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Het weer 
Er is regen voor-
speld en de tem-
peratuur ligt wat 
lager dan gisteren. 
Aan het einde van 
de middag loopt de 
temperatuur weer 

een beetje op, we hopen dat woensdag de zon 
weer schijnt! 

 
Fair Play Cup! 
De eerste Fair Play Cup is gewonnen door 
IJsland! Zij mochten hun ‘oeh oeh’ laten horen 
vanaf de bus (jammer dat we geen geluid 
hebben in dit dagjournaal ;-). Het juryrapport 
vertelt dat de spelers sportief met elkaar om-
gingen: bij overtredingen even een handje 
geven en wanneer de bal uit was werd deze 
aan de tegenpartij gegeven. Proficiat mannen 
en meiden! Goed gedaan! De eerste punten 
zijn binnen! 
 

 
 

Junior-aspirant Cap 
De Junior-aspirant Cap 
is gewonnen door Abdu 
Ahmed van team Zwe-
den. De jury zag dat hij 
alle spelers na elk doel-
punt een high-five gaf 
en waardeerde zijn 
enthousiasme! 
Hij draagt vandaag de 
cap! 

Captain’s Cap en Cup 
 
Anouk, onze ster van het 
damesteam van FC Geleen 
Zuid, is teamcaptain van 
België en heeft de eerste 
Captain’s Cap en Cup gewonnen. Volgens de 
jury coacht ze goed en is ze zeer betrokken! 
 

 
 
Het leverde voor haar team België het eerste 
busmomentje op! Gefeliciteerd! 

De maandag van: Pieter Hovens 
en Stan Bellu, teamcaptain en 
tweede trainer van Wales 
Deze twee ervaren jonkies zijn de leiders van 
team Wales! Ze vertellen het volgende: ‘Het 
was een vermoeiende maar een hele leuke 
dag. We hebben een leuk en energierijk team.  
 

 
We zijn deze week met veel plezier begonnen 
en hopen dat we ons team vandaag veel bijge-
leerd hebben. En dat we nog veel leuke mo-
menten met onze kanjers mogen beleven. GO 
WALES! 
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Wist je dat… 
 Je al in 9 uur met het vliegtuig van 

Nederland in Tanzania bent? 

 Tanzania 8 buurlanden heeft? Dat zijn 
Congo, Kenia, Zambia, Rwanda, Bu-
rundi, Uganda, Malawi en Mozambi-
que! 

 Het kader dit jaar pepsi-melk, lipton-
chocomel en sisi-yokidrink te drinken 
krijgt? 

 Willy Hell niet kan 
wachten op de 
BBQ voor de ka-
derleden van vrij-
dagavond?  

 Hij daarom maar 
alvast begonnen 
is? 

 Je broertjes, zusjes, vriendjes en 
vriendinnetjes zich vandaag nog kun-
nen opgeven voor de Fundag? 

 En je ouders voor het eten op don-
derdagavond? 

 Team Zweden een eervolle vermel-
ding heeft gekregen van de jury? 

 Zij een extra bal hebben verdiend 
door hun fantastisch ingerichte kleed-
lokaal? 

 Het de moeite waard is om daar eens 
even naar binnen te spieken? 

 We de andere teams uitdagen om dit 
minimaal te evenaren? 

 Er al twee toekomstige deelnemers 
zijn gespot? 
 
 

 
 Deze twee jochies aardig met een bal 

uit de voeten kunnen? 

 We hun zaakwaarnemers graag ont-
vangen voor een oriënterend gesprek-
je? 

 

Quiz 
Ook de quiz heeft punten opgeleverd. Duits-
land, Wales, Polen en Portugal zijn gelijk ge-
eindigd met ieder 0 fouten. Misschien moeten 
we die van vandaag toch ietsje moeilijker ma-
ken… 

 

Arusha Future Stars Academy  
Jullie hebben gisteren al kunnen lezen over de 
AFSA. Het leek ons wel leuk om een paar 
voetballers van daar aan jullie voor te stellen. 
We beginnen met Raheem Abdul.  
Raheem is 12 jaar oud en speelt voor AFSA 

U12. We hebben hem een 
paar vragen gesteld: 
 
Wat betekent voetbal voor 
je, wat vind je het leukste 
aan voetbal?  
Ik hou het meeste van sco-
ren, maar ook van verde-
digen. 
 
Hoe ben je begonnen met 

spelen voor de Future Stars Academy? 
Ik ben bij de FSA begonnen door coach Alfred. 
 
Wie is je favoriete speler van de hele wereld? 
Ronaldo van Portugal is mijn favoriet! 
 
Ken je ook Nederlandse spelers? Wie is je favo-
riet? 
Natuurlijk ken ik Nederlandse spelers! Robin 
van Persie is mijn favoriete Nederlandse spe-
ler. 
 
Wie is de beste Afrikaanse voetballer? 
Victor Wanyama uit Kenia, hij speelt bij Tot-
tenham Hotspur in Engeland! 


