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(Met dank aan onze
clubfotograaf Emile)

Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,
“O jogo bonito”, zo omschreef wereldster Pele
het voetbalspel. Het mooie spel. En gelijk had
hij. Het is het mooiste spel op aarde. Je moet
niet eens naar Nou Camp, Old Trafford of de
Allianz-Arena om dat te weten. Elk weekend kan
je in Lot en Beersel zien dat dit waar is. Want
wat is er mooier dan de inzet en het spelplezier
van onze jonge spelers en het enthousiasme van
hun ouders en supporters? Het mooie spel
bezorgt in heel België elk weekend
honderdduizenden mensen plezier. En dat is
toch de bedoeling van een spel.
Maar laten we er nog een andere buitenlandse
zegswijze bijhalen om met de voetjes op de

Wist je dat…
grond te blijven: “it’s only a game”. We moeten
genieten van het spel, maar ook niet overdrijven
in de serieux die we er aan geven. Het is leuk om
onze spelers te zien evolueren en sommigen te
zien doorgroeien naar hogere clubs maar het is
geen must. Het is fantastisch om eens kampioen
te spelen, maar het is geen ramp als dat niet
gebeurt. Het is tof om een match te winnen maar
de wereld vergaat niet als het eens niet lukt.
Daarom: geniet van het mooiste spel op aarde
maar vergal zelf het plezier niet door te veel
prestatiedruk.
Veel leesplezier met deze derde nieuwsbrief!
De jeugdcel van VBD

Happy Birthday !!!
November blijkt niet echt een populaire
verjaarmaand bij VBD. Toch kunnen we de
volgende spelers en trainers een gelukkige
verjaardag wensen!!!
 U6: Raphael Huyghebaert, Yaro Van Bienst
 U7: Sierren Roels, Anthony Sampanis
 U8: Mateo Gonzalez, Gilles Heremans,
Loucas Hutson, Menzo Sluys
 U9: Sacha Travers

… het eetfestijn t.v.v. de jeugd een
succes was en wij jullie daar héél
dankbaar voor zijn?
… voetbal een toffe “wintersport”
is, waar de jeugdspelers ondanks
regen en kou erg van genieten als
ze gepast gekleed zijn?
… onderzoek aantoonde dat
jeugdspelers die van hun ouders
veel druk voelen vaak onzeker
spelen en daardoor fouten
maken?
… de meeste mutualiteiten een
deel van het inschrijvingsgeld
terugbetalen? (Informeren kan
nooit kwaad)
… douchen na training en match
belangrijk is omwille van cooldown en hygiëne?

 U10: Guillaume Leroy
 U12: Alexandre Du Jardin, Mats Hulsmans,
Grzegorz Jarowiecki, Maxim Van Loock
 U13: Jozef Couck, Noa Vanderreken
 U14: Youness Es Saidi
 U15: Raphael Bruno, Kimmen Theys
 U17/trainer: Mauri Rosiers
 Trainers: Steven Vancutsem
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Trainers van de maand: Natacha Magnus en
Katrien De Brael (U7a)
Hobby’s: voetbal, zaalvoetbal en fitness (N); zaalvoetbal, fitness, paardrijden,
skiën, piano, trainer VBD (K)
Dagdagelijkse bezigheden: kinesitherapeut (N); ergotherapeut (K)
Fan van voetbalclub(s): RSC Anderlecht (N); Standard (K)
Bij VBD sinds: als VBD-trainers begonnen in 2010
Mooiste herinnering aan de VBD-tijd: 1e seizoen als U6-trainer (N); niet echt 1
mooiste herinnering maar algemeen het zien van de vooruitgang bij spelertjes
(K)
Droom of ambitie bij VBD: jeugdspeler zien doorgroeien naar hoog niveau (N);
verder jonge voetballertjes opleiden (K)
Motivatie om trainer te zijn: jonge voetballertjes progressie zien maken en hen
plezier zien beleven aan het voetbal (allebei)
Levensmotto: waar een wil is, is een weg (N); nooit te oud om te leren (K)
Natacha en Katrien, trainers U7a

 Al bijna 5 jaar bewijzen Katrien en Tach dat voetbal bij VBD niet alleen een
mannensport is en dat ze hun mannetje staan in het VBD-trainerskorps.
Hopelijk zetten ze nog lang hun werk in onze club voort.

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 december:
Zaterdag 6 december – 11:00: VBD – Av. Lembeek (2 U6-ploegen)
De KBVB en VFV beslisten vanaf dit seizoen het technische dribbelvoetbal te promoten bij de jongste spelersgroep. De
ploegjes spelen daarom 2-tegen-2-wedstrijden op een klein veld. Een genot om naar te kijken. Zeker omdat onze
toptrainers Guido en Stéphane goed werk leveren met deze levendige groep. Kom er eens mee van genieten op de
laatste speeldag voor de winterstop.
Zaterdag 13 december – 11:00 en 12:30: VBD – Eendracht Aalst (U11 en U13; prov. en reg.)
Het begin van de (te) lange winterstop. Gelukkig dat de jeugdcel met vriendenwedstrijden en kersttornooien voor de
meeste ploegen de kloof kan overbruggen. Te beginnen met enkele tornooien en vriendschappelijke wedstrijden die op
13 december gespeeld worden. De confrontaties die onze U11- en U13-ploegen aangaan tegen de jeugdploegen van
tweedeklasser Edr. Aalst springen in het oog. Kom dat zien, kom dat zien! En neem je zakdoek mee, want van ajuin gaan
de ogen prikken. En neem voor de zekerheid ook een propere onderbroek mee. 
Zaterdag 21 december: Indoortornooi RCS Brainois (U13 prov. en U11 reg.)
Door de indeling in Vlaams-Brabantse, Brusselse en Waals-Brabantse reeksen gebeurt het niet vaak meer dat onze
ploegen de taalgrens oversteken. Maar met het tornooi van RCS Brainois, waar onze club goede contacten mee
onderhoudt, komt daar verandering in. De ploegen van trainers Geert, Cyril en Bjorn zullen er – ongeacht het resultaat –
wel een feestelijke pre-kerstactiviteit van maken. Kom er mee van genieten!
Bijschrift
bij en
fotoU11
of afbeelding
Zondag 27 december: Indoortornooi VC Groot-Dilbeek (U10
prov.
reg. )

Dilbeek Sport was tot voor kort één van de grotere voetbalnamen in onze regio, met een seniorploeg in bevordering en
jeugd in nationale reeksen. Twee jaar geleden ging de club failliet en volgde een fusie met VC Groot-Bijgaarden. Hun
seniorploegen hebben de terugslag nog niet verteerd maar hun jeugdwerking weet zich nog redelijk goed staande te
houden in de interprovinciale reeksen. Nu organiseren zij hun 1 e kersttornooi in de sporthall van het Erasmusziekenhuis. De
ideale gelegenheid om kalkoen en kreeft af te wisselen met een voetbalhamburger en zo onze ploegen van trainers
Jonathan (voormiddag) en Cyril en Bjorn (namiddag) aan te moedigen.
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Vrijwilliger van de maand: Armand Boon
Functie in de club: verantwoordelijke materiaal en infrastructuur in Lot
Vrijwilliger in de club sinds: 1971
Hobby’s: voetbal, vroeger als speler en nu als vrijwilliger in de club, en
kaatsen (vroeger nog arbiter geweest)
Supporter van: al 59 jaar van RSC Anderlecht
Motivatie om vrijwilliger te zijn: uit plezier en om mensen te helpen
Wat is er leuk aan het werk in de club? Met mensen samenwerken
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? Het zou tof zijn om met nog
meer mensen te kunnen samenwerken
Wat verwacht je van spelers en ouders? Dat ze vriendelijk en beleefd zijn en
dat is de 2 laatste jaren wel duidelijk verbeterd
Leukste herinnering in al die jaren: de beste herinneringen aan de tijd als
actieve voetballer bij VC Lot maar geniet nu evenveel van het dagelijkse
werk in de club en de contacten met de clubmensen.
Armand: altijd een rechtlijnige aanpak!

 Het doet ons plezier te vernemen dat ouders en spelers nu vriendelijker en
beleefder zijn dan een paar jaar geleden. Wij willen jullie vragen om blijvend
het goede en nuttige werk van Armand te respecteren en aan jullie kinderen
duidelijk te maken dat ze naar hem luisteren.

VBD-jeugd in beeld

Afgevaardigden van de maand
Naam: Stan Vernaillen en Fréderic de Samblanc
Afgevaardigden van: U13 reg. (ploeg van trainer Dirk)
Hobby’s: computergames en supporter VBD-jeugd (S); gezin, mountainbike,
auto’s, lezen, cinema, afspreken met vrienden en familie (F)
Dagdagelijkse bezigheden: IT project manager (S); verantwoordelijke in
autoleasingbedrijf (F)
Fan van voetbalclub(s): Sporting Lokeren (S); RSC Anderlecht en Rode Duivels (F)
Motivatie om afgevaardigde te zijn: een handje helpen kan nooit kwaad (S);
begonnen omdat trainer Nathan het ooit vroeg en ondertussen blij om spelers en
trainer te kunnen helpen en meer betrokken te zijn in de club (F)
Tip voor ouders: kom regelmatig kijken en zorg mee voor een leuke sfeer bij winst
of verlies (S); toon zoveel mogelijk interesse voor je voetballend kind en diens
ploeg en verwittig trainer of afgevaardigde als je kind niet kan komen (F)

Stan en Fréderic, afgevaardigden U13 reg.

VBD is een goede club door: de goede sfeer waar ook de minder begenadigden
aan bod komen (S); de gepassioneerde trainers, jeugdcel en bestuur. En de
infrastructuur is fantastisch, slechts weinig clubs hebben die luxe (F)
Bij VBD kan dit nog beter: we hebben een website, een facebookgroep, nieuwsbrieven, papieren, sms-en… en toch weet soms de helft niet hoe, wat, wanneer
(S); In het begin had ik de indruk dat de communicatie niet efficiënt was, maar
dat is nu fel verbeterd (F)
 Zoals je ziet blijven we verder werken aan onze communicatie. Het zou al veel
helpen als iedereen de website, nieuwsbrief, documenten en mails zou lezen.
En het is een opsteker om te lezen dat Fréderic een positieve evolutie merkt!

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

Winterstop: te lang, maar…
De jeugdcel heeft een programma kunnen samenstellen om de spelers niet te lang uit het
voetbalritme te houden en om de calorieën van kreeft, kalkoen, kroketjes en taart weg te
spelen. Ziehier het overzicht voor de maand december (stand van zaken 22/11/2014).

VRIENDENMATCHEN EN TORNOOIEN DECEMBER 2014 - JEUGDPLOEGEN VBD
Datum

Tornooi

Wie?

Duur of tijdstip

ZATERDAG 13/12/2014
13/12/2014
13/12/2014
13/12/2014
13/12/2014
13/12/2014
13/12/2014
13/12/2014
13/12/2014
13/12/2014

U10 VBD - U10 SK Leeuw (Synt. Lot)
U12 VBD - U13 KV Brucom Sp. (Synth. Lot)
U11 VBD - U11 Edr. Aalst Nat. A (Synth. Lot)
U11 VBD - U11 Edr. Aalst Nat. B (Synth. Lot)
U13 VBD - U13 Edr. Aalst Prov. A (Synth. Lot)
U13 VBD - U12 Edr. Aalst Prov. A (Synth. Lot)
One Layer Cup KV Zuun (outdoor)
One Layer Cup KV Zuun (outdoor)
One Layer Cup KV Zuun (outdoor)

U10 prov.
U12 prov.
U11 prov.
U11 reg.
U13 prov.
U13 reg.
U7 reg. A
U8 reg. B
U9 prov. A

9u30
9u30
11u00
11u00
12u30
12u30

ZATERDAG 20/12/2014

Website:
www.verbr-beersel-drogenbos.be

20/12/2014 SK Londerzeel
20/12/2014 RCS Brainois

U6 Stephane
U11 reg.

VM
NM

U13 prov.

NM

U17 prov.

NM

U9 prov. A

NM

U8 prov. A
U9 prov. A
U10 prov.
U11 reg.
U12 prov.
U 15 prov.

1/2e dag
1/2e dag
VM
NM
1/2e dag
halve dag

U7 reg. B
U11 prov.
U9 prov. A

1/2e dag
NM/Avond

ZONDAG 21/12/2014
21/12/2014 RCS Brainois

MAANDAG 22/12/2014
22/12/2014 SK Londerzeel

VRIJDAG 26/12/2014
26/12/2014 Jartazi Cup (Geraardsbergen)

ZATERDAG 27/12/2014

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

27/12/2014
27/12/2014
27/12/2014
27/12/2014
27/12/2014
27/12/2014

FC Pepingen
KSKL Ternat
VC Groot Dilbeek
VC Groot Dilbeek
FC Pepingen
FC Evergem

ZONDAG 28/12/2014
28/12/2014 FC Herne
28/12/2014 Jartazi Cup (Geraardsbergen)
28/12/2014 VFV-indoortornooi (St.-Katelijne-Waver)

L’arbitrage à Beersel-Drogenbos, c’est la classe!

Met dank aan de opa van Rayan Amraoui, die de U7-match tegen Zuun floot!
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