Nieuwsbrief VBD-jeugd
Ploegfoto van de
maand: U12 prov.

Trainer:
Robbe Steens

Afgevaardigde:
Vincent Christiaens

Woordje van de jeugdcel
dan 500 clubleden ten goede komen.

Samen staan we sterker. Dat adagium gaat ook
voor onze club op. Want er moet in een
voetbalclub als de onze héél veel werk verricht
worden om een goede omkadering van de
spelers te garanderen, om wedstrijden en
tornooien te organiseren, om administratieve
verplichtingen naar de bond te garanderen, om
extra financiële middelen binnen te halen, om
het gemeenschapsleven te stimuleren, etc.

Wij doen dit met plezier, maar wij hebben ook
maar 1 hoofd, 2 armen en 2 benen. Daarom dat
hulp en steun van alle clubleden, ouders inclusief,
zeer belangrijk is. Samen met jullie kunnen we de
extra’s realiseren die onze club zo uniek maakt,
zoals jullie hier elke maand kunnen lezen.
Om de samenwerking tussen club en ouders nóg
te verbeteren, rekenen wij op jullie aanwezigheid
op de oudervergaderingen, die in de volgende
weken op vrijdag worden gehouden.
We kijken er al naar uit jullie dan te mogen
begroeten!
De jeugdcel van VBD

Happy Birthday !!!
Deze jeugdspelers verjaar(d)en in januari. Wij
wensen hen een gelukkige verjaardag!!!

 U13: Noah Hamdoun, Luca Delarivière, Dylan
Azemenkie

 U6: Arsène Baltus, Nathan Goncalves

 U15: Lorenzo Zaccaria, Cosme Wauthy, Niels
Valkenaere, Hadrien Bernard

 U7: Seven Mika Demol
 U8: Guillaume Doye
 U9: Maël Samyn, Fares El Sayed
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Wist je dat…

Beste ouders, spelers, vrienden,

Het clubbestuur en de jeugdcel nemen het gros
van die taken op. Maar de meesten van ons zijn
zoals jullie ook werkende ouders van een speler,
die een groot stuk van hun vrijetijd steken in de
vele taken die meer dan 300 spelers en meer
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… 3 van de 4 ingeschreven VBDjeugdteams doorstoten naar de
kwartfinales van de Jeugdcup Het
Nieuwsblad?
e
… het 3 eetfestijn van de club een
groot succes was? Bedankt voor
jullie talrijke aanwezigheid!
… VBD een erkenning van de
voetbalbond rijker is, dankzij de
inzet van de VBD-jeugdcel (zie ook
verder)?
… wedstrijd- en tornooiverslagen
altijd welkom zijn om op onze
website te zetten? Gewoon
doormailen naar het adres
achteraan deze nieuwsbrief.
…. er 100 ploegen ingeschreven
zijn op de VBD-tornooien?
… het nog maar 3 maanden duurt
voor we in zomerpauze gaan?

 U17: Jerome en Benjamin Desmedt
 Jeugdtrainers: Dirk Verbist

 U11: Mauro Verbist, Rayane Khoch
 U12: Kiyo Dol, Lucas Briga
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Trainer van de maand: Youri Van Duffel (U10b)
Geboortedatum: 23/10/1999
Hobby’s: voetbal en lopen
Dagdagelijkse bezigheden: werken
Fan van voetbalclub(s): RSC Anderlecht en Bayern München
Bij VBD sinds: 2009
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: momenteel met de topgroep van U17b
met goede trainer (Niels)
Droom of ambitie bij VBD: eindigen met een goede carrière
Motivatie om trainer te zijn: de jonge spelertjes veel bijleren



Youri is onze jongste trainer en staat zo symbool voor de mix van
jonge, gemotiveerde trainers en ervaren trainers, die onze club
voorstaat.
Youri, trainer U10 reg.

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 maart – 18u (U11) en 19:30 (U15 en U17): terugwedstrijden kwartfinales Jeugdcup Het Nieuwsblad
Na zeer overtuigende prestaties van onze provinciale U11, U15 en U17 in de 1/8e finales (telkens zowel heen- als
terugwedstrijd gewonnen en een doelpuntensaldo van meer dan 10 doelpunten verschil) treden ze aan in de
kwartfinales van de Jeugdcup. Daar wachten sterke tegenstanders. Onze U11 spelen tegen SC Wolvertem, een club die
goed op interprovinciaal niveau meedraait. Onze U15 staan voor de altijd moeilijke opdracht tegen FC Pepingen. Onze
U17 nemen het op tegen KV Tervuren-Duisburg uit de andere provinciale reeks. U11 spelen in Lot, U15 en U17 in Beersel.
Zaterdag 14 maart en zondag 15 maart: Rhodienne – VBD
Van Beersel naar Rode is het hoop en al 5 km, een kleine afstand om onze jeugdploegen te steunen in de altijd
spannende en geanimeerde confrontaties tegen onze buren. Laten we de waarden van de VBD-jeugdopleiding op drie
manieren in de verf zetten: 1) door een mooie prestatie op het veld neer te zetten; 2) door als speler en ouder plezier te
beleven, ongeacht het resultaat; 3) door zowel op als naast het veld te tonen dat vriendschap en fair play belangrijker
zijn dan resultaat en rivaliteit.
Zondag 21 maart – 19:30: VBD – KHO Huizingen (P3)
We hebben hier al meermaals vermeld dat P3 het als verlengstuk van onze jeugdopleiding zeer goed doet in de 3e
provinciale. Deze derby tegen HO Huizingen wordt voorafgegaan door de VBD-jeugddag. Twee goede redenen om
massaal naar het stadion van Drogenbos af te zakken.
Zondag 29 maart – 15:00: VBD – Sporting Bruxelles (P2)

Bijschrift bij foto of afbeelding

Er is nog een weg te gaan in de doorstroming van de VBD-jeugd naar P2, maar de jeugdcel gelooft in het engagement
dat de sportieve staf aanging om meer eigen jeugdproducten een kans te geven in de eerste ploeg. Hopelijk kunnen we
in de toekomst meer genieten van spelers die we nog als kleine gasten op onze jeugdvelden zagen schitteren.
Momenteel kunnen we er al genieten van jeugdproducten/jeugdtrainers als Cedric Peeters, Robbe Steens en Bavo
Heindryckx. Voor onze jeugd en onze club: kom de P2 aanmoedigen in hun remonte en hun weg naar de eindronde.
Ter info: thuiswedstrijden van P2 en P3 gaan in Drogenbos door en zijn voor VBD-jeugdspelers en hun ouders gratis!

Afgevaardigde van de maand: Kristof Vanderhaegen (U10a)
Hobby’s: voetbal van mijn 2 jongens
Dagdagelijkse bezigheden: leiden van een eigen bedrijf, gespecialiseerd in de
ontwikkeling van software
Fan van voetbalclub(s):de U10 en U17 van VBD en RSC Anderlecht
Motivatie om afgevaardigde te zijn: het gevoel deel uit te maken van een team
en te kunnen bijdragen aan de goede werking van de groep (spelers, trainer,
ouders, jeugdcel)
Tip voor ouders: 1) de spelers positief benaderen; 2) durf uit te komen voor je
mening op een constructieve manier, alleen zo kunnen we als club beter worden
VBD is een goede club omdat: 1) er een fijne sfeer heerst; 2) er een continue
bezorgdheid is om van VBD de “beste” club te maken; 3) er een fantastische
lichting van jonge trainers is; 4) er veel initiatieven worden genomen.
Bij VBD kan dit nog beter: 1) betere samenwerking tussen A- en B-ploeg (of schaf
dit gewoon af); 2) er zijn teveel communicatiekanalen die niet altijd op elkaar zijn
afgestemd; 3) laat jonge trainers niet te vlug aan hun lot over; 4) leg meer focus
op leren en ontwikkelen van vaardigheden i.p.v. op de uitslag van een wedstrijd.
Kristof, afgevaardigde U10a

 Bedankt Christophe, niet alleen voor je werk als délégué maar ook voor jouw
lovende woorden en de terechte aandachtspunten. Zo’n heldere geest en
communicatiedeskundige kunnen we in onze club best gebruiken!

VBD-jeugd in beeld

Vrijwilliger van de maand: Christian Vanhouche
Functie in de club: helpende hand in de kantine en bij feesten en tornooien
Vrijwilliger in de club sinds: 1984 (de tijd van Jaak Stengel, Willy Bliers en Guy
Isenbaert), toen hij als 15- jarige was en met zijn vader naar VC Lot Sportief ging
en zich sindsdien met plezier inzette voor de club.
Hobby’s: helpen in de voetbalkantine, muziek, dvd’s bekijken en zeker de
eetfestijnen.
Motivatie om vrijwilliger te zijn: al meer dan 30 jaar plezier beleven in een
familiale club.
Wat is er leuk aan het werk in de club? de tornooien, de sfeer, de
vriendelijkheid van de mensen, de eetfestijnen.
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? Leukste herinnering in al die jaren: toen hij in 2009 op zijn 50e door de gemeente
Beersel en het Beerselse verenigingsleven in de bloemetjes werd gezet voor 25
jaar trouwe en actieve inzet in de club.
Christian in volle actie

 Christian is altijd volgens afspraak op post om te helpen in de kantine, op
tornooien en op eetfestijnen. We waarderen de gedrevenheid waarmee hij zijn
werk goed wilt doen. Zulke trouwe clubmensen kunnen niet genoeg
waardering krijgen, dus geef Christian de verdiende erkenning voor zijn werk.

Een ‘plus’ als erkenning voor onze inzet voor de lokale gemeenschappen
De Belgische voetbalbond KBVB en de Voetbalfederatie Vlaanderen VFV hebben ingezien dat voetbal meer moet zijn dan wat er zich op de
terreinen, in de kleedkamers en in de kantine afspeelt. Net zoals in onze buurlanden werd de laatste jaren sterker ingezet op een communitygerichte werking: een betere samenwerking creëren tussen de voetbalclub en de lokale gemeenschap. Bedoeling is het om clubs activiteiten te
laten opzetten ten dienste van de gemeenschap, terwijl de gemeenschap zich ook engageert om de club te ondersteunen. Een win-win, dus.
Om sociale acties vanuit voetbalclubs te stimuleren en te ondersteunen, stichtten KBVB en VFV de Football+ Foundation. Deze deelwerking
binnen de voetbalbond stimuleert clubs om positieve acties naar de lokale gemeenschap te ondernemen, door tips en richtlijnen aan te reiken,
door goede praktijkvoorbeelden te inventariseren en bekend te maken en door clubs die zich onderscheiden inzake waardevolle initiatieven ten
voordele van de gemeenschap te belonen door het +logo toe te kennen.
Verbroedering Beersel Drogenbos heeft een traditie in het opzetten van sociale acties: een inzamelactie voor de familie van een gewaardeerde
clubmedewerker nadat hun huis deel uitbrandde, het inzamelen van voetbalmateriaal voor een Beersels project voor straatkinderen in El
Salvador, het organiseren van alcohol- en drugpreventieactiviteiten voor scholieren en hun ouders en binnenkort het ondersteunen en
begeleiden van wandelvoetbal voor 55+ (zie ook verder). Voor deze activiteiten waarin onze club toonde dat zij een return wil geven voor de
steun die zij van de lokale gemeenschap krijgt, is VBD als één van de eerste amateurvoetbalclubs door Football+ Foundation erkend als +club!

Wij zijn fier om onderstaand logo voortaan als hoofding te kunnen gebruiken op clubdocumenten en –website!!!

Voetballen bij VBD: zowel voor jong als voor minder jong
Jeugdcel VBD:
• Silvio Di Mattia
• Stéphane Glorieux
• Ivo Heindryckx
• Johan Rosiers
• Steven Vancutsem
• Dirk Verbist

E-mail redactie:
johan.rosiers@telenet.be
Fotograaf: Emile Devogeleer
Website:
www.verbr-beersel-drogenbos.be

VBD heeft i.s.m. de de gemeente Beersel en
de Seniorenraad het project ‘wandelvoetbal voor 55+ers’ op poten gezet.
10 weken lang zal elke maandagnamiddag
een groep ouderen de spieren soepel
houden door op een aangepaste manier
te trainen en te wandelvoetballen op het
kunstgrasveld in Lot. Vier jeugdtrainers van
VBD zorgen voor de omkadering.
Wij hopen dat de deelnemende sporters
ook een steentje willen bijdragen in de
dagelijkse werking van onze club.
Op maandag 2 maart zal, in aanwezigheid
van voetbalbond en regionale media, het
startschot worden gegeven.
Wij roepen alle VBD-leden op om oudere
familieleden, vrienden of buren warm te
maken om mee te doen!
Geïnteresseerden nemen contact op met
mira.vanhaastregt@beersel.be
of
met
sport@beersel.be.

Uitnodiging

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

Omdat wij communicatie en samenwerking tussen de jeugdcel en de ouders zo
belangrijk vinden, willen wij jullie er nogmaals aan herinneren dat wij op jullie
aanwezigheid rekenen tijdens de oudersessies, die doorgaan op de volgende dagen:
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
In die sessies wordt de werking van de jeugdcel toegelicht en worden tussen ouders en
jeugdcel vragen uitgewisseld.
Graag tot dan!

Tip van de maand: altijd het hoofd erbij houden tijdens de match
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