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Het weer

Captain’s Cap en Cup

Na de natte dagen
van dinsdag en
woensdag eindelijk
een droge dag. En
misschien ook nog
wel een zonnetje!
Het wordt 22 gra-

De Captain’s Cap en Cup gaat naar Joyce
Schreurs, teamcaptain van onze jongste deelnemers van team Zweden. Zij geeft goede
coaching, motiveert de spelers op een positieve manier en geeft prima begeleiding aan het
team. Joyce, proficiat en draag vandaag de
Cap met flair!

den, zeer aangenaam dus.

Fundag!
Wat een leuke en wat een natte dag! In verband met het weer geen sluitingsceremonie,
dat is vanochtend bij de opening ‘ingehaald’.
De Funteams kregen gisteren wel al hun medaille èn allemaal een eerste prijs voor hun
kleurplaten. Proficiat!

Junior-aspirant Cap

Fair Play Cup!
Polen! Polen stijgt vandaag tot grote hoogte!
Milego ogladania, geniet! Het team gaat volgens de jury respectvol met elkaar om tijdens
de spelen, aan tafel en in het kleedlokaal.

Twee winnaar van de Junior-aspirant Cap!
Jesper van Aarnhem en Scott Ramakers van
team Portugal mogen de buit verdelen! Beide
aspiranten gaan goed om met de jongens en
meisjes en sturen ze positief aan. Bovendien
geven ze op een positieve manier sturing aan
het spel. Goed gedaan mannen, Jesper de Cap

vanochtend en Scott vanmiddag (of andersom
natuurlijk ;-)
Een terechte winnaar van de Fair Play Cup!
Gefeliciteerd!
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Wist je dat…
















Je als jongetje op
een Fundag soms
ineens een meisje
kunt worden?
Je dan heel hard
‘TIETEN’ roept?
En je naam verandert in ‘Woudientje’?
We de vraag kregen of we de Jeugdvoetbaldagen volgend jaar alsjeblieft
in de zomer kunnen organiseren in
plaats van in de herfst?
Jurylid Mia de organisatie heeft getrakteerd op een heerlijk stukje vlaai?
We dat ontzettend waarderen? Mia,
je bent een topper!
De tussenstand van de balletjes aan
de deur van de kantine hangt?
Je daar dus kunt kijken wie de meeste
kans maakt op de eindoverwinning?
Dit illustere vijftal van
IJsland als aller- alleraller- allerlaatste uit de
waterbak kwam?
Zij in eigen land natuurlijk wel wat gewend zijn
wat betreft kou en nattigheid?
Ouders zich kunnen inschrijven voor de penaltybokaal op
vrijdag? Voor 1 euro bij de frontoffice!

Quiz
De uitslag van de quiz van woensdag is als
volgt: een gedeelde derde plaats voor Duitsland, Polen en België, een gedeelde tweede
plaats voor Frankrijk en IJsland en alweer een
eerste plek voor Portugal! Goed bezig!

Waarschuwing: gele kaart
Oei oei, de Franse haantjes zijn in de fout gegaan……
Geen eervolle vermelding maar een gele kaart
voor het team van Frankrijk. De jury heeft
geconstateerd dat het team het kleedlokaal
niet netjes heeft achtergelaten na opwarming
in de douche. Bij een volgende overtreding 1
bal in mindering.

Foto’s Fundag
En omdat het zo leuk was, hier nog een aantal
foto’s van de Fundag. Meer foto’s vind je op
www.fcgeleenzuid.nl

