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Het weer
Vandaag wordt het
een beetje beter
dan gisteren! Maar
we voorspellen dat
jullie allemaal toch
erg nat gaan worden tijdens onze
Fundag!! Heel veel plezier vandaag!

Gespot
Soms krijg je het zó
koud dat je eventjes
moet bijkomen. En wat
is dan een mooier
plekje dan naast Petra
in het frontoffice? Fijn!

Fair Play Cup!
De Fair Play Cup is dinsdag gewonnen door
het team van Wales! Ondanks uitval van de
tweede trainer gaat het team door en teamcaptain Pieter heeft zijn sportieve instelling
behouden na uitsluiting van de quiz. Proficiat
en houd dat positieve gevoel vast!

Captain’s Cap en Cup
Een verrassende uitslag in deze prijscategorie!
Niet teamcaptain Thom van Kan maar tweede
trainer Raymond Rutten ging er vandoor met
de Captain’s Cap en Cup. Volgens de jury geeft
hij op een rustige en vriendelijke manier uitleg
aan de kinderen. Mooi momentje voor team
Duitsland.

BSB Pechprijs
De ‘winnaar’ van de BSB Pechprijs is zo geblesseerd dat hij de rest van de week helaas niet
meer in actie kan komen en ook niet in staat
was om zijn herinneringsplakkaat op te halen.
Stan Bellu, heel veel sterkte! Goed blijven
koelen en je been hoog houden, dan komt het
allemaal weer goed. Vader Franco heeft je
‘prijs’ in ontvangst genomen en zorgt dat deze
bij jou terecht komt.

Quiz
De quiz was een stuk moeilijker dan maandag.
De gedeelde derde prijs ging naar onze buurlanden België en Duitsland, Frankrijk werd
tweede en de eerste prijs is naar Portugal
gegaan. Dat zijn weer punten!

Junior-aspirant Cap
Philip de Bock, aspirant
trainer van team Polen,
is door de jury geëerd
met de Junior-aspirant
Cap. De juryleden hebben gezien dat hij heel
goed omgaat met de
kinderen. Dat is een
compliment, proficiat!
Op de foto ontvangt hij
de Cap van jurylid Mia
Schwillens.
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Voetbal in Tanzania de grootste sport
is, net als in Nederland?
Er daarnaast veel basketbal gespeeld
wordt en er veel aan atletiek wordt
gedaan?
De velden van de Arusha Future Stars
Academy vlakbij de Kilimanjaro liggen? Dat is de hoogste berg van Afrika, bijna 6000 meter hoog!
De trainers dinsdagochtend met de
handen in het haar zaten?
De openingsceremonie nog nooit
eerder zo kort was?
Ze dus tijd over hadden en even niet
zo snel konden bedenken wat nu te
doen?
De Duitse vlag langs het hoofdveld
een aantal keren
opnieuw is opgehangen?
Iemand de organisatie had ingefluisterd dat zwart onder moest en goud
boven?
We vermoeden dat betreffende persoon met een kleine sabotage actie
bezig was?
De Deutsche Mannschaft hier voor
zover bekend geen hinder van ondervonden heeft?
De Franse haantjes ’s middags plotseling veranderd waren in blauwe kippetjes?

We als organisatie in onze nopjes zijn
met dit kippenhok?







Alle trainers dankzij deze Franse legkippetjes woensdag spek met een
Frans eitje eten tussen de middag?
Petra en Daniëlle van de CVE niet gedacht hadden ooit
nog eens door
ballen drooggehouden te worden?
We hen dat natuurlijk wel van
harte gunnen?
We de moeders
van Philip, Cas en Jop bij dezen kunnen melden dat de heren voortaan
zelf hun voetbalschoenen poetsen!

Arusha Future Stars Academy
Vandaag is Angela Emmanuel aan de beurt om
onze vragen te beantwoorden! Angela is 11
jaar oud en speelt voor de AFSA meisjes U14.
‘Wat ik het leukste vindt aan
voetbal is om samen te werken,
en om te winnen! Een vriend
van mij speelde ook bij de FSA,
en toen ben ik daar ook gaan
voetballen. Ik vind Zlatan Ibrahimovic de beste speler van de
wereld! En iedereen kent hier
de Nederlandse spelers. Ik vind
Arjen Robben de beste.
De beste Afrikaanse voetballer?
Dat is Juma Kaseja, hij is de
keeper van het nationale team
van Tanzania!’

