Nieuwsbrief VBD-jeugd
Ploegfoto van de
maand: U14

Trainer:
Steven Vancutsem
Afgevaardigde:
Luc Engels

Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,
Het seizoen loopt op zijn laatste benen. Maar
VBD zou VBD niet zijn als er ook in de
seizoensfinale geen topactiviteiten zouden zijn.
De komende weken zijn er zowel voor de
onderbouw als voor de leeftijdscategorieën
U12-U15 onze eigen gezellige en kwaliteitsvolle
tornooien. En dan zijn er natuurlijk nog de vele
fin-de-saisons die het voetbalseizoen vol
ambiance en vriendschap afsluiten. Met een
beetje geluk komt daar voor (één van) de U17ploegen nog een kampioenstitel bij.
Hoe dan ook hopen we dat het voor jullie een
onvergetelijk seizoen was, waarin op en naast

het veld veel plezier te beleven viel. Wij van de
jeugdcel hopen alvast dat we met o.a. de feesten,
de aantrekkelijke vriendenmatchen, tornooien en
bekermatchen, de eetfestijnen, de oudersessies,
de specifieke trainingen, de paasstage en deze
nieuwsbrief hebben kunnen aantonen dat wij
werk willen maken van een nog betere jeugdwerking. Laat anderen maar zeggen dat zij beter
zijn, wij weten wel beter.
Wij hopen alleszins dat wij jullie volgend seizoen
weer in onze club mogen verwelkomen, voor
alweer een goed seizoen vol nieuwe initiatieven.
Veel plezier met deze voorlaatste nieuwsbrief!
De jeugdcel van VBD

Deze jeugdspelers en –trainer verjaar(d)en in
april. Wij wensen hen een gelukkige verjaardag!!!
 U6: Gilles Berghe

 U12: Arnaud Stamanne

 U7: Rayan Amraoui

 U13: Nicolas Bellemans, Gilles Berghmans,
Arno Desmet

 U9: Naho Dol, Julien Stevens
 U10: Matheo Bonkoungou, Romain
Rodriguez
 U11: Paulo Jorge Borges Lopez, Shahin/Yasin
Salah
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Wist je dat…

Happy Birthday !!!

 U8: Mohamed Benamar

Nummer 8 april 2015

… de accommodatie in Lot binnenkort grondig verbeterd wordt?
… volgend seizoen meerdere VBDjeugdspelers van P3 naar P2 en van
bovenbouw naar P3 doorstromen?
... onze club op 4 mei de KBVB te
gast heeft omdat VBD pionier is in
het wandelvoetbal 55+?
… spelers, trainers en begeleiders
moe maar gelukkig terugkwamen
van de stage? (dank aan Steven en
aan trainers en begeleiders!)
… het op vrijdag 15 mei in principe
de laatste trainingsdag is, behalve
voor enkele jeugdteams die na 17
mei nog tornooi(en) spelen?
… de jeugdcel voorbereidingen
treft om pasdagen te organiseren
voor de jeugdspelers (meer info
volgt)?

 U14/15: Robin De Decker, Vince De Monie,
Quentin Noirhomme, Arne Steenhouwer
 U17: Adrien Cacopardo, Tim Dehdari, Robin
Huylebroeck, Alexandre Landresse

,

 Trainer: Geert Ost
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Trainer van de maand: Nathan Boudart (U12 reg.)
Geboortedatum: 27/07/1994
Hobby’s: voetbal, vissen, mountainbiken, brommer, naar de caravan in de
Ardennen
Dagdagelijkse bezigheden: werken bij Initial Textile
Fan van voetbalclub(s): Verbroedering Beersel Drogenbos, RSC Anderlecht en
VK Eendracht
Bij VBD sinds: 2001, eerst bij SK Beersel, dan bij SK Beersel Drogenbos en dan bij
Verbroedering Beersel Drogenbos
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: de voetbalstages, kampioenschap als
VBD-scholier, topscorer bij de VBD-junioren, wedstrijden gespeeld met de P2,
eerste jaar als jeugdtrainer
Droom of ambitie bij VBD: terug in de eerste ploeg geraken en jeugdtrainer
blijven.

U12-trainer Nathan

Motivatie om trainer te zijn: voetbal aan de jonge spelers leren. En de lach op
hun gezicht zien.

 Al 14 jaren staat Nathan op en naast onze velden, als jeugdspeler en
jeugdtrainer. Nathan staat dan ook symbool voor de samenhorigheid en
trouw die echte VBD-jeugdspelers kenmerkt.

Tornooien in mei
Mei is niet alleen de maand van de communies, maar ook van de tornooien. Bij deze het overzicht per leeftijdsgroep.
Vr. 1 mei
Vr. 1 mei
Za. 2 mei
Za. 9 mei
Za. 9 mei
Za. 2 mei
Za. 9 mei
Zo. 10 mei
Za. 16 mei
Za. 2 mei
Za. 9 mei
Za. 9 mei
Za. 16 mei
Zo. 17 mei
Vr. 1 mei
Za. 2 mei
Za. 9 mei
Za. 9 mei
Za. 16 mei
Za. 16 mei
Zo. 17 mei
Zo. 3 mei
Za. 9 mei
Za. 9 mei
Zo. 17 mei
Zo. 17 mei

U6
FC Schepdaal
Avenir Lembeek
Verbr. Beersel Drogenbos (2 teams)
SK Halle
SK Leeuw
U7
Verbr. Beersel Drogenbos (2 teams)
FC Dworp (B)
VC Oetingen (A)
VC Groot-Dilbeek (B)
U8
Verbr. Beersel Drogenbos (2 teams)
SK Halle (B)
Tempo Overijse (indien door ook op 10/05) (A)
FCV Dender EH (indien door ook op 30/05) (A)
AFC Tubize (A)
U9
KV Brucom Sport (A)
Verbr. Beersel Drogenbos (2 teams)
Tempo Overijse (indien door ook op 10/05) (A)
KSKL Ternat (B)
FCV Dender EH (indien door ook op 30/05) (A)
Asco Cup KV Woluwe Zaventem (B)
AFC Tubize (A)
U10
Verbr. Beersel Drogenbos (2 teams)
SK Halle (A)
FCO Beerschot Wilrijk (B)
FCV Dender EH (indien door ook op 31/05) (A)
FC Borght (B)

Zo. 3 mei
Zo. 10 mei
Zo. 10 mei
Za. 16 mei
Zo. 17 mei
Vr. 1 mei
Zo. 24 mei
Vr. 1 mei
Za. 2 mei
Za. 9 mei
Za. 9 mei
Zo. 17 mei
Za. 23 mei
Vr. 1 mei
Zo. 9 mei

U11
Verbr. Beersel Drogenbos (2 teams)
FC rupel Boom (A)
SK Halle (B)
Itna Itterbeek (B)
FCV Dender EH (indien door ook op 31/05) (A)
U12
Int. tornooi VBD (indien door ook op 23/05) (A+B)

Denderzonen Pamel (B)
U13
Int. tornooi VBD (indien door ook op 23/05) (B)

RCS Brainois (A)
SK Halle (A)
SK Leeuw (B)
Diegem Sport (A)
Eindronde int. Tornooi VBD (A)
U14
Int. tornooi VBD (indien door ook op 24/05)

US Ophain

U15
Int. tornooi VBD (indien door ook op 24/05) (B)
Vr. 1 mei
Vr. 1 mei
KSC Grimbergen (A)
Do. 14 mei VC Groot-Dilbeek (A)
Zo. 23 mei Eindronde int. Tornooi VBD (A)
U17
Vr. 1 mei
FC Eppegem (2 teams)
Zo. 10 mei SK Leeuw (B)

Afgevaardigde van de maand: Bruno Heymans (U8
prov. b)
Hobby’s: voetballen en fietsen
Fan van voetbalclub(s): RSC Anderlecht
Motivatie om afgevaardigde te zijn: werd gevraagd door trainer Tibo en heb
dat met plezier aanvaard. Ben vroeger zelf ook trainer geweest, vandaar de
interesse.
Tip voor ouders: roep niet op de kinderen, laat de trainers hun werk doen (ze zijn
daarvoor opgeleid) en blijf de kinderen vooral steunen want zij hebben dit
nodig.
VBD is een goede club omdat: er goede trainers zijn en er een heel goede sfeer
heerst. Ik zou zeggen: doe zo voort!
Bij VBD kan dit nog beter: samenwerking tussen A- en B-ploegen en organisatie
loopt soms wat stroef, maar niemand is perfect.

 Zoals bij Bruno vloeit het blauw-witte voetbalbloed door de aderen van de
Bruno Heymans

VBD-jeugd in beeld

familie Heymans. Na zijn vader, die onze club vaak heeft geholpen door de
velden speelklaar te maken, en zijn broer Christophe, die T2 is bij de eerste
ploeg, is Bruno aan zijn reputatie in onze club aan het bouwen als délégué en
centrale figuur in de toffe U8b-groep. Vooral zo voortdoen, Bruno (en ook alle
andere ouders van die ploeg)!!!

Vrijwilliger van de maand: Denise Faingnaert
Functie in de club: kantine-uitbater
Vrijwilliger in de club sinds: 2012
Hobby’s: keramiek en sieraden maken met Swarovski-parels.
Wat is er leuk aan het werk in de club? Vooral onder de mensen komen en eens
kunnen babbelen (ik ben nogal een sociaal mens).
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? Niets, ik vind eigenlijk alles leuk.
Wat verwacht je van spelers en ouders? Dat ze vooral niet vergeten een pintje te
komen drinken.
Leukste herinnering in al die jaren: dat ik met de huidige U14-ploeg naar Venetië
ben geweest.

 Denise is één van de “jongste” cantinières van VBD… ’t is te zeggen: als we

Denise tussen andere groene blaadjes

haar staat van dienst bekijken. Maar in die 3 jaar heeft ze haar vaste plaats
achter de toog van de VBD-kantine verdiend. Altijd goed voor een babbeltje
en altijd de rust zelve. Hopelijk mogen we nog vele jaren van de diensten van
Denise genieten.

VBD-Paasstage 2015
The movie
Regie: Steven Van Cutsem

Einde
(tot volgend jaar)
Veel meer mooie foto’s vind je op
www.emiled.jalbum.net

Iets om naar uit te kijken: het VBD-tornooi voor de onderbouw
Jeugdcel VBD:
• Silvio Di Mattia
• Stéphane Glorieux
• Ivo Heindryckx

De jeugdcel wil de spelers elk jaar opnieuw leuke extra’s geven die het voetballen nóg
plezanter maken. Eén daarvan is het tornooi voor U6 tot U11. Hopelijk komen jullie met velen
genieten van het spel van jullie spelers (nodig zeker ook vrienden, buren en familie uit). Er is
een ruime keuze aan hapjes en drankjes. Alle hulp om te helpen is ook welkom. Tot 2 en/of 3
mei!

• Johan Rosiers
• Steven Vancutsem
• Dirk Verbist

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

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

Oude voetbalgezegden in woord en beeld

Staat bij de keeper de modder tot boven de kuit, wordt het hoogtijd dat de arbiter de match affluit.
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