Nieuwsbrief VBD-jeugd
Ploegfoto van de
maand: U15 prov.

Trainer:
Ivo Heindryckx
Afgevaardigden:
Calo Zaccaria en
Kristel Grieten

Voetbal en plezier moeten ALTIJD samengaan.
Wij zetten ons in om elke speler op zijn/haar
niveau te laten voetballen en de speler zo goed
mogelijk te laten omringen door gemotiveerde
coördinatoren, trainers en afgevaardigden. Dat
is de eerste voorwaarde om plezier te kunnen
beleven aan de voetbalactiviteit bij VBD.
Een tweede voorwaarde is dat de ouders
positief blijven en geen druk zetten op hun kind.
Wij weten dat we in onze club geen nieuwe
Messi, Neuer of Kompany hebben lopen.
Hopelijk weten jullie dat ook. Blijf dus positief
en geef positieve feedback op jouw speler en op

zijn/haar ploeg in plaats van kritiek te uiten en
druk te zetten. En het is absoluut NIET belangrijk
of een speler in de A , B of C speelt. Zolang er
maar plezier en vooruitgang mee gepaard gaat.
Een derde voorwaarde is dat zowel de
jeugdspeler als de ouder(s) participeren aan het
clubleven en er zich thuis voelen. Daarom vragen
wii om ook na trainingen of wedstrijden van de
clubsfeer te genieten en nieuwe ouders te
integreren in onze grote voetbalfamilie.
Hopelijk helpen onze nieuwsbrieven om een
beeld te geven van de vele leuke dingen in onze
e
club. Veel leesplezier met dit 2 nummer!
De jeugdcel van VBD

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

 U11: Tobi Heindryckx, Sven Mollo, Louis
Poelaert

 U6: Isaac Bayala, Philippe Op De Beeck
 U7: Etan Dehenain

 U12: Ilan Lee, Sander Raes, Arthur
Verbrugge

 U8: Jana Heymans, Arnaud Pattyn

 U14: Hugo Palermo

 U9: Barnabé Carfantan, Thibaut Kuate
Tagne, Rayan Marabet, Diego SimonsCasasus, Ruben Vernaillen

 U15: Yarne Huylebroeck, William
Verstraeten

 U10: Robin Mohammadi, Raiko Moons
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Wist je dat…

Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,
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… wij veel positieve reacties en
suggesties ontvingen voor onze
nieuwsbrief? Waarvoor dank!
… de spitsen vanaf U15 specifieke
training krijgen van ex-goalgetter
en clubicoon Philippe Fievet?
… er nog maar 10 plaatsen vrij zijn
voor de paasstage in Nijmegen
(NL) en je best niet te lang wacht
om je kind in te schrijven?
… je bij aankopen bij onze sponsor
Vastiau-Godeau best aangeeft dat
je kind bij VBD speelt?
… er een leeftijdsverschil van 65
jaar is tussen onze jongste spelers
en hun fitte trainer Guido?
… wij jullie massaal verwachten op
het eetfestijn ten voordele van de
jeugd (zie ook verder)?

 Trainers: Stéphane Glorieux, Niels Devroey
 Afgevaardigen: Koen Hulsmans

 U17: Nathan Roger, Youri Van Duffel,
David Verstraeten
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Trainers van de maand:
Seppe Rosiers en Bavo Heindryckx (U8a en U9b)
Geboortedatum: 09/09/1996 (S) en 01/07/1996 (B)
Hobby’s: voetbal, pétanque en uitgaan
Dagdagelijkse bezigheden: studenten aan de VUB (resp. kine en LO)
Fan van voetbalclub(s): AA Gent en AC Milan (S); RSC Anderlecht (B)
Bij VBD sinds: 2002, als piepjonge duiveltjes
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: 2 tornooien in Italië
Droom of ambitie bij VBD: hogere trainersdiploma’s halen en nog jaren
jeugdtrainer zijn (S); ooit kampioen worden als trainer (B)
Motivatie om trainer te zijn: spelers zien lachen op het veld en hen te zien
evolueren (S); kinderen iets bijleren (B)
Levensmotto: Ga voor wat je wilt doen (S); begin de dag met een lach (B)
Seppe en Bavo, trainers U8a en U9b

 Tof dat jullie vriendschap en dynamisme ook op de voetbal duidelijk te zien
zijn! Keep on the good work!!!

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 november:
Zaterdag 1 en zondag 2 november: alle provinciale ploegen tegen FC Rhodienne
Er zijn derby’s en er zijn DERBY’S. Die tegen Rhodienne mag zeker in hoofdletters worden gezet want in geen andere
derby is de competitiegeest zo sterk aanwezig als tegen onze buren uit Rode. En het zijn meestal spannende en
emotionele spektakelstukken, met een koppositie in de rangschikking als inzet. Laten we daarom massaal naar Rode
afzakken om te tonen dat VBD er staat, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk.
Zaterdag 8 november – 15:30: VBD – SK Leeuw (U12 reg.)
Er ligt enkel een steenweg tussen beide clubs en toch lijkt het een andere (voetbal)wereld. Dat is misschien omdat de
jeugdploegen elkaar niet vaak tegenkomen in competities. Maar bij de U12 dus wel. De ploeg van trainer Nathan doet
het behoorlijk in zijn reeks en dat verdient erkenning. Laten we zijn ploeg extra ondersteunen in deze derby.
 ANDERE MATCH OF THE DAY IN DAT WEEKEND: EETFESTIJN TEN VOORDELE VAN DE JEUGD. BE THERE!!!
Dinsdag 11 november: Malinwa Cup van KV Mechelen (U8 prov. en U9 prov.)
Altijd leuk voor spelers, trainers en ouders om een tornooi te spelen bij een grote naam. Onze beloftevolle U8- en U9ploegen nemen de degens op tegen provinciale en regionale clubs met een goede reputatie en kunnen bij winst tegen
het grote KV Mechelen uitkomen. Als dat geen reden is om op deze herfstachtige verlofdag naar Mechelen te rijden…
Zondag 23 november – 9:30: BOKA United – VBD (U15 Future)
Door de competitiehervorming spelen de meeste VBD-jeugdploegen
4x tegen een oude gekende uit de streek.
Bijschrift bij foto of afbeelding
Uitzondering op deze regel is de nieuwe fusieclub BOKA United, die het in de U15 Future-reeks absoluut niet slecht doen.
Het wordt zeker een boeiende match tegen onze U14 van trainer Steven.
Zaterdag 29 november – 12:30: FC Dworp – VBD (U15 reg.)
Nog zo’n a-typische derby, omdat we zelden tegen onze buren uit Dworp spelen. Deze club probeert standvastig zijn
jeugdwerking boven water te houden, in een regio met veel concurrenten. Respect daarvoor! Voor onze U15 van trainer
Johnny is deze match een uitgelezen gelegenheid om bijkomende punten te pakken.

Afgevaardigde van de maand:
Hobby’s: tennis en badminton (C); voetbal en zonen (B)
Dagdagelijkse bezigheden: werkt op de commerciële dienst van
enveloppenbedrijf Bong (C); schrijven van handleidingen en testen van
machines (B);
Fan van voetbalclub(s):VBD en RSCAnderlecht (C); RSC Anderlecht (B)
Motivatie om afgevaardigde te zijn: werd me gevraagd door U6-trainer
Guido en tot op heden gebleven door de kindjes gelukkig te zien (C); omdat
vele handjes het werk voor ieder wat lichter maken (B)
Tip voor ouders: de ouders met beide voeten op de grond houden en vooral
positieve aanmoedigingen voor de ganse ploeg (C), supporter op een
positieve manier voor iedere speler van de ploeg (B)
VBD is een goede club omdat: er een goede samenwerking is (C); er een
familiale sfeer heerst (B)

Bart en Carine, afgevaardigden U13a

Bij VBD kan dit nog beter: de doucheplanning in Beersel (C); communicatie
en de laatste details in organisatie, zoals het aanstellen van scheidsrechters
(B)

 Bedankt, Carine en Bart, voor jullie geslaagde duobaan!

VBD-jeugd in beeld

Vrijwilliger van de maand: Josée Hofmans (“Joséeke”)
Functie in de club: kantine-uitbater
Vrijwilliger in de club sinds: 1988
Hobby’s: De kantine houden en zorgen voor kleinzoon Lorenzo en voor Maya
en Nassim, de kleinkinderen van zus Paula.
Motivatie om vrijwilliger te zijn: Geen seconden getwijfeld om 26 jaar geleden
met echtgenoot Luciano de kantine op Dwersbos open te houden en tot
vandaag het met plezier blijven doen.
Wat is er leuk aan het werk in de club? Het contact met speler(tje)s en met de
andere mensen op de voetbal.
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? Soms het gedrag van bepaalde
mensen.
Wat verwacht je van spelers en ouders? Dat ze respect tonen voor het werk dat
we doen. Sommigen mogen toch meer respect tonen.
Leukste herinnering in al die jaren: vroeger, toen we nog in 4e provinciale
speelden, was er echt plezier onder de spelers en het volk.
Joséeke in haar tweede thuis

 Beste lezers, wij willen Joséeke nog vele jaren in onze club houden, dus geef
het nodige respect voor haar inzet en liefde die zij aan onze jonge spelers
geeft. Dat is het minste wat we kunnen terugdoen aan deze schat in onze club.

Do’s en don’ts: wat willen we en wat willen we niet?



Vriendelijk en respectvol zijn tegen alle clubmedewerkers



Arrogant of respectloos doen tegenover clubmedewerkers



Als volwassenen een oplossing zoeken bij problemen



Roepen dat VBD een slechte club is als je je gelijk niet krijgt



Trainer op tijd inlichten bij afwezigheid van de speler



Trainer niet verwittigen bij afwezigheid



Erop toezien dat alle spelers de dresscode respecteren



Spelers met hun voetbalschoenen aan in de kantine laten gaan



Na training of match de spelers eerst laten helpen bij het
opruimen van het veld



Spelers onmiddellijk na een training of match van het veld
halen



Bij regen en kou gepast gekleed naar VBD komen



Bij regen en kou niet naar training of match komen



Fairplay en respect naar arbiters en tegenstanders toe



Roepen en schelden tegen arbiters en tegenstanders



Deze nieuwsbrief aandachtig lezen en oproepen opvolgen



Langs de zijlijn blijven staan als de club jouw hulp nodig heeft



Op de voetbal opgewekt genieten van het weekend, ongeacht
winst of verlies in een match



Frustraties van een zware (werk)week op de voetbal
afreageren



Onze infrastructuur mooi en proper houden



Overal lege flessen, papiertjes en ander afval laten slingeren



yyy

VBD

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

Komt de sint ook voor de jeugdcel?
We moeten het jullie niet zeggen: de crisis houdt ons de laatste
jaren goed in zijn greep. We vernemen het bijna elke dag in de
kranten, op nieuwswebsites en in journaals. Hopelijk hebben
jullie het zelf niet te hard aan den lijve ondervonden.
Elke voetbalclub in België heeft het ook hard aangevoeld.
Sponsorbijdragen en andere inkomsten daalden terwijl de
uitgaven voor het opbouwen van een degelijke jeugdopleiding bleven stijgen.
Omdat wij niet aan kwaliteit willen inboeten in onze jeugdopleiding, bewandelt de VBDJeugdcel 2 strategische wegen. Enerzijds beheert de jeugdcel sinds kort het
jeugdbudget. En we doen dat als goede huisvaders, zonder in het rood te gaan.
Anderzijds zijn wij op zoek naar nieuwe inkomsten om noodzakelijke investeringen te
doen. De meest dringende nood gaat over het schenken van een bijkomende uitrusting
voor onze jeugdspelers op het sinterklaasfeest. Om de spelers een degelijk extra
kledingstuk te kunnen geven, zijn wij op zoek naar sponsoren. Ons doel is het om
daarvoor 5.000 Euro extra-inkomsten te vinden.
Heb je een eigen bedrijf en wil je onze jeugdwerking substantieel steunen? Of heb je in
jouw familie of vrienden- en kennissenkring contacten die ons hierin kunnen helpen,
neem dan contact met ons op. We beloven het met de nodige discretie te behandelen.
De extra-inkomsten zullen transparant en goed worden besteed en al onze jeugdspelers
zullen jou enorm dankbaar zijn! En wij uiteraard ook. Wij hopen vlug van je te horen.

Uitnodiging

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

En vergeet niet: goed begonnen is half gewonnen 
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