
Laat de coach zijn werk doen, hij is daarvoor opgeleid en hij is hun leraar zoals in
school. Als je problemen hebt met iets spreek je hem aan. Laat je kind genieten,
zodat hij niet tegen zijn zin naar de voetbal komt. Motiveer hem positief.
VBD is een goede club omdat: er een zeer goede opleiding is voor de kinderen,
de sfeer positief is en wij onmiddellijk geaccepteerd werden nadat we van een
andere ploeg overkwamen. Daarom respect!!

Frank “Fax” Vanbeginne

Bij VBD kan dit nog beter: blijven communiceren met elkaar en soms meer
respect voor de vrijwilligers!! Ach, in iedere club scheelt er wel iets, heb er al
enkele versleten, maar als iedereen zijn steentje bijdraagt komt alles goed!!

 Frank heeft zich speciaal voor de foto in een training van een kleiner clublid
gewrongen, maar kijk hoe stralend ons logo op zijn borst prijkt. Wij zijn alleszins
heel blij met deze délégué, die al goed ingeburgerd is in onze VBD-familie.

VBD-jeugd in beeld

Vrijwilliger van de maand: Stefaan Huylebroeck
Functie in de club: helpende hand bij feesten, eetfestijnen, tornooien en nog
honderden andere zaken
Vrijwilliger in de club sinds: 2003
Hobby’s: voetbal, wat anders? 
Motivatie om vrijwilliger te zijn: is er gekomen na een paar keer helpen op een
eetfestijn.
Wat is er leuk aan het werk in de club? Werken met en voor de spelers.
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? (geen antwoord)
Wat verwacht je van spelers en ouders? Van de ouders mag er meer inzet
komen voor de verschillende evenementen die plaatsvinden in de club.
Leukste herinnering in al die jaren: er zijn er te veel om op te noemen.

 Wie Stef nog niet is tegengekomen, is nog niet in onze club geweest. Overal

Stef met het clublogo op zijn hart

waar helpende handen nodig zijn, staat hij op de eerste rij. Afgevaardigde zijn
bij U17, de eetstanden organiseren op tornooien, geluidsinstallaties opbouwen
bij feestjes, inkopen en koken voor eetfestijnen, decors opbouwen voor
haloween, helpende allrounder op de paasstage, … je kan altijd rekenen op
deze rots in de branding.
Superbedankt voor het nuttige werk dat je in onze club levert, Stef!!!

Kersttornooien: een welgekomen bruggetje in de winterpauze
De jeugdcel had de voorgaande weken een interessant en
uitdagend programma samengesteld om de VBD-jeugdteams
op een sportieve en plezante manier door de te lange
winterpauze te loodsen. Voor alle ploegen werden
vriendenmatchen en/of tornooien voorzien. Ziehier een korte
evaluatie van de deelname van VBD-ploegen aan de
wintertornooien:


Van de 12 tornooien waarin een eindklassement werd opgemaakt, was VBD 4x de winnaar, 1x 2e en 1x 3e



Kers op de taart was de kwalificatie van Silvio’s U9 voor de Ajax Cup, na de eindzege in het VFV-tornooi. VBD
plaatste zich zo als 1 van 8 Vlaamse amateurclubs voor de Ajax Cup. In Amsterdam namen onze U9 prov. A
het op tegen o.a. PSV, RC Genk en Sporting Lokeren (zie ook foto’s in rubriek ‘VBD-jeugd in beeld’)



Van de 2 tornooien waarin een fair play-beker werd uitgereikt, won VBD 1x die beker



Vaak werd er tegen “hoger spelende” teams gespeeld: provinciale VBD-teams die tegen nationale teams
aantraden of in een hogere leeftijdscategorie aantraden, regionale VBD-teams die tegen provinciale of
nationale teams uitkwamen, maar we hielden ook daar meestal goed stand



De meeste tornooien waren goed georganiseerd, met niet te lange wachttijden, goede omkadering, hapje
en/of drankje voor de spelers, een plek om tussen de matchen te zitten en iets te drinken en een goede sfeer

Slotsom: niet alleen in de competities, waarvoor pas vanaf U14 klassementen bestaan, maar ook in de tornooien
tonen onze jeugdploegen dat er in onze club veel talent en kwaliteit is en dat VBD niet echt moet onderdoen voor
“hoger spelende” jeugdopleidingen. We kwam met verschillende bekers terug thuis en spelers en hun ouders, trainers
en afgevaardigden beleefden een leuke halve dag.
Hopelijk duurt de winterstop volgend seizoen minder lang. Maar hoe dan ook zal de jeugdcel, zeker na de recente
positieve ervaringen, blijven inzetten op een volwaardig programma van tornooien en vriendenmatchen om de
winterpauze te overbruggen. En dat nu maar vlug de lente komt.

Wij komen naar u… u komt toch ook naar ons
Jeugdcel VBD:
• Silvio Di Mattia
• Stéphane Glorieux
• Ivo Heindryckx
• Johan Rosiers
• Steven Vancutsem

In de vorige nieuwsbrief stond al aangekondigd dat de VBD-jeugdcel de communicatie met
de ouders van onze jeugdspelers verder wilt verbeteren. Dat voornemen wordt nu
geconcretiseerd in de vorm van drie overlegavonden die in Lot doorgaan:
Vrijdag 27/02 (17u-18u): ouders van U6, U7, U8 en U9
Vrijdag 06/03 (18u-19u): ouders van U10, U11, U12 en U13
Vrijdag 13/03 (19u30-20u30): ouders van U14, U15 en U17

• Dirk Verbist

De trainingsuren van de U9 en U10 zullen die dagen zodanig worden aangepast dat de sessie
samenvalt met de trainingsuren van uw speler.

E-mail redactie:

Eerst geeft de VBD-jeugdcel in een sessie van 20 minuten uitleg over onze visie en werking.
Daarna is het aan de ouders om aan 3 aanwezige jeugdcelleden (waaronder de sportief
coördinator) vragen te stellen. Let wel, we verwachten dan vragen die het algemeen belang
dienen en dus geen detailvragen of ook geen uitingen van frustratie over de positie of het
aantal speelminuten van uw kind of dergelijks. Afsluitend willen wij nog enkele algemene
vragen en aandachtspunten in de groep gooien.

johan.rosiers@telenet.be
Fotograaf: Emile Devogeleer
Website:

Noteer dus zeker de bovenstaande datum in de agenda, want:

WIJ REKENEN OP DE AANWEZIGHEID VAN MINSTENS 1 OUDER PER SPELER!
(Ouders met meerdere jeugdspelers bij VBD moeten uiteraard maar 1 keer komen)

www.verbr-beersel-drogenbos.be

Uitnodiging

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

Tip van de maand: altijd hoofd erbij houden en voetjes op de grond
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