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Het seizoen is weer lang en mooi geweest, het
meeste is gezegd. Laten we daarom in deze
nieuwsbrief wat minder tekst zetten en wat
meer foto’s van de seizoensapotheose.
De enkelingen die onze club verlaten, wensen
wij een goede toekomst elders toe. En als het
toch de verkeerde keuze blijkt te zijn, zet dan je
ongepaste fierheid aan de kant en kom terug in
onze warme voetbalfamilie. Iedereen kan
vergissingen maken, dus waarom te fier of
koppig zijn om terug te komen naar de club
waar de speler hoort te spelen?
Gelukkig wilt de overgrote meerderheid van

onze spelers en ouders verder blijven genieten
van het voetbalplezier bij Verbroedering. Samen
met het clubbestuur zetten wij nu al de bakens uit
voor een nog beter voetbalseizoen 2015-2016.
Met nieuwe mensen, nieuwe structuren en
nieuwe ideeën willen we de vooruitgang van onze
club voortzetten. Je zal er wel over lezen in de
nieuwsbrieven vanaf september.
Wij hopen jullie massaal op ons afsluitend
internationaal tornooi in Drogenbos te mogen
begroeten en wensen jullie een deugddoende
zomervakantie toe.
Tot in augustus!
De jeugdcel van VBD

Happy Birthday !!!
Deze jeugdspelers/-trainer verjaar(d)en in mei.
Wij wensen hen een gelukkige verjaardag!!!
 U7: Nicola Delcour, Dawood Khoch, Briël
Thielemans
 U8: Thomas Van Dam
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Wist je dat…

Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,

Woordje jeugdcel
Wist je dat…
Happy Birthday
Trainer van de maand
VBD-jeugd in beeld (1)
Memorial Jean Calmeyn
Afgevaardigde v/d maand
VBD-jeugd in beeld (2)
Vrijwilliger v/d maand
VBD-jeugd in beeld (3)
Sterke jeugdopleiding
VBD-jeugd in beeld (4)
Jeugdteams 2015-2016

… VBD met de U17B een
kampioen en met de U17A en U21
2 vice-kampioenen mag vieren?
… de clubuitrusting door Jartazi
wordt overgenomen en er op 20
mei een tweede pasdag is in Lot?
… gigantisch veel mooie foto’s van
clubactiviteiten te bewonderen
zijn op www.emiled.jalbum.net?
… onze U14 een fantastisch
verblijf én tornooi achter de rug
heeft in Cavalino (Italië)?
… wij meeduimen met U9-trainer
Silvio dat Juventus op 6 juni de
Champions League wint?
… wij jullie een schitterende
zomervakantie toewensen en
hopen jullie te mogen weerzien op
de trainingen vanaf 4 augustus?

 U17/jeugdtrainer: Renaud Luypaert
Eén speciale verjaardag moeten we nog
vermelden: Armand Boon, verantwoordelijke voor de terreinen, materialen en
vestiaires in Lot, werd op 1 mei 80 jaar!
Gefeliciteerd, Armand!!!

 U9: Ethan Goncalves
 U10: Len Van Leleindael
 U11: Bart In ’t Veld, Alex Ribeiro Carvalho
 U13: Bjarne Ost, Tristan Zervoudakis
 U14/15: Quentin Brauns, Alessandro
Mancini, Luca Parisi, Soufiane Zourba
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Trainer van de maand: David Vanderreken (U13
reg.)
Geboortedatum: 10/06/1976
Hobby’s: vooral gepassioneerd door voetbal
Dagdagelijkse bezigheden: het plaatsen en demonteren van brandkasten
Fan van: Chelsea, Olympique Marseille en Anderlecht
Bij VBD sinds: 2006 als voetbalouder, sinds 2014 als trainer van de regionale
U13-ploeg
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: dit seizoen als jeugdtrainer is eigenlijk
mijn mooiste herinnering tot nog toe, omdat de goede ambiance in die toffe
groep mij veel plezier heeft gegeven
Droom of ambitie bij VBD: volgend seizoen kampioen worden
Motivatie om trainer te zijn: de jonge spelers zoveel mogelijk bijleren

 Als voetbalvader wad David al een gerespecteerd figuur in de club.
U13-trainer David

VBD-jeugd in beeld (1)

Daarom en omwille van zijn voetbalkennis was het voor de club evident om
hem het trainerschap van de regionale U13 aan te bieden toen daar een
plaats vrijkwam. Bedankt David, om dat zo goed gedaan te hebben! En op
naar een volgend goed seizoen.

CLUBBESTUUR, JEUGDCEL EN WERKGROEP TORNOOIEN HOPEN ALLE SPELERS EN HUN FAMILIE
EN VRIENDEN TE MOGEN VERWELKOMEN OP DEZE LAATSTE CLUBACTIVITEIT VAN DIT SEIZOEN,
OM SAMEN EEN GLAASJE TE DRINKEN EN MOOI JEUGDVOETBAL TE ZIEN. TOT IN DROGENBOS!

Afgevaardigde van de maand: Michael ‘Mikke’ Demol
(U8 prov.)
Hobby’s: koken, reizen, tennis en voetbal
Dagdagelijkse bezigheden: Sales manager BNL – Lee Jeans
Fan van voetbalclub(s): Club Brugge en FC Barcelona
Motivatie om afgevaardigde te zijn: vrijwilligheid en ondersteunende ervaring
voor de jonge talentvolle trainers
Tip voor ouders: je kunt de gewoonste dingen heel aangenaam maken door ze te
doen met aangename mensen
VBD is een goede club omdat: mijn vader August Demol de club oprichtte in
1967, toen nog SK Beersel 
Bij VBD kan dit nog beter: een opleiding voor de trainers, zodat er één en
dezelfde lijn, inhoud en aanpak is voor alle trainers

 Mikke is sinds enkele maanden afgevaardigde van de provinciale U8A, maar
Mikke Demol

VBD-jeugd in beeld (2)

hij heeft al een hele carrière achter de rug in deze club. Niet alleen als zoon van
de medestichter van onze club maar ook als speler.

Vrijwilliger van de maand: Emiel Devogeleer
Functie in de club: clubfotograaf
Vrijwilliger in de club sinds: 2012
Hobby’s: voetbal kijken, fotografie (o.a. fotograaf bij Editie-Pajot), schilderen als er
nog een beetje tijd overblijft.
Wat is er leuk aan het werk in de club? De vriendschap die je terug krijgt van de
spelertjes, zowel de kleine als de grote.
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? geen idee… wat ik niet leuk vind
doe ik niet, dus alles wat ik in de club doe vind ik leuk.
Wat verwacht je van spelers en ouders? Dat de sfeer in de club zowel naar de
ouders als naar de kinderen zo mag blijven.
Leukste herinnering in al die jaren: de reis vorig jaar naar Italië, waar we precies op
vervroegde vakantie waren maar dan met een heeeeel grote familie. De
tornooien vind ik ook leuk, het zijn zware dagen maar door het constant bezig zijn
en de goede sfeer in de organisatie blijft het toch altijd prettig om te doen.

 Focus op scherp, lens paraat… Emile staat altijd klaar om foto’s te maken
Emile voor een keer aan de
andere kant van de lens

VBD-jeugd in beeld (3)

van clubleden en clubleven. Alle mooie foto’s in de nieuwsbrieven en aan de
fotomuur in de kantine van Lot kwamen uit zijn toestellen. Daarnaast zorgde
Emile voor een goede perscovering van onze activiteiten. En ook de
fotoalbums van feesten, stage, voetbalreizen en tornooien komen van zijn
hand. Hartelijke dank aan Emile voor al dat moois!

Hoe sterk is onze jeugdopleiding nu eigenlijk?
Voor wie twijfelt aan de sterkte van onze jeugdopleiding (ze worden zeldzamer maar ze bestaan nog) enkele feiten om te
bewijzen dat wij bij de toonaangevende clubs in de regio zijn. De gewonnen competitiematchen en gewonnen tornooien
zijn altijd een goede graadmeter en daar scoort VBD zeker bij de beste provinciale clubs. Bij de provinciale
klassementsploegen U15, U17 en U21 voeren wij samen met FC Pepingen en FC Rhodienne het veld aan, met een straat
voorsprong op de andere clubs (zie tabel). En dan spreken we nog niet over onze goed draaiende regionale ploegen, zoals
onze U17b die dit jaar kampioen speelde.

Punten (wedstrijden)
U21

U17

U15

Totaal

Gemidd.

FC Pepingen

33 (22)

58 (22)

53 (22)

144 (66)

2,18

Rhodienne

58 (22)

40 (22)

40 (22)

138 (66)

2,09

VBD

44 (21)

57 (22)

34 (22)

135 (65)

2,08

FC Meise

31 (21)

22 (21)

13 (21)

66 (63)

1,05

SK Halle

18 (21)

25 (21)

15 (21)

58 (63)

0,92

KV Zuun

7 (21)

3 (21)

43 (21)

53 (63)

0,84

FC Merchtem

24 (20)

14 (21)

11 (21)

49 (62)

0,79

VBD is dus véél meer dan die gezellige club die spelers en ouders extra in de watten legt met boeiende sportieve (stage,
tornooien, voetbalreizen, …) en extra-sportieve activiteiten (halloween- en sinterklaasfeest, eetfestijnen, fin-de-saisons, …).
We zijn ook op het vlak van sportieve prestaties bij de toonaangevende clubs. Laat de anderen maar interprovinciaal
spelen. Wij werken aan een veel hoger doel: zoveel mogelijk jeugd in de seniorploegen krijgen.

VBD-jeugd in beeld (4)

Overzicht jeugdteams seizoen 2015-2016
Jeugdcel VBD:
• Silvio Di Mattia
• Stéphane Glorieux
• Ivo Heindryckx

De jeugdcel heeft zijn huiswerk naar volgend seizoen gemaakt en de ploegen ingedeeld. Bij
deze vinden jullie het overzicht van de jeugdteams, trainers, trainingsmomenten en
wedstrijdmomenten. Er zijn nog enkele verschuivingen mogelijk, maar in grote lijnen zal dit het
schema voor volgend seizoen zijn.
Zaterdag
WE1

Zaterdag
WE2

• Johan Rosiers

Ploeg Trainer

Training 1

• Steven Vancutsem

U6a

Tach&Katrien

Wo. 17:30-18:30 LG Vr. 17:00-18:00 LS

9:30 LS

• Dirk Verbist

U6b

Guido

Wo. 17:00-18:00 LG Vr. 17:00-18:00 LS

11:00 LS

U7a

Bavo

Wo. 17:45-19:00 LG Wo. 17:45-19:00 LS

9:30 LS

U7b

Emilio

Wo. 17:45-19:00 LS

Wo. 17:45-19:00 LG

11:00 LS

U8a

Silvio

Wo. 17:30-19:00 LS

Vr. 17:30-19:00 LG

11:00 LS

U8b

Mauri

Wo. 18:15-19:30 LS

Vr. 18:15-19:30 LG

9:30 LS

U9a

Seppe

Wo 17:45-19:00 LS

Vr. 17:45-19:00 LG

11:00 LS

U9b

Tibo

Wo. 17:00-18:15 LS

E-mail redactie:
johan.rosiers@telenet.be
Fotograaf: Emile Devogeleer

Training 2

Vr. 17:00-18:15 LG

9:30 LS

U10a ?

Wo. 17:30-19:00 LG Vr. 17:30-19:00 LS

9:30 LS

U10b Bjorn

Wo. 17:45-19:00 LG Vr. 17:45-19:00 LS

Website:

U11a Jonathan

Wo. 17:00-18:15 LS

Vr. 17:00-18:15 LG

www.verbr-beersel-drogenbos.be

U11b Nathan

Di. 18:00-19:30 LG

Do. 18:00-19:30 LS

U12a ?

Wo. 18:00-19:30 LG Vr. 18:00-19:30 LS

U12b André

Wo. 18:15-19:30 LS

U13a Robbe

Wo. 18:00-19:30 LG Vr. 18:00-19:30 LS

U13b David H

Wo. 18:15-19:30 LS

Vr. 18:15-19:30 LG

13:30 B

U14

Di. 18:00-19:30 LS

Do. 18:00-19:30 LG

15:30 B

U15a Marc

Wo. 19:30-21:00 LS

Vr. 19:30-21:00 LS

U15b David V

Di. 18:00-19:30 LS

Do. 18:00-19:30 LG

U17

Steven

Wo. 19:30-21:00 LS

Vr. 19:30-21:00 LS

17:30 B

U21

Stéphane G

Di. 19:30-21:00 LG

D0. 19:30-21:00 LS

13:30 LG

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

Geert

9:30 LS
11:00 LS
11:00 LS
13:30 B

Vr. 18:15-19:30 LG

LS = synthetisch veld Lot

Zondag
WE2

13:30 B
13:30 B

15:30 B
9:30 B

LG = grasveld Lot

B = grasveld Beersel

Meer dan 60% van het trainerskorps zal een trainersdiploma hebben. Voor de 2 vacatures
hebben we al geschikte kandidaten, maar wachten we nog op bevestiging of moeten we
nog knopen doorhakken. Maar ook daar zullen zeker goede trainers worden gezet.

Nog één voetbal-“knipoog” en ’t zit er voor dit seizoen op…

Voetbalvaardigheden
fout uitgevoerd:
Oog-voet-coördinatie
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