Nieuwsbrief VBD-jeugd

Nummer 1 september 2014

Ploegfoto van de
Inhoudsopgave
maand: U9 prov. A

Trainer:
Silvio di Mattia
Afgevaardigde:
Frank Vanbeginne
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(Met dank aan onze
clubfotograaf Emile)

Wist je dat…?

Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,
Anno 2014 draait het leven om communicatie.
Kijk maar naar de jeugd die constant met elkaar
in contact is via Facebook, sms en Snapchat.
Maar ook binnen een voetbalclub
is
communicatie uiterst belangrijk. Want een club
runnen met meer dan 300 jeugdspelers en 21
jeugdteams, dat kan je niet door elk lid apart
aan te spreken.
Om die reden houden we de VBD-gemeenschap
elke maand op de hoogte via mail en website
van het reilen en zeilen in onze club.

en leuke foto’s instaan, maar ook belangrijke
informatie en oproepen om mee de handen uit de
mouwen te steken in het belang van de club.
Wij vragen u, uit respect voor het vele werk dat
wij en onze vrijwilligers elke week verzetten, om
deze nieuwsbrief te lezen en er een motivatie in
te vinden om ons te helpen.
Klik deze nieuwsbrief dus niet zomaar weg. Lees
hem en geniet van de vele aspecten van ons
clubleven. Suggesties ter verbetering zijn welkom!
Veel leesplezier!
De jeugdcel van VBD

Er zullen in de nieuwsbrief interessante weetjes

Happy Birthday !!!
Volgende spelers, trainers en afgevaardigden
verjaarden in augustus of september. Wij
wensen hen een gelukkige verjaardag!!!
 U6: Victor Luypaert, Arion Metaj
 U7: Isaac Addel, Cyril Bajart, Anthony
Monali
 U8: Rauan El Khattabi, Elias Stuker
 U9: Matteo Zingale
 U10: Senne Moriau, Kryztof Rant, Thomas
Van Ruyskensvelde

 U11: Yente Peserovici, Kevin Santos Pereira
 U12: Adam Amrani, Baptiste Arbet,
Antoine Berghmans, Mirko Moons
 U13: Joshua Bernateau, Milo Geenen,
Mauro Poelaert
 U14: Arthur Cardinas, Cyril François, Tsak
Laakel, Arno Walschot
 U15: Kjetil De Greef, Glen Roobaert,
Siemen Wijns

… VBD bij de Foot Pass-audit voor
e
de 2 keer op rij de maximale
beloning (2 sterren) kreeg voor
zijn provinciale jeugdopleiding?
… de jeugdcel het probleem van
de verlichting in Lot snel heeft
kunnen oplossen door een goede
samenwerking met de gemeente
Beersel?
… de winterstop dit seizoen 7
weken duurt en de jeugdcel
oplossingen zoekt om deze lange
periode te overbruggen?
… VBD-jeugdspelers en hun
gezinsleden op vertoon van de
lidkaart thuismatchen van onze
P2 en P3 gratis mogen bekijken?
… de lidgelden bij VBD in de
laatste 5 jaar minder sterk stegen
dan gemiddeld in Vlaanderen?

 U17: Simon Cabron, Kobe De Gryse, Sacha
Gobert, Rayan Hamdoun, Matthieu Jessen,
Jens Leemans, Cyril Mechin, Abdel Saghiri,
Simon Hacken, Sebastien Otten, Sonny
Sarrazin
 Trainers: Seppe Rosiers, Johnny
Vercruyssen
 Afgevaardigen: Catherine Derock,
Sebastien Gandibleu, Gino Geysermans,
Patrick Van den Hemel, Wim Van den
Neste, Kristof Vanderhaegen
September 2014 ● Jaargang 1, editie 1

Trainer van de maand: Niels Devroey (U17 reg.)
Geboorteplaats en –datum: Ukkel, 27/10/1985
Hobby’s: voetbal en tennis
Dagdagelijkse bezigheden: kantoorhouder Bpost Hoeilaart
Fan van voetbalclub(s): ???
 wel wel Niels, geen “outing”?
Bij VBD sinds: 2005, voordien jeugdspeler tot kadetten
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: feestje eindeseizoen 2013-2014
Droom of ambitie bij VBD: eens kampioen worden
 wij duimen mee, Niels!
Motivatie om trainer te zijn: jongeren mee sturen in hun opvoeding en een
groep vrienden maken
Niels, trainer U17 reg.

Levensmotto: voor elk probleem is er een oplossing

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 elk weekend één of enkele matchen die meer dan gemiddeld de moeite zijn om te volgen. Ziehier
de selectie voor de maand oktober:
Zaterdag 4 oktober – 11:00: Alemannia Aachen – VBD (U11 prov. en U15 prov.).
Enkele jaren geleden speelde Alemannia Aachen ze nog in de Bundesliga, maar door een faillissement moesten ze in de
4e klasse herbeginnen. Daar spelen ze nu hun thuismatchen voor gemiddeld 7.000 toeschouwers. Op ons internationaal
tornooi, waar Alemannia met hun U15 aantrad, werd afgesproken dat 2 VBD-jeugdploegen in het mooie jeugdcomplex
van Aken mogen spelen. Onze U11- en U15-ploegen en hun fans rijden er met de bus heen en na de vriendenwedstrijd
mogen ze nog de match van de 1e ploeg bekijken in het moderne Tivoli-stadion (capaciteit: 33.000 toeschouwers).
Zaterdag 11 oktober – 14:30: KHO Huizingen – VBD (U17 reg.)
Derby’s bieden altijd iets meer spanning en ambiance dan matchen tegen verder afgelegen clubs. En als het dan nog
een derby tegen een andere Beerselse club, is er altijd sprake van een iets grotere gezonde concurrentie. Onze
regionale U17 van trainer Niels, die het seizoen schitterend hebben ingezet, spelen op 11 oktober op en tegen HO
Huizingen, dat het seizoen ook goed begon. Zeker de moeite om onze ploeg aan de Beemd te komen aanmoedigen!
Zaterdag 18 en zondag 19 oktober: alle provinciale ploegen tegen SK Halle
Nog niet zo heel lang geleden wachtten de VBD-jeugdploegen moeilijke matchen tegen SK Halle. Nadien zette VBD zijn
opmars in de jeugd verder en kende de jeugd van SK Halle een terugval. Maar vanaf dit seizoen speelt de Halse club
terug mee in de provinciale jeugdreeks. Het is leuk om eens een andere derby te mogen spelen op provinciaal niveau.
Wij heten SK Halle daarom met plezier welkom in onze reeks en kijken uit naar de eerste sportieve confrontaties tussen
onze jeugdteams.
bij foto of afbeelding
Zondag 26 oktober – 15:00: KHO Huizingen – VBD (seniorsBijschrift
3e prov.)

De jeugdcel van VBD ijvert uiteraard voor een goede doorstroming van onze jeugdspelers naar de seniorploegen. Onze
2e seniorploeg bestaat voor 3/4e uit eigen jeugd en speelt dit seizoen meer dan behoorlijk mee in 3e provinciale. De
jonge groep van T1 Marc Leroy en T2 Ronny Vanbellinghen moet nog wat leergeld betalen, maar met een mooie 7e
plaats na 4 matchen en een doelpuntensaldo van 10-8 hebben ze het nieuwe seizoen alleszins veelbelovend ingezet. En
er is zeker nog groeimarge. Daarom, kom onze P3 aanmoedigen in de burenstrijd tegen Huizingen.
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Afgevaardigde van de maand
Naam: Michel In ‘t Veld
Geboorteplaats en –datum: Ukkel, 13/07/1959
Agevaardigde van: U11 prov. (ploeg van trainer Dirk)
Hobby’s: voetbal en motorsport
Dagdagelijkse bezigheden: support manager
Fan van voetbalclub(s): Standard de Liège
Motivatie om afgevaardigde te zijn: deel uitmaken van het team
Tip voor ouders: de trainer zijn job laten doen zonder inmenging
VBD is een goede club omdat: wegens de familiale sfeer en de goede
opleiders
Bij VBD kan dit nog beter: interne communicatie
Michel, afgevaardigde U11 prov.

VBD-jeugd in beeld

 En kijk, Michel, we luisteren naar jou en komen
met deze nieuwsbrief op de proppen 

Jeugdcel VBD:
• Silvio di Mattia
• Stéphane Glorieux
• Ivo Heindryckx
• Johan Rosiers
• Steven Vancutsem
• Dirk Verbist

Warme oproep
Zoals je wel weet zetten elke week tientallen vrijwilligers zich
in om het voetbalplezier van jouw kind te garanderen. Deze
clubmensen doen dat met hart en ziel. Maar ook zij hebben
graag de hulp en steun van andere leden van de club.
Daarom dat wij ouders oproepen om een handje te helpen
op de vele clubactiviteiten: op onze eetfestijnen, op onze
feesten en op onze tornooien.
Daarom ook dat wij ouders vragen om afgevaardigde te zijn en arbiter te zijn bij
thuismatchen van de onderbouw.

E-mail redactie:

Daarom ook dat wij op de steun van de ouders rekenen om sponsorinkomsten voor de
jeugd (die integraal naar de jeugd zullen gaan!) binnen te halen.

johan.rosiers@telenet.be

Want alleen samen kunnen wij onze succesvolle jeugdwerking verder laten groeien.
Wij rekenen op jullie steun!

Website:
www.verbr-beerseldrogenbos.be

Agenda
Noteer volgende jeugd- en clubactiviteiten in de agenda:
1november 2014: haloweenfeest in de kantine te Beersel, vanaf 18u
7, 8 en 9 november 2014: spaghetti-eetfestijn ten voordele van de jeugdwerking van
VBD, in gemeentelijke feestzaal Beersel
5 december 2014: sinterklaasfeest in de kantine te Lot, van 19u tot 20u30
16 januari 2015: nieuwjaarsdrink van de jeugdcel, voor trainers, afgevaardigden en hun
partner in de kantine te Beersel

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

13-15 maart 2015: eetfestijn (boerenkermis) in Feestzaal Beersel
13-17 april 2015: jeugdstage in Nijmegen (Nederland)
1 mei 2015: voorronde internationaal tornooi U13 en U15, in Beersel
2 en 3 mei 2015: tornooi voor de onderbouw, in Beersel
16 en 17 mei 2015: eindronde internationaal tornooi voor U13 en U15, in Drogenbos

En tot slot deze bumpersticker voor de mannelijke vrijgezellen onder ons:


2010
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