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Future Stars Academy 
 
Lieve voetbalvrienden en vriendinnen, 
 
Inmiddels zijn jullie begonnen aan een nieuw 
avontuur! Een week lang gaan jullie met Mon-
sieur Ballie op wereldreis! Deze week speel jij 
vijf dagen lang voor jouw land. Word jij top-
scorer? Gaat jouw land er met de hoofdprijs 
vandoor? Niemand die het weet, alles is nog 
mogelijk! Een ding is echter zeker: je doet dit 
allemaal samen met je team. 
 
FC Geleen Zuid vindt het enorm belangrijk om 
in contact te staan met jongens en meisjes uit 
andere landen die ook van voetbal houden. De 
club werkt daarom sinds dit jaar samen met 
de Arusha Future Stars Academy, een voetbal-
club uit Tanzania, in Oost-Afrika. Om die reden 
is ook dat land deze week vertegenwoordigd 
op de voetbalweek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van die samenwerking wil FC Ge-
leen Zuid het komende seizoen twee teams 
aan elkaar gaan verbinden: één uit Arusha en 
één team uit Geleen. Deze teams zullen al hun 
belevenissen een seizoen lang met elkaar de-
len, zowel op het voetbalveld, als mogelijk ook 
daarbuiten. Met team Tanzania op de voet-
balweek maken jullie alvast een begin aan die 
samenwerking!  
 
Voor meer informatie over de Arusha Future 
Stars Academy kunnen jullie kijken op 

www.futurestarsacademy.org of mailen naar 
jesseoberdorf@in2afrika.nl 
 
Heel veel plezier en maak er een geweldige 
week van! 
 
Jesse Oberdorf 
Stichting In2Afrika 
 

Wist je dat… 
 Team Schotland een extra punt heeft 

verdiend met  een origineel antwoord 
in de quiz? 

 Zij wisten te melden dat ‘John Jans-
sen’ de naam was van de ‘Hollandse 
nieuwe’ haring? 

 Dit door de jury eenmalig is beloond 
met een extra balletje? 

 Verdere originaliteit zeker op prijs 
wordt gesteld maar niet meer beloond 
wordt? 

 John zelf meer dacht aan een rol-
mops? 

 Er al paspoorten vermist zijn? 
 Dat dit bestraft wordt met het inleve-

ren van een balletje? Dat kost punten! 

 Ook de mensen van de backoffice 
soms  foutjes maken? 

 Het eten op donderdagavond €3,50 
kost voor ouders? 

 Een typefoutje gelukkig snel wordt 
opgemerkt door oplettende lezers? 
Waarvoor dank! 

 Youssef Marouani (trainer bij de JO17) 
en Paul Kühles (deze week trainer van 
Tanzania), collega’s bij Collé, zorgen 
voor een fantastische samenwerking 
met de Jeugdvoetbaldagen? 

 Wij hen daar zeer dankbaar voor zijn? 

 We daarom 
een beetje 
reclame voor 
ze maken? 
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Fair Play Cup 
De eerste winnaars zijn bekend! Tanzania 
heeft de eerste Fairplay Cup gewonnen. Vol-
gens de jury hebben ze deze prijs met name 
verdiend omdat het kleedlokaal zo mooi ver-
sierd is! Vlaggetjes, foto’s en zelfs wilde dieren 
(uiteraard achter een afzetting). Van harte 
gefeliciteerd! 
 

  
 

Captain’s Cap en Cup 
De Captain’s Cap en Cup van de maandag is  
naar de ervaren teamcaptain van team Ma-
rokko gegaan: Wilko Lenoir. Helaas is hij er 
vandaag niet, we hebben er alle vertrouwen in 
dat zijn drie assistent trainers en het hele 
team het ook hartstikke goed doen zonder 
hem! Go Marokko! 
 

 
 

Junior Cap 
Jullie hebben het vast al gezien, er doen weer 
veel junioren mee als trainer dit jaar! Ook 
voor hen is er een prijs te winnen: de junior 

cap. Bram Lentjes van team Schotland is door 
de jury als de beste beoordeeld. Je herkent 
hem vandaag aan de rode cap! 
 

 
 

BSB Pechprijs 
Helaas, op de eerste dag al een pechvogel. De 
keeper van Canada, Dorthijs Polhaupessey, 
heeft een spiertje verrekt en moet daar nog 
even mee langs de dokter. We hopen dat hij 
er vandaag weer bij is en actief mee kan doen. 
Dorthijs, sterkte! 
 

 
 

Quiz 
De quiz, de quiz….. altijd weer goed voor dis-
cussie over het wel of niet gebruiken van 
google en de kennis van de trainers… De jury 
heeft besloten de quiz vanaf vandaag echt 
door de kinderen zelf te laten invullen, dus dat 
betekent: alle leiders de deur uit! Op maandag 
hebben Tanzania, Marokko en Bolivia de 
meeste goede antwoorden gegeven en daar-
mee de meeste ballen gewonnen! 


