
BSB Jeugdvoetbaldagen 2016  

Dagjournaal maandag 1 augustus 2016 
  

 
De BSB Jeugdvoetbaldagen 2016 
zijn gestart! 
Onder een stralend zonnetje hebben zich van-
ochtend ruim 80 deelnemers gemeld voor een 
week plezier en voetbal bij FC Geleen Zuid. 
Nadat alle kinderen hun teamkleding en bal in 
ontvangst hadden genomen werden de por-
tretfoto’s gemaakt voor op het certificaat. 
 
Tijdens de openingsceremonie, met een mix 
van Limburgse, Franse en Afrikaanse klanken 
en vlaggen, werden de teams één voor één 
naar de arena geroepen. 
 

 
 

De ceremonie werd vervolgd met het hijsen 
van de vlaggen, het ontsteken van het Olym-
pisch vuur, het afleggen van de eed en het op-
laten van de duiven.  
 

 
 
De Limburgse vlag werd binnengedragen door 
Salim, Obada, Mazen en Abdu. Zij zijn afkom-
stig uit Somalië, Syrië en Eritrea en via Vluchte-
lingenwerk bij ons terecht gekomen. Mooi dat 
we als club een kleine bijdrage kunnen leveren 
aan hun integratie. 
 

 
Na alle plechtigheden zijn de teams, onder lei-
ding van hun coaches, aan de warming-up en 
de eerste voetbaloefeningen begonnen. We 
zijn los! 

 
 
Wist je dat… 

 We dit jaar 82 deelnemers en 31 kader-
leden hebben? 

 En nog een heleboel mensen die achter 
de schermen van alles en nog wat 
doen? 

 We dit jaar speciale aandacht besteden 
aan de Future Stars Academy? 

 Ieder team een aanvoerder heeft met 
op de aanvoerdersband het logo van 
de Future Stars Academy? 

 De Future Stars Academy, naast zes 
jongensteams ook twee meisjesteams 
heeft? In Tanzania zitten heel veel 
meisjes op voetbal! 

 Ze bij de Future Stars Academy school 
heel erg belangrijk vinden? Ze werken 
daar onder het motto: ‘geen school, 
geen voetbal! 

 Team Polen op Poolse les is geweest? 

 Als iemand weet wat de tekst op de 
vlag betekent, we dat graag horen? 
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Het weer 
Vandaag prima 
voetbalweer: een 
zonnetje en niet al 
te warm. Goed drin-
ken is ook met dit 
weer belangrijk, 
doen dus! 

 
Jury 
Ook dit jaar hebben we weer een jury! 
Mia Schwillens, Bert Poeth en Theo Beckers zijn 
de hele week aanwezig en zullen jullie beoor-
delen op teamwork, orde en netheid, discipline 
en nog veel meer! Hebben jullie ze al gezien? 
Veel succes! 
 

Prijzen 
Het winnen van de diverse dagprijzen levert 
gouden, zilveren en bronzen ballen op. De Fair 
Play Cup, voor het best presterende team, de 
Captain’s Cap en Cup voor de meest indruk-
wekkende teamcaptain en de Junior-Aspirant 
Cap, voor een veelbelovende nieuweling. Daar-
naast kunnen de teams iedere dag ballen win-
nen bij de quiz. Goed je best doen (en googelen 
is niet toegestaan!). De BSB Pechprijs levert 
geen extra punten op, we hopen zelfs dat we 
hem niet hoeven uit te reiken! Mocht dat toch 
het geval zijn, dan ontvangt de pechvogel een 
plakkaat ter herinnering…. 

 
Alle ballen wor-
den per land ver-
zameld in de 
speciale teambe-
kers (zie foto). 
Aan het einde 
van de week 

wordt de balans opgemaakt: wie heeft de 
meeste gouden, zilveren en bronzen ballen? 
Het blijft spannend tot de eindceremonie op 
vrijdag, want dan worden de winnaars van de 
kleurwedstrijd en de Fundag pas bekend ge-
maakt! 

Arusha Future Stars Academy 
Lieve voetbalvrienden en vriendinnen, 
 
Vandaag beginnen jullie aan een nieuw avon-
tuur! Een week lang gaan jullie met Monsieur 
Ballie Europa door! Vanaf vandaag speel je vijf 
dagen lang voor jouw land! Ga jij het beter 
doen dan Engeland op het EK? Worden jullie 
net als Wales de verrassing van het toernooi? 
Of gaan jullie net als Portugal kampioen wor-
den? Niemand die het weet, alles is nog moge-
lijk! Een ding is echter zeker: je doet dit alle-
maal samen met je team. 
 
Ook buiten Europa wordt er veel voetbal ge-
speeld. FC Geleen Zuid vindt het enorm belang-
rijk om in contact te staan met jongens en 
meisjes uit andere landen die ook van voetbal 
houden. De club werkt daarom sinds dit jaar sa-
men met de Arusha Future Stars Academy, een 
voetbalclub uit Tanzania. Ieder team krijgt  van 
ons een aanvoerdersband, in de kleuren van de 
FSA: geel en blauw. Iedere dag moeten jullie uit 
je team een nieuwe aanvoerder kiezen. Wie 
dat is mogen jullie zelf bepalen. Het kan ie-
mand zijn die jullie leider is, iemand die de dag 
ervoor heel goed zijn best heeft gedaan of ie-
mand die een steuntje in de rug kan gebruiken.  
 
Op die manier speel je deze week niet alleen 
voor je Europese team, maar ook een klein 
beetje voor onze vrienden van de Future Stars 
Academy. Draag de aanvoerdersband dus met 
trots en respect en zorg ervoor dat je een echte 
aanvoerder bent! In de loop van de week zul je 
meer te weten komen over de FSA.  
 
Heel veel plezier! 
 
 
 
 
 
 

 


