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Winnaar van de  
BSB Jeugdvoetbaldagen 2017: 
Tanzania! 
Eeuwige roem en een foto het hele jaar in de 
kantine van FC Geleen Zuid: Tanzania, van 
harte gefeliciteerd met jullie overwinning! 

 
 

Fair Play Cup 
De laatste Fair Play Cup 
is naar Nieuw-Zeeland 
gegaan! Het is een zeer 
sportief team, dat een 
prachtig bord heeft ge-
maakt.  
Proficiat All Blacks! 
 
 

 
 

 
Winnaars Penalty bokaal 
Wat was het spannend bij het penalty schie-
ten! Mooie doelpunten, ballen hoog over en 
(soms) ver naast en prima reddingen van de 
keepers Jeffrey Ots en Bente Pernot! 
De winnaar in de jongste categorie was Vin 
Hulst van Canada, in de midden categorie 
Noah Langen van Marokko en in de oudste 
categorie Eyan Schuffelen van Nieuw-Zeeland. 
Eyan kreeg in de categorie ouders gezelschap 
van zijn vader Michael en bij het kader was 
Lars IJpeij in een spannende finale niet te ver-
slaan. Proficiat allemaal! 

Quiz 
De quiz van vrijdag heeft punten op geleverd! 
China, Nieuw-Zeeland en Canada waren de 
winnaars, gevolgd door Bolivia op een tweede 
plek en een gedeelde derde plek voor Neder-
land, Tanzania en Marokko. 
 

Junior Cap 
Corné Schutgens, trai-
ner van Nederland, 
heeft de Junior Cap 
verdiend omdat hij 
rust uitstraalt naar het 
team en de jury ziet 
dat hij zich deze week 
goed ontwikkeld heeft. 
Wat een mooi com-
pliment! 
 
 
 

 
Captain’s Cap en Cup 
Frank Wientjes, oude rot in het vak en team-
captain van Bolivia, heeft de Captain’s Cap en 
Cup gewonnen. Een zeer betrokken trainer! 
Frank, van harte gefeliciteerd en Bolivia: ook 
voor jullie een podiumplek! 
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Het weer 
The day after… Een 
dag om heerlijk bij 
te komen van een 
fantastische week! 
Vandaag tijd om je 
koffer uit te pakken 
en de wasmachine 

aan te zetten.. Gelukkig fijn weer om die bui-
ten op te hangen! Zonnig en een graad om 25 
 

Highland Games 
De Schotse Highland 
Games, wat waren ze 
spannend! Bij het paal-
werpen hebben Neder-
land, Marokko en Boli-
via het beste gepres-
teerd. Het touwtrekken 
is gewonnen door Ma-
rokko. Een prima twee-
de plek voor Tanzania 
en een gedeelde derde 
plaats voor Bolivia en 
Canada. En tot slot 
heeft het boomstam 
dragen nog punten 

opgeleverd voor Canada, Schotland en Bolivia. 

 

Winnaars mixtoernooi 
Ook bij het mixtoernooi winnaars! 
Fabian Vorselen van team Nederland, Kasdi 
Wobben van team Marokko en Max Berger 
van team Nieuw-Zeeland verdienden hiermee 
een extra balletje voor hun team. Goed ge-
daan mannen! 
 
 
 

Keepers met talent 
Jeffrey Ots, die deze week de keepers heeft 
getraind, heeft een paar mooie trofeeën be-
schikbaar gesteld voor de keepers die zich 
deze week het meest ontwikkeld hebben. 
Samen met Bente Pernot heeft hij gewikt en 
gewogen om tot het besluit te komen. Alle 
zeven keepers hebben deze week veel geleerd 
en super getraind!  

 
Dorthijs Polhaupessij van Canada en   

Jordi Knops van Tanzania met hun trofee 
 
 
 

Pechprijs 
Helaas ook vrijdag nog een 
pechprijs: Casper Reynders van 
team Marokko heeft zijn enkel 
moet laten intapen. We wen-
sen hem een snel herstel, zodat 
hij fit aan de competitie kan 
beginnen.  
 

Tot slot 
Dank aan alle sponsoren, vrijwilligers, ouders 
en vooral aan alle kinderen die deze week tot 
een topweek hebben gemaakt! Wij beginnen 
langzaam aan de voorbereidingen voor vol-
gend jaar. Doen jullie weer mee? Tot dan! 


