Nieuwsbrief VBD-jeugd
Ploegfoto van de
maand: U8 prov. B

Trainer:
Tibo Vanleliendael

Afgevaardigden:
Bruno Heymans en
Davy Hutson

Woordje van de jeugdcel
Beste ouders, spelers, vrienden,
Af en toe een rust doet deugd. Werkende
mensen nemen af en toe vakantie om de
batterijen op te laden, schoolgaande jongeren
genieten om de zoveel tijd van 1, 2 of meerdere
weken vakantie en voetballers kennen 2
periodes van rust: een korte winterstop en een
langer tussenseizoen.
Alhoewel, die winterstop is dit voetbalseizoen
niet meer zo kort. Maar liefst 7 weken ligt het
competitievoetbal stil voor onze jeugdploegen.
Dit lijkt niet meer op een winterstop, maar op
een ernstig zieke die op doktersvoorschrift rust
moet nemen. Terwijl onze jeugd kerngezond is!

 U6: Gilles Stevens
 U8: Moussa Amrani, Ody Ruzindana, Jef
Schraepen, Mattis Van den Neste
 U9: Kyano De Becq, Benito Sait
 U10: Joppe Van den Neste
 U11: Samuel Gandibleux, Joakim Sait
 U12: Anwar Menassar, Jens Siebens, Louis
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Wist je dat…
Om onze jonge spelers niet uit ritme te halen,
heeft de jeugdcel een programma van tornooien
en vriendenmatchen uitgewerkt. Alle ploegen
kunnen zo verder progressie maken en klaar zijn
voor de rest van het nog lange seizoen. Het
december-programma stond reeds in de vorige
nieuwsbrief (nu ook te lezen op onze website).
Het overzicht van vriendenmatchen in het
weekend van 10 en 11 januari vind je achteraan
deze nieuwsbrief.
Geniet van de kerstdagen en van de overgang van
oud naar nieuw. En laten we er ook in 2015
samen een tof VBD-jaar van maken!
De jeugdcel van VBD

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

Nummer 4 december 2014

… een banaan het ideale middel is
om de suikerniveau terug op peil
te brengen tijdens de rust?
… onze scholieren en junioren een
cardiovasculaire screening krijgen
voor het symbolische bedrag van
5 Euro (met dank aan Henri Lays)?
… de nieuwsbrieven voortaan ook
te lezen zijn op de website
www.verbr-beersel-drogenbos.be
(rubriek ‘Jeugd’)?
… toogroddels over de club zelden
waarheid bevatten, zelfs al komen
ze van “goedgeplaatste” mensen?
… wij al onze spelers en hun
familie, trainers, afgevaardigden,
vrijwilligers leden, supporters en
sponsors een fantastisch en
succesvol 2015 toewensen?

Soleil
 U13: Pieter Vernaillen
 U14/15: Louka Grignard, Laurens
Vandenbosch, Bram Van Pevenage
 U17: Dorian Carré, Mathieu Dedoncker
 Trainers: Guy Vandendriessche (71 jaar jong
op 31 december!!!)
Trainer Tibo Vanleliendael (°20 oktober) werd in
de vorige nieuwsbrief vergeten. Oprechte excuses
daarvoor en alsnog een gelukkige verjaardag
gewenst!
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Trainers van de maand: Guido Vandendriessche
en Stéphane Poels (U6)
Geboortedatum: 31/12/1943 (G) en 03/02/1965 (S)
Hobby’s: tennis en reizen, o.a. 2x/jaar naar dochter in Denemarken (G); voetbal
(passief en actief) en verzamelen van vlaggen (landen, clubs, etc.) (S)
Dagdagelijkse bezigheden: tennis (speler en trainer) en helpen in het huishouden
(G); al 32 jaar een “Brusselse flik” en jeugdopleider bij VBD en RSC Anderlecht (S)
Fan van voetbalclub(s): Union Sint-Gillis (G); RSC Anderlecht, Bayern München,
Chelsea, Ajax, PSG, Red Devils (S)
Bij VBD sinds: 2004 (G); in 1975 als jonge speler begonnen bij FC Drogenbos en
sindsdien de fusieclub als speler, trainer en TVJO trouw gebleven (S)
Motivatie om trainer te zijn: plezier beleven, contact met de mensen, geest jong
houden (G); veel aanleren aan de jonge spelertje, foot en fun (S)
Tip voor de ouders: geniet van het spel en steun je kind (G); laat je kind kind zijn en
laat het zich uitleven en fun hebben, leg nooit “druk” op bij je kind (S).
Guido en Stephane, trainers U6

 In geen andere groep zit zoveel ervaring als in onze U6. Levenservaring bij de
ene en opleidingservaring bij de andere. En beide trainer werken met veel geduld
en positivisme. De ideale mix voor het begeleiden van de eerste voetbalstappen
bij onze jongste spelertjes. Hopelijk nog vele jaren, Guy en Stéphane!

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 januari:
Zaterdag 10 januari en zondag 11 januari: vriendschappelijke wedstrijden tegen FC Léopold
FC Léopold (stamnr. 5) is één van de oudste clubs in België. Slechts 3 nog bestaande clubs hebben een lager
stamnummer: FC Antwerp, Club Brugge en FC Liège. De legendarische tijd van de club ligt al heel lang achter ons, maar
met de seniors in 4e klasse en jeugdploegen in de provinciale IRIS-reeks is FC Léopold na Anderlecht, White Star en Union
nog steeds één van de grotere Brusselse clubs. Een mooie uitdaging om de stramme benen na de winterstop weer
soepel te krijgen. Voor de dagen en uren van de wedstrijden: zie de kalender op het eind van deze nieuwsbrief.
Zaterdag 17 januari – 9:30: VBD – FC Rhodienne (U10 reg.) + 13:00: VBD – FC Rhodienne (U14)
Een week voor de provinciale ploegen mogen onze regionale en Future-ploegen de 3e competitieronde aanvatten. En
hoe voor U10 en U14: met een derby tegen Rhodienne. Bij de U14 staan zij aan de top van het klassement. Hopelijk kan
het team van trainer Steven, dat rustig meedraait in de middengroep, het de leider lastig maken en de punten in Beersel
houden.
Zaterdag 24 en zondag 25 januari – alle provinciale ploegen tegen FC Rhodienne
Tot nu stonden de confrontaties met Rhodienne dit seizoen garant voor spanning en spektakel. Dat zal in januari niet
anders zijn. Voor de ploegen die geen klassement spelen de gelegenheid om hun verdere vooruitgang te demonstreren
in de derby tegen onze buren. Voor de ploegen die wel een rangschikking hebben de kans om dichter bij de
Rodenaren te komen in het klassement (U15) en om verder afstand te nemen van Rhodienne en op titelkoers te blijven
(U17). Beide ploegen spelen op zondag 25 januari om 9u30
in Beersel.
hen massaal aanmoedigen!
Bijschrift
bij foto Kom
of afbeelding
Zaterdag 31 januari – 9:30 en 12:30: KHO Huizingen – VBD (U7 reg. – beide ploegen)
Januari lijkt wel de maand van de derby’s. Beide U7-teams nemen het op tegen KHO Huizingen. De U7a verloor in de
eerste competitiematch met 11-3 maar in de tweede wedstrijd bleek dat VBD de kloof quasi had gedicht. Alleen door
concentratieverlies van onze spelertjes kon Huizingen in het laatste kwartier het verschil maken (8-13). De U7a speelt om
12u30. Bij de U7b werd VBD in de eerste wedstrijd met 22-0 weggespeeld, maar in de 2e ronde wonnen onze jongens met
5-4. Zo demonstreerden beide U7-ploegen op mooie wijze waar het in de jeugdopleiding om draait: geduldig zijn, leren
en stap-voor-stap evolueren. Het resultaat volgt vanzelf. De U7b speelt om 9u30.

Afgevaardigde van de maand: Patrick Van den Hemel
(U15 reg.)
Hobby’s: naast voetbal ook fietsen (mountainbike).
Dagdagelijkse bezigheden: veel pendelen, enerzijds tussen België en Nederland als
zelfstandig interim-manager voor bedrijven, anderzijds tussen Hoeilaart enVBD om
samen met zoon Diego naar de trainingen en wedstrijden te gaan.
Fan van voetbalclub(s): In de 1e plaats Ajax Amsterdam, maar ook RSC Anderlecht.
Motivatie om afgevaardigde te zijn: ik ben graag nuttig bezig en ontmoet graag
mensen en daarvoor is de rol van afgevaardigde perfect.
Tip voor ouders: 1) zorg dat de speler op tijd is voor wedstrijden; 2) bespreek met
trainer en/of afgevaardigde in alle rust eventuele problemen; 3) toon interesse in de
activiteit van je kind, dat zal zich op diverse manieren later terugbetalen.
VBD is een goede club omdat: het een club is met een goede organisatie, zeer
behulpzame vrijwilligers, ambitie om sportief hogerop te komen, kundige trainers,
een goede accommodatie en met leuke extra-activiteiten voor de jeugdspelers.
Bij VBD kan dit nog beter: De wisselwerking tussen a en b jeugdploegen; de
verbondenheid tussen jeugd en de eerste elftallen.
Patrick, afgevaardigde U15 reg.

 Vergeet Johan Boskamp, Jan Mulder en Aad De Mos. Wij hebben de grootste
voetbalkenner van Nederland in huis. Bewijs: Patrick zit niet voor een schnabbel en
met veel poeha in de tv-studio’s, maar voor het plezier en met toewijding op de
bank van Johnny’s U15.

VBD-jeugd in beeld

Dirk, we zullen
jou en al wat jij
voor de VBDjeugd gedaan
hebt, nooit vergeten!
Always in
hearts…

In memoriam: Dirk
Vanlaethem ( 21/12/2013)

our

Vrijwilliger van de maand: Thérèse Simon
Functie in de club: kantine-uitbater in Lot
Vrijwilliger in de club sinds: 1995
Hobby’s: Fietsen en van alles om handen hebben.
Motivatie om vrijwilliger te zijn: Het sociale contact met mensen vind ik heel
leuk.
Wat is er leuk aan het werk in de club? Het sociale contact en het bezig kunnen
zijn.
Wat is er minder leuk aan het werk in de club? Dat er soms weinig communicatie is en het geroddel aan de toog.
Wat verwacht je van spelers en ouders? Dat ze beleefd zijn.
Leukste herinnering in al die jaren: vroeger de avonden met de eerste ploeg
van VC Lot; nu meedoen met de VBD-eetfestijnen omdat je zo nieuwe mensen
die komen helpen leert kennen.

 Beste lezers, op dagen en uren dat de meesten van ons niet werken, is
Thérèse in de voortuin van haar kantine

Thérèse in de weer voor ons en onze kinderen. Dankzij haar kunnen we de
innerlijke mens versterken in onze warme kantine te Lot. Dat verdient
dankbaarheid en respect!

Communicatie in de VBD-jeugd: nog een weg te gaan, maar al beterschap
Je leest in onze nieuwsbrieven wel eens dat de communicatie beter kan. Dat is zeker zo. We komen van ver op dat vlak (of kreeg u pakweg 2 jaar
geleden meer informatie binnen de club?) en we zijn natuurlijk ook geen bedrijf waarin specialisten voltijds en betaald in dat domein actief zijn.
Wij roeien met de riemen die wij hebben. Net zoals de andere clubs. Wij durven zelfs zeggen: beter dan de meeste andere clubs. Vraag anders
eens aan vrienden, familieleden, buren of collega’s met kinderen in een andere club of daar de communicatie even goed loopt.
Naast de soms kritische opmerkingen zijn er gelukkig ook de vele lovende woorden voor deze nieuwsbrief. Dat doet plezier en geeft moed om
voort te doen. Een bloemlezing van de vele reacties van ouders en clubleden:


“Fantastisch initiatief… vlot en tof om te lezen.” (Kristof)



“Super initiatief! Ik weel hoeveel tijd in een nieuwsbrief kruipt dus hartelijk bedankt hiervoor.” (John)



“Mooi initiatief.” (Frank)



“Een dikke pluim voor de prachtige nieuwsbrief. Geslaagd op alle gebied, zowel inhoud, presentatie, gemakkelijk om te lezen met vlotte tekst
en mooie foto’s. Kortom: echt tof.” (Jean)



“Mooi werk!” (Isabelle)



“Opnieuw een leuke editie! Proficiat.” (Stephane)



“Bedankt voor de aandacht voor onze inzet als afgevaardigde.” (Fréderic)



“Ik vind uw newsletter héééééél goed!” (Valérie)



“Proficiat! Alweer een fantastisch mooie nieuwsbrief.” (Dirk)



“Echt leuk, die nieuwsbrieven. Blijven doen :)” (Caroline)



“Ik heb maar één reactie: wauw, wat een prachtige nieuwsbrief!” (Eddy)

Bedankt voor deze complimenten. Het is alleszins leuker en motiverender dan kritiek. Kritiek moet zeker kunnen, maar werk dan samen met ons
aan het wegwerken van de kritiekpunten. Wij staan open voor elke vorm van communicatie en samenwerking, zolang dit constructief gebeurt
en het algemene belang dient.
Dat de VBD-jeugdcel niet alleen op het vlak van communicatie inspanningen doet, zal volgende maand worden toegelicht. In een speciale bijlage
wordt dan de werking van de VBD-jeugdcel toegelicht, met alle facetten die dat inhoudt. Zeker lezen! En dat we de koe bij de horens vatten en
met u een sterkere dialoog en samenwerking willen aangaan, leest u op de volgende pagina van deze nieuwsbrief.

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

VBD-jeugdcel gaat in gesprek met de ouders
De VBD-jeugdcel wil extra-inspanningen doen om de dialoog en samenwerking met de ouders te verbeteren.
Vanaf januari doen wij een ronde om onze werking toe te lichten en om jullie vragen te beluisteren en zo veel
mogelijk te kunnen beantwoorden. Dat zal gebeuren in sessies van max. 45 minuten, tijdens de vrijdagse
training van uw kind. Wij rekenen er op dat jullie allemaal naar deze activiteit komen. De uitnodiging en meer
informatie over hoe, wat, waar en wanneer krijgt u per briefje en per mail na de winterstop.
Daarnaast zijn er evaluatiegesprekken gepland na de winterstop, waarin de trainers voor elke speler apart
met diens ouders de pluspunten en werkpunten doornemen en adviezen geven in functie van het verder
ontwikkelen van de voetbalvaardigheden van uw kind.
Wij hopen dat u zich met deze initiatieven nauwer bij de jeugdwerking van onze club betrokken voelt en
kijken al uit naar deze contacten!

E-mail redactie:
johan.rosiers@telenet.be

2015 sportief beginnen: vriendenmatchen 10-11 januari 2015
Fotograaf: Emile Devogeleer

OEFENPROGRAMMA 10-11 januari 2015
ZATERDAG 10/01/2015

Website:
www.verbr-beersel-drogenbos.be

VBD… een club met
een hart voor de jeugd

Beginuur Wedstrijd

Beginuur Wedstrijd

9:30 U7a VBD - U7a FC Léopold

10:45 U11a VBD - U11a FC Léopold

9:30 U7b VBD - U7 KV Brucom Sport

11:15 U11b FC Léopold - U11b VBD

9:30 U8a VBD - U8a FC Léopold

11:15 U12b FC Léopold - U12b VBD

9:30 U8b FC Léopold - U8b VBD

12:00 U12a VBD - U12a FC Léopold

9:30 U9a VBD - U9a FC Léopold

12:00 U13b VBD – U13 FC Léopold

9:30 U9b FC Léopold - U9b VBD

12:30 U6 Av. Lembeek – U6 VBD

9:30 U10b FC Léopold - U10b VBD

13:30 U15 Fut. VBD - U15 Fut. FC Léopold

10:30 U13a VBD - U13 SK Leeuw (in Beersel)

14:00 U6 Av. Lembeek – U6 VBD

10:45 U10a VBD - U10a FC Léopold

14:00 U15 Av. Lembeek – U15a VBD

ZONDAG 11/01/2015
Beginuur Wedstrijd

9:30 U15b FC Léopold - U15b VBD

Beginuur Wedstrijd
11:15 U17a VBD - U17 FC Léopold

11:15 U21 FC Léopold - U21 VBD
9:30 U17b VBD - U17 Future FC Léopold
Thuis = synth. Lot, behalve U13a Uit = Rue Zwartebeek 23, te Ukkel of Prinsenbosstraat te Lembeek

Laten we het jaar 2014 feestelijk afsluiten… euh, affluiten.

De VBD-Jeugdcel wenst iedereen een gezellig en feestelijk eindejaar!
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