
      

 

 

 

 

 

 

 
 

in de vorige nieuwsbrief. Excuses, 

Michael.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Birthday !!! 

Deze jeugdspelers  en –trainers verjaar(d)en in 

maart. Wij wensen hen een gelukkige 

verjaardag!!! 

 U6: Akram Al-Azawi 

 U7: Nina De Cock, Nathan Quintens  

 U8: Ismael Daoud, Maxence Dewinner 

 U9: Yaro Barrez   

 U10: Gust Decoster 

 U11: Yente De Becq, Lilian Dziwulskyj, Sorena 

Mohammad Rafiei 

 U12: Noah Christiaens, Bram De Villé, Romy 

Renmans, Julien Verstraeten 

 U13: Alexandre De Samblanc, Felix Metzger, 

Jordan Masset, Luca Sciabica, Louis Verlinden 

 U14/15: Robbe Ghijsels, Dylan Lerinckx,  

Kylian Moyson, Nik Van Leliendael 

 U17: Gabriel Fauquet, Martin Godart, Thomas 

Samyn 

 Trainer: Bjorn De Becq, Katrien De Brael 

 Bij deze nog de verjaardag van onze U17-

speler en jeugdtrainer Michael De Becker 

(°27/02/1998) vermelden. Die werd vergeten 

Nieuwsbrief VBD-jeugd 

Beste ouders, spelers, vrienden, 

Het spreekwoord luidt “het gras is altijd groener 

aan de andere kant.” Maar laat je er best niet 

door leiden, want meestal is dat maar schijn. 

Ook bij ons zie je dat sommige ouders en spelers 

denken dat het elders beter is en uit onze club  

te vertrekken, om dan enkele maanden of jaren 

later terug te komen of – jammer genoeg – 

gedesillusioneerd te stoppen met voetballen. 

Daarom, baseer je eerder op het spreekwoord 

“bezint eer je begint.” Denk na of een eventueel 

vertrek van de jeugdspeler uit de warme en 

vertrouwde clubomgeving een goede zaak is, of 

de sportieve ambities op een ander niet te hoog 

Woordje van de jeugdcel 

of te laag zijn, of daar dezelfde kwaliteitsvolle 

omkadering (trainers, jeugdcel, infrastructuur) 

aanwezig is, of er evenveel sportieve en extra-

sportieve uitdagingen zijn, of de sfeer en de 

clubactiviteiten daar even tof zijn, e.d. 

Wij willen het jullie makkelijker maken om die 

keuze te maken, door achteraan deze nieuwsbrief 

een test op te nemen. Als je die eerlijk beant-

woordt, heb je een idee of het elders beter is. 

Wij hopen alleszins dat al onze spelers en hun 

ouders met plezier bij VBD voetballen en nog lang 

in onze club willen blijven. Want zeg eens eerlijk: 

slecht is het hier zeker niet, hè. 

De jeugdcel van VBD 

Wist je dat… 
… deze nieuwsbrief school maakt 
en door een naburige club wordt 
overgenomen (incl. rubrieken)? 
... drie weken geleden al onze 
provinciale jeugdploegen (11 in 
totaal) hun match wonnen tegen 
een andere naburige club? 
… wij met onze talentdagen hopen 
dat er een paar goede spelers in 
onze club bijkomen zonder dat we 
daarvoor VBD-spelers aan de kant 
moeten schuiven? 
… er ongeveer 90 ouders aanwezig 
waren op de infosessies voor 
ouders en wij daar veel positieve 
feedback en suggesties hebben 
gekregen? Bedankt daarvoor! 
… ons project ‘wandelvoetbal 55+’ 
wegens succes wordt voortgezet?  

 

 
Ploegfoto van de 
maand: U8 prov. 
 
 
 
 
 
 
 
Trainer:  
Seppe Rosiers (L) 
 
Afgevaardigde: Mika 
Demol (niet op foto) 
 
 

Inhoudsopgave 
 

• Woordje jeugdcel 1 

• Wist je dat… 1 

• Happy Birthday 1 

• Trainers van de maand 2 

• Match of the day 2 

• Afgevaardigden 

   van de maand 3 

• VBD-jeugd in beeld 3 

• Vrijwilliger v/d maand 4 

• Ouders langs de zijlijn  4 

• Jeugdcel zit niet stil 5 

• Bijlage: test 6-7 

 

 

Maart 2015 ● Jaargang 1, editie 7 

Nummer 7 - 
maart 2015 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trainers van de maand: Cyril Peeters en Bjorn De 
Becq (U11 reg.) 

Match of the day 

 

 

Bijschrift bij foto of afbeelding 

Cyril en Bjorn 

Geboortedatum: 18/05/1993 (CP); 21/03/1977 (BDB) 

Hobby’s: voetbal, zwemmen, tennis (CP); jeugdtrainer, spinning, karting (BDB) 

Dagdagelijkse bezigheden: tijd zo goed mogelijk verdelen tussen werk, familie 

en vrienden (CP); administratief medewerker Nexans (BDB) 

Fan van: Real Madrid en Anderlecht (CP); VBD en Anderlecht (BDB) 

Bij VBD sinds: 1999 als 6-jarige speler (CP); 2011 (BDB) 

Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: prachtig seizoen 2012-13 bij U9b met op 

Cyrils verjaardag de tornooiwinst in Ganshoren als mooie afsluiter (beide) 

Droom of ambitie bij VBD: ooit kampioen worden met een ploeg van Beersel 

(CP); blijven evolueren als jeugdtrainer, daarom ook de trainerscursus C (BDB) 

Motivatie om trainer te zijn: onze talentjes zoveel mogelijk bijleren (CP); eigen 

voetbalpassie op jonge spelers overbrengen, jongeren sturen om een hechte 

vriendengroep te maken en voetbal is opleiding én FUN! (BDB) 

 Al 4 jaren zijn Cyril en Bjorn een onafscheidelijk duo. Cyril moet na dit 

seizoen het trainerschap opgeven wegens beroepsverplichtingen, maar met 

Bjorn is er een nieuwe gemotiveerde en opgeleide trainer doorgegroeid. 

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 april: 

 Zondag 12 april – 9:30:  VBD – FC Pepingen (U17 prov.) 

Onze provinciale U17, een ploeg waarvan de meeste kernspelers al jaren bij VBD samenspelen, zit in een spannende 

titelstrijd met  FC Pepingen verwikkeld. Op 12 april is er de clash tussen beide ploegen, met de titel als inzet. Onze U17 

moet winnen om de titel te kunnen pakken en daarom hopen wij dat de VBD-gemeenschap massaal onze provinciale 

scholieren (met 3 VBD-jeugdtrainers in de ploeg) komt steunen.  

 Zondag 19 april – 11u15:  VBD – HO Huizingen (U17 reg.) 

De tweede VBD-jeugdploeg met klassement die nog kampioen kan worden, is de regionale U17. Als Linkebeek een steek 

laat vallen en VBD niet kunnen zij de titel nog binnenhalen. Kom dan ook onze scholierenploeg ondersteunen in hun 

laatste thuismatch van een hoe dan ook schitterend seizoen, tegen onze buren van HO Huizingen. 

 Woensdag 22 april – 18:00 (Lot) en 19:30 (Beersel): terugwedstrijden 1/2e finales Jeugdcup Het Nieuwsblad 

Onze U11 en U17 hebben zich geplaatst voor de 1/2e finale, wat al een schitterende prestatie is. En hopelijk duurt het 

sprookje voor onze 2 jeugdteams voort tot in de finale op 9 mei in Rotselaar. Maar daarvoor moeten eerst de zware 

kleppers RSC Anderlecht (U11) en FC Pepingen (U17) opzij gezet worden. Met jullie steun wordt dat iets minder moeilijk.  

 Zaterdag 25 april en zondag 26 april: seizoenapotheose (laatste speeldag) 

Na 8 maanden, waarvan wel 1,5 winterpauze, zit de reguliere competitie er op. Wij hopen dat elke speler en ouder zijn 

hele vrienden- en familiekring uitnodigt om het seizoeneinde mee te beleven tegen Halse ploegen. De provinciale 

ploegen spelen thuis tegen SK Halle, de meeste regionale ploegen spelen tegen Avenir Lembeek. 

Met het eind van de competitie gaat Match of the Day al in zomerpauze. In augustus staat deze rubriek weer te pronken in 

de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2015-2016. 

Geen competitie betekent natuurlijk niet dat er geen voetbal meer is. In het eerste weekend van mei is er ons tornooi voor 

de onderbouw, in het pinksterweekend is er ons internationaal tornooi en voor, tussendoor of na zijn er voor elke VBD-

jeugdploeg nog 1 of meer externe tornooien. Hopelijk met goed weer, met mooi voetbal en met een goede ambiance. En 

geniet ook van de fin-de-saison. Have fun! 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Afgevaardigden van de maand: Kristel Grieten en Calo 

Zaccaria (U15 prov.) 

VBD-jeugd in beeld  

 

 

Kristel en Calo 

Hobby’s: familie, voetbal, dans, volleybal (KG); voetbal, fietsen, tennis, klusjes (CZ) 

Dagdagelijkse bezigheden: bediende bij Interfixings (KG); bediende in een 

verzekeringsmaatschappij (CZ) 

Fan van voetbalclub(s): FC Brugge en VBD (KG); Juventus (CZ) 

Motivatie om afgevaardigde te zijn: passie voor voetbal en 10 jaar geleden door 

een trainer gevraagd geweest om dit te doen, het respect dat de spelers 

teruggeven (KG); de liefde voor voetbal en omdat het beter is dat jongeren in 

een club voetballen dan op straat rondhangen (CZ) 

Tip voor ouders: meer motiveren langs de zijlijn en niet onder ouders praten maar 

naar de desbetreffende mensen stappen (KG); geniet van de match van jouw 

kind maar dan voor de hele ploeg omdat voetbal een collectieve sport is. Zonder 

ouderlijke druk zal een speler sneller vooruitgang boeken (CZ) 

VBD is een goede club omdat: er een positieve sfeer heerst en er een goede 

jeugdopleiding is (KG); goede organisatie, veel helpende vrijwilligers en sportief 

een hoogstaand niveau (CZ) 

Bij VBD kan dit nog beter: communicatie is soms een probleem en meer positief 

zijn over de club in het algemeen (KG); betere ontvangst van de bezoekende 

afgevaardigden en het kuisen van de kleedkamer na de match is ambetant (CZ) 

 Kristel en Calo zijn een perfect complementair duo waarbij Kristel de zorgende 

rol op zich neemt en de Calo de sportieve assistentie van trainer Ivo. 

 

Onze nieuwste VBD-ploeg 
(wandelvoetbal 55+) 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijwilliger van de maand: Frank Steens 

Ouders langs de zijlijn: een match in de match 

 

Clubicoon Frank zoals we hem kennen: 

aan het werk op een VBD-jeugdtornooi 

Functie in de club: jarenlang secretaris/GC in onze club geweest, nu nog achter 

de schermen actief. 

Vrijwilliger in de club sinds: 1996 

Hobby’s: dieren in ’t algemeen en vooral vogels en uiteraard sport. 

Wat is er leuk aan het werk in de club? Mensen ontmoeten in een aangename 

sfeer, de voldoening als iets waar je voor ijverde ook resultaat heeft, het spontane 

en speelse van jeugdvoetbal, de hoop dat VBD-jeugdproducten eerder een kans  

krijgen in het 1e elftal dan buitenstaanders die geen voeling hebben met de club. 

Wat is er minder leuk aan het werk in de club? De soms minder leuke reacties van 

een kleine groep mensen en de moeilijkheid om nieuwe mensen te vinden om op 

bestuurlijk vlak actief te zijn (= grote nood). 

Wat verwacht je van spelers en ouders? Vergeet nooit dat voetbal een teamsport 

is en dat je alleen vooruitgang en resultaten kan boeken als je de teamgeest 

respecteert. Zet de “mijn kind, schoon kind”-gedachte uit het hoofd en het 

voetbal en al wat er rond hangt zal nog aangenamer zijn. 

Leukste herinnering in al die jaren: ons gerenommeerde internationale tornooi voor 

preminiemen en later miniemen, dat we spijtig genoeg door financiële redenen 

na 2004 moesten stopzetten. Gelukkig kwam er later met de ‘Memorial 

burgemeester Jean Calmeyn’ een kleinere maar waardige opvolger. 

 

Soms gaat het er hevig aan toe aan de zijlijn van jeugdmatchen. Meestal gaat het om positieve aanmoedigingen en 

dat horen we graag. Maar soms horen wij ouders dingen roepen die het zelfvertrouwen van de eigen speler(s) onderuit 

halen. En dat moeten we absoluut vermijden. Een beetje zelfreflectie en zelfcontrole van de ouders is dus nodig. We 

reiken daarvoor graag enkele tips aan. 

In een rapport over de rol van ouders in een sportclub geven onderzoekers van de HUBrussel volgende lijst met tips voor 

ouders, over hoe je je kind positief ondersteunt: 
 

 Voor de wedstrijd: 

 Toon interesse 

 Vermijd zowel te veel als te weinig betrokkenheid 

 Probeer van winnen een ondergeschikt belang te maken 

 Hanteer haalbare verwachtingen t.a.v. het kind 

 Tijdens de wedstrijd: 

 Laat gerichte instructies over aan de coach 

 Vermijd negatieve commentaar 

 Probeer consequent te supporteren voor alle spelers 

 Besef dat niets (meer) zeggen ook negatief kan overkomen 

 Na de wedstrijd: 

 Luister eerst naar je kind, door hem bvb. te vragen ‘wat vond je er zelf van?’ 

 Leg jouw kijk op de match op een begrijpelijk manier uit aan het kind 

 Benadruk steeds het positieve en vermijd het woord ‘maar’ 
 

Slotsom: of je kind als winnaar uit een wedstrijd komt, hangt niet af van het resultaat van die wedstrijd maar van de 

inspanning die het kind daarin maakte. Als dan ook de ouders inspanningen willen doen om rekening te houden met 

bovenstaande tips, zetten we een hele stap vooruit in het belang van uw kind.  

Voor wie meer wilt vernemen over de HUB-publicatie:  

www.hig.be/sites/default/files/publicaties/brochure_sportouders1.pdf  

 

 Wie recent in onze club toekwam, zal Frank misschien niet kennen. Maar wie hier al langer is, kent hem zeker. Zijn 

jarenlange inzet voor de club en de jeugdwerking legde de basis voor het kwaliteitsvolle werk waar nu honderden spelers 

en leden in onze club kunnen van genieten. Zonder Frank geen VBD, zoveel is zeker.  

Frank moest noodgedwongen en met pijn in het hart afstand nemen van zijn rol als secretaris/GC. Maar het goede nieuws 

is dat hij achter de schermen nog steeds morele steun en advies geeft aan onze werking. 

Héél erg bedankt, Frank, voor al wat je deed! En hopelijk mogen we jou vaker in onze club weerzien.  

 

 Niet zo  
 

 Wel zo  
 

 

http://www.hig.be/sites/default/files/publicaties/brochure_sportouders1.pdf


      

 

 

 

 

 

 

VBD… een club met 
een hart voor de jeugd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

Als het plezant is, gaat de tijd sneller. En dat maakt dat we al bijna aan het einde van het 

voetbalseizoen zijn aanbeland. Nog 2 maanden en de zomerpauze komt er aan. Maar 

gelukkig zijn er nog heel wat activiteiten waar de VBD-jeugdcel zijn schouders onder zet en 

waarmee wij het voetbalplezier van jullie kind(eren) tot het einde garanderen: 

 April-mei: externe tornooien (overzicht per ploeg wordt nog  per mail doorgestuurd) 

 13-17 april: paasstage in Groesbeek, Nederland 

 1 mei: voorronde internationaal tornooi in Beersel, met o.a. Beerschot, SK Deinze en SC 

Grimbergen.  

 2 mei: tornooi U6-U9 in Beersel  

 3 mei: tornooi U10 en U11 in Beersel 

 23 mei: internationaal U13-tornooi in Drogenbos, met o.a. Sporting Lokeren, KV Oostende, 

Alemannia Aachen (D) en Kolding IF (DK) 

 24 mei: internationaal U15-tornooi in Drogenbos, met o.a. RSC Anderlecht, Sporting 

Lokeren, KV Oostende, OH Leuven en 1. FC Saarbrücken (D) 

Voor de organisatie van onze tornooien is elke hulp welkom. Wil je een handje toesteken in 

het onthaal van de ploegen, in de eet- en drankstanden of op het secretariaat, gelieve in 

een mailtje aan johan.rosiers@telenet.be te laten weten op welke dag(en) je kan helpen. 

 

Seizoenseinde: de jeugdcel zit niet stil… 

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  
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Afsluitend nog een hoopgevend postkaartje voor de vrouwen die niet aan de 

zijlijn of in de kantine mee komen genieten van het VBD-jeugdvoetbal  

 

    Beste VBD-vrouwen, 

    nog een kleine 2 

maanden voetbal en 

dan kunnen jullie 

manlief weer voor een  

paar weken aan het 

werk zetten in het 

huishouden.  

Gebruik ze goed en 

geniet er van! 

De jeugdcel van VBD 

 

… ook niet om volgend seizoen goed in te zetten  

De voorbije weken hebben de jeugdcoördinatoren hun ronde bij de jeugdtrainers gedaan 

om te weten op wie ze volgend seizoen kunnen rekenen. De meeste VBD-jeugdtrainers blijven 

en daar zijn wij heel blij om. Om de laatste hiaten op te vullen, bekijken we momenteel welke 

oplossingen we hebben. Midden april zullen we in de volgende nieuwsbrief het overzicht 

geven van de ploegen en trainers die volgend seizoen ingeschreven worden. 

Vanaf september zal je op ons jeugdcomplex in Lot ook heel wat bedrijvigheid merken. Dan 

beginnen de werken die resulteren in 4 grote, moderne kleedkamers boven onze kantine en 

de heraanleg van het kleine C-veld naar 2 U6-veldjes op een verbeterde grasmat 

(vernieuwde drainage en toplaag). Na deze werken zullen de oude kleedkamers, die onze 

club nu gebruikt, worden gemoderniseerd. Nog even geduld en onze jeugdspelers spelen in 

een modelaccommodatie.  

Daarnaast wordt alles in het werk gesteld om de Foot Pass-audit 2016 voor te bereiden. Er is al 

sterk geïnvesteerd in onze troeven (organisatiestructuur, opleidingsniveau jeugdtrainers, extra-

sportief aanbod zoals stage en tornooien, community-werking als +club). Er moet nog 

bijkomend werk worden gemaakt van een volwaardige en op trainingen en in wedstrijden 

zichtbare sportieve visie. We weten dus nog wat te doen. 

mailto:johan.rosiers@telenet.be
http://www.verbr-beersel-drogenbos.be/


BIJLAGE  Van plan om je VBD-speler elders in te schrijven? Doe eerst de test! 

 

Sommige ouders denken dat het op een ander beter is dan bij VBD. Dat kan komen door een opeenstapeling van kleine 
frustraties, door een te hoge inschatting van het talent van het eigen kind, door een honger naar iets nieuws. Maar het 
is nog maar de vraag of een overgang naar een andere club een goede keuze zou zijn. Om dat te weten, geven we aan 
de twijfelende ouders een test met 11 vragen.  

Beantwoord de vragen eerlijk, anders bedrieg je jezelf. En kijk dan welke score je haalt en welk advies daar aan 
vasthangt. Zo hopen wij die enkele zoekende of twijfelende ouders te overtuigen dat de kans klein is dat het elders beter 
is en dat ze beter bij VBD blijven. Zo blijven die ouders en hun voetballer(s) in onze grote voetbalfamilie, waar de 
meesten gelukkig zijn en niet wegwillen. En daar zijn wij blij om. 

De test is bedoeld om de troeven van VBD af te wegen tegenover de club waar je eventueel heen wilt gaan. Weeg voor 
elke vraag eerlijk af of VBD dan wel één bepaalde andere club waar je aan denkt de beste troeven bezit. Wij helpen in 
deze afweging door in een kadertje enkele reële feiten over VBD aan te reiken. Benieuwd of de andere club dat kan 
overtreffen.  

 

Vraag 1: Welke club heeft de beste jeugdtrainers? 

 VBD  Allebei even goed/Weet ik niet  Andere club 

VBD kan volgend seizoen beroep doen op 75% gediplomeerde trainers en heeft een complementaire mix van ervaren 
trainers en jonge, gemotiveerde trainers.  

 

Vraag 2: In welke club heerst de beste ambiance in de kantine? 

 VBD  In allebei even goed/Weet ik niet  Andere club 

Heb je bij VBD na een wedstrijd al een lege of sfeerloze kantine gekend? Heb je bij andere clubs al eens gezien of er 
evenveel volk, ambiance en even tof kantinepersoneel is? 

 

Vraag 3: In welke club is uw kind het meest zeker van zijn/haar plaats in een ploeg die goed meedraait in zijn reeks? 

 VBD  In allebei even veel/Weet ik niet  Andere club 

Omdat VBD kwaliteitsvolle regionale en provinciale ploegen heeft, kan elke speler op zijn/haar niveau aantreden in een 
sterke ploeg. Bijna alle klassementsploegen van VBD staan bovenaan hun rangschikking. 

 

Vraag 4: Welke club biedt de beste garantie om te kunnen deelnemen aan uitdagende bekercompetities en aan 
kwaliteitsvolle tornooien? 

 VBD  Allebei even veel/Weet ik niet  Andere club 

VBD heeft 2 gerenommeerde tornooien, zodat van U6 tot U15 iedereen een leuk thuistornooi kan spelen, plus wij halen 
vaak mooie resultaten in bekercompetities en op tornooien, zelfs op internationale tornooien.  

 

Vraag 5: Welke club organiseert de meeste en beste feesten voor zijn jeugdspelers? 

 VBD  Allebei even veel/Weet ik niet  Andere club 

VBD organiseert met de grootste zorg halloween- en sinterklaasfeesten, waar de jonge spelers veel plezier beleven en 
die ze zich nog lang zullen herinneren. Waar vind je dat nog? 

 

  



 Vraag 6: In welke club maakt een jeugdspeler het meest kans om door te stromen naar de seniorploeg(en)? 

 VBD  In allebei even veel/Weet ik niet  Andere club 

In het seizoen 2014-2015 zijn bij VBD 18 van de 36 spelers uit de 2 seniorenploegen (2e en 3e provinciale) producten uit 
de eigen jeugdopleiding. Dat is 50%, een ongekend hoog aandeel. 

 

Vraag 7: Welke club biedt het mooiste sportieve aanbod  buiten de reguliere trainingen en competitie? 

 VBD  Allebei even goed/Weet ik niet  Andere club 

Elk jaar organiseert VBD een topstage, trekt een jeugdteam naar Italië op voetbalreis en gaan andere teams naar wed-
strijden of tornooien in de buurlanden. Voor volgend seizoen bekijkt VBD ook de mogelijkheid voor Curvertrainingen.  

 

Vraag 8: In welke club heeft uw kind het meeste vrienden en maakt hij/zij het meeste plezier? 

 VBD  Allebei even veel/Weet ik niet  Andere club 

Niets zo belangrijk als een amicale sfeer, iets wat VBD al jaren kenmerkt. De VBD-spelers zijn ook buiten het veld goede 
vrienden. En ook de ouders bouwen in onze club een kameraadschappelijk netwerk uit.  

 

Vraag 9: Welke club heeft de beste accommodatie? 

 VBD  Allebei even veel/Weet ik niet  Andere club 

VBD heeft voor de jeugd vier volwaardige terreinen ter beschikking, waaronder een kunstgrasveld. In de winter kunnen 
de jongste spelers in de zaal trainen. Binnenkort worden de vestiaires in Lot uitgebreid (4 extra) en gemoderniseerd. 

 

Vraag 10: In welke club is de jeugdwerking het best georganiseerd en omkaderd? 

 VBD  In allebei even goed /Weet ik niet  Andere club 

De VBD-jeugdwerking wordt omkaderd door 3 ervaren coördinatoren. Volgend seizoen komt daar een ervaren TVJO bij. 
De jeugdcel zet zich in voor de organisatie van de dagelijkse werking (vriendenmatchen, nieuwsbrieven, …).  

 

Vraag 11: In welke club krijgt uw kind volgend seizoen het meeste speelkansen? 

 VBD  In allebei even goed /Weet ik niet  Andere club 

Het juiste niveau kiezen is niet altijd makkelijk. Hoog mikken en dan weinig spelen is spijtig voor de speler. Laag mikken 
om zeker te zijn van een plaats maar dan een minder uitdagende competitie beleven evenzeer.  

 

Heb je alle vragen ingevuld? Tel dan hoeveel keer je elke kolom hebt ingevuld. Vul dat hieronder in. 

…… x VBD  …… x Even veel/even goed/weet ik niet  ….. x Andere Club 

 

Scoort VBD het meeste antwoorden? Waarom zou je dan ook maar overwegen om weg te gaan? Je speelt met het 
voetbalplezier en de voetbaltoekomst van je kind. Hoe vaak zien we VBD-spelertjes tegen hun zin naar zogenaamd 
“grotere” of “betere” clubs gaan om na een tijdje naar VBD terug te komen of te stoppen met voetbal. 

Scoort ‘Even veel…’het meeste antwoorden? Het is absoluut niet duidelijk of de andere club een betere optie is. Is het 
dan niet beter dat je de punten waarvoor je VBD niet gekozen hebt, eens bespreekt met de jeugdcel, de coördinatoren 
of de trainer? Zo hebben wij oor voor jouw verzuchtingen en kunnen wij onze jeugdwerking verder verbeteren. 

Scoort ‘Andere club’ het meeste antwoorden? Misschien is het inderdaad aangewezen om bij die andere club te 
proberen. Maar ben je zeker eerlijk geweest in de antwoorden? En ben je zeker dat je alle antwoorden correct kon 
inschatten voor de andere club? Indien niet, misschien nog eens verder informeren voor je vertrekt. Want het zou wel 
eens een foute keuze kunnen zijn. 


