
Onze ploegen voor het seizoen 

2018/2019, zowel voor jongens als 

meisjes (meisjes tot 18 jaar (1)): 
 

Bugs Bunnies: 
40 spelers U5-U6 - geboren in 2013 en 2014 

30 spelers U7 - geboren in 2012 
 

Onderbouw: 
2 ploegen U8 - geboren in 2011 

2 ploegen U9 - geboren in 2010 
 

Middenbouw Fun: 
2 ploegen U10 - geboren in 2009 

2 ploegen U11 - geboren in 2008 
 

Middenbouw Formation: 
2 ploegen U12 - geboren in 2007 

2 ploegen U13- geboren in 2006 
 

Bovenbouw: 
1 ploeg U14 - geboren in 2005 

1 ploeg U15 - geboren in 2004 
 

Postformatie: 
1 ploeg U16 - geboren in 2003 

1 ploeg U17 - geboren in 2002 

1 ploeg U19 - geboren in 2001 en 2000 

Jong Dilbeek - selectie tussen 2004 en 2000 
 

(1) Meisjes vanaf 15 jaar begeleiden we naar 

clubs waarmee we samenwerken (o.a. de 

vrouwenafdeling van RSC Anderlecht 

http://women.rsca.be/nl/damesu15_nl.php) 

 

 

 

 

 

 

“ Samen scoren, winnen en groeien ” 

Voor vragen over de  

Bugs Bunnies? Contacteer: 

 
 

DERWEDUWEN O., coördinator Bunnies U06 

@: oderweduwen@hotmail.com 
 

DENOOSE T., coördinator Bunnies U07 

@: tim_denoose@hotmail.com   
 

DE KERPEL B., directeur opleidingen 

@: bjorn.de.kerpel@gmail.com 
 

Aanvullende info: 
 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: 

Sportlaan, 1700 Dilbeek. 

VOETBALOPLEIDINGSCENTRUM: 

Campus Roelandsveld. 

WEBSITE: 

https://www.vcgrootdilbeek.be/jeugd/. 

FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/vcgrootdilbeek. 
 

Onze troeven: 
 

• synthetisch veld 

• brede basis regionale ploegen 

• piramide nationaal jeugdvoetbal 

• A+ for football and society 

• 3-sterrenlabel afdeling opleidingen 

• kledijpakket 

• vakantiestages 

• samenwerkingsakkoord RSC Anderlecht/ ITNA  

• scores audit (*) opleidingsplannen :  

U06-U09:98% | U10-U13:92% | U14-U19:88% 

(*) https://www.doublepass.com/vlaanderen/  

 
Niet op de openbare weg gooien. 

Vu: Sandra Peeters, voorzitter Ouderraad VC Groot Dilbeek

Bugs Bunnies 

2018/2019 

 
 

Woon je in Dilbeek? 

Ben je geboren in 2012, 

2013 of 2014?  

Speel je graag voetbal? 

Kom dan bij ons spelen. 
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VoetbalOpleidingsCentrum 

VC Groot Dilbeek 

Wat is de basis van onze opleiding? 

In ons opleidingsplan zijn onderstaande pijlers 

belangrijk om een jeugdvoetballer op te leiden 

tot een volwassen voetballer. 
 

 
 

 

Hoe hebben we onze opleidingsvisie 

ontwikkeld? 
 

Om onze opleidingsvisie te ontwikkelen, kiezen 

we voor 5 fundamenten. De fundamenten 

staan beschreven in een handboek. We zetten 

ze hier even op een rijtje: 
 

 
 

 

 

VCGD ... steeds beter en leuker 

Bugs Bunnies 
Missie | Visie 

Wat is onze missie? 

De voornaamste doelstelling van de Bugs 

Bunnie school is een kind tijdens zijn vroeg 

motorische ontwikkeling zo breed mogelijk 

“speels” te prikkelen met een bal. 

We laten onze Bunnies van spelvormen met een 

bal proeven wat zorgt voor een verbetering van 

de coördinatie en het balgevoel. 

Bij de Bunnies wordt de basis gelegd voor de 

ontwikkeling van de balbehandeling, 

noodzakelijk voor voetbal en andere balsporten. 
 

Wat is onze visie? 

In de opleiding van onze Bunnies zijn we 

aandachtig voor het ontwikkelen van balgevoel 

maar ook voor het verbeteren van de 

algemene bewegingsaardigheden.  
 

Waar leggen we de nadruk op? 

We leggen het accent op een speelse, 

kindvriendelijke en doelgerichte aanpak om 

het (voet)-bal-ABC bij te brengen.  
 

Zijn er ook matchkes voorzien? 

Onze U05-U06 spelen in augustus en mei 

tornooien. In september-april spelen ze op 

zondag een Foot Festival (week 1 : 11u15 | 

week 2 : 13u). Vanaf januari speelt een 

selectiegroep wedstrijdjes in een U07-reeks. 

In het weekend spelen de U07 (in beurtrol) een 

wedstrijdje. Thuiswedstrijden zijn 

zondagvoormiddag, uitwedstrijden meestal 

zaterdagvoormiddag. Vanaf januari speelt een 

selectiegroep wedstrijdjes in een U08-reeks. 

De speelgelegenheid situeert zich om en bij 

de 100% (U05-U06) en 75% (U07). 
 

Bugs Bunnies 

Opstart 

Wanneer starten de trainingen? 

Vanaf woensdag 01 augustus komen de 

Bugs Bunnies (U05-U06-U07) in actie. 

Voor het seizoen 2018/2019 zijn dat jongens en 

meisjes geboren in 2012, 2013 en 2014. 
 

Praktische info trainingen U05-U06 

De U05 (2014) en U06 (2013) spelen op 

woensdag op ons synthetisch veld (17u-17u45). 

In de periode oktober-april trainen ze in een 

zaal (17u-17u45). Vanaf januari trainen ze ook 

op vrijdag (17u-17u45). 
 

Praktische info trainingen U07 

De U07 (2012) spelen op woensdag en vrijdag, 

op ons synthetisch veld (17u-18u).  
 

Inschrijvingen en passessies? 

Voor U05-U06-U07 voorzien wij geen 

specifieke selectiecriteria. Je mag vrij 

inschrijven en (indien gewenst) een 

proeftraining aanvragen via 

jeugd@vcgrootdilbeek.be. 
 

De enige voorwaarde voor U05-U06-U07 is: 

 inwoner van Dilbeek of 

 een deelgemeente van Dilbeek. 
 

De inschrijvingen en passessies (kledij) 

voor het seizoen 2018/2019 gaan door op het 

Roelandsveld op de volgende data en uren: 

 donderdag 17 mei tussen 17u en 21u 

 vrijdag 18 mei tussen 17u en 21u 

 vrijdag 25 mei tussen 17u en 21u 

 

 

Wat zijn winnaars? “Winnaars zijn 

verliezers die nooit opgeven” 
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