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Het weer
Vandaag prima voetbalweer. Niet te
warm, kans op een
buitje en natuurlijk is
het droog als het
Cirque de Soleil van
start gaat!

Junior-aspirant Cap
IJsland is gisteren in de prijzen gevallen! De
Junior-aspirant Cap is gewonnen door Vivian
Koolen, zij draagt hem vandaag de hele dag!
Zij is een grote steun voor de teamcaptain en
de spelers. En ze motiveert de spelers zeer
positief. Vivian, gefeliciteerd!

Fair Play Cup!
De Fair Play Cup is donderdag gewonnen door
Duitsland! De jury heeft gezien dat het team
respectvol met elkaar omgaat en veel plezier
heeft met sport en spel. Gratuliere und viel
Erfolg heute!

BSB Pechprijs

Captain’s Cap en Cup
Tweede trainer van Frankrijk, Stijn Eurelings
heeft de Captain’s Cap en Cup gewonnen! Hij
coacht de kinderen erg goed en laat zien dat
hij zeer positief motiveert. Proficiat Stijn!

En weer pech voor een trainer. Deze keer is
aspirant trainer Tyson Williams van team
Frankrijk uitgevallen met een vervelende
polsblessure. Na een bezoekje aan het ziekenhuis blijkt hij een klein scheurtje in zijn pols te
hebben, gelukkig niet gebroken! Teamcaptain
Remi Simons zorgt er voor dat de herinneringsmedaille bij hem terecht komt.

Ouder-kind avond
Wat een geweldige avond gisteren! Alle foto’s
staan al op de website, hier nog een paar omdat ze zo leuk zijn!
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De techniektrainers
Ook wij, Richard Maessen, Luuk Pernot en
York Verboeket (v.l.n.r.), zijn net als vele vrijwilligers van de BSB jeugdvoetbaldagen, al
maanden van tevoren aan de slag gegaan met
het opzetten van de voetbal- en techniekvormen.

Terugkijkend op de laatste 4 dagen zijn we
heel tevreden hoe zaken zijn verlopen. De kids
hebben veel plezier gehad en de trainers van
elk team waren zeer betrokken bij de uitvoering van de oefeningen. Een goede balans
tussen het leren voetballen en toepassen wat
je geleerd hebt! En dat met heel veel plezier!
Wat is er mooier dan 80 lachende kinderen
iedere dag aan de slag zien gaan.
Wat ons betreft missie geslaagd!

Arusha Future Stars Academy
Ons laatste FSA interview! We stellen Cluivert
Ngao aan je voor. En ja, hij is inderdaad vernoemd naar ‘onze’ Patrick Kluivert! Hij is 8 jaar
oud en speelt voor de AFSA U10.
Na uitvoerig overleg waren we van mening dat
er een aantal aspecten terug moesten komen
in het technisch plan: plezier staat voorop,
voetbaloefeningen gericht op basis van leeftijdscategorie, trainingen zodanig opbouwen
dat techniek, positie- en partijspellen elkaar
opvolgen, meer verantwoordelijkheid bij de
trainers van ieder team en afwisseling tussen
‘serieus’ en ‘fun’. Dit laatste zie je bijvoorbeeld
aan het sport en spel onderdeel dat elke dag
in het laatste blok wordt aangeboden. Het
gaat er vooral om dat de kinderen even met
iets anders dan voetbalpartijtjes bezig zijn.
Even afschakelen (en flinke lol hebben met de
trainers) en toch met een bal bezig. Vrijdag
staat het Cirque du Soleil op het programma,
wat ook bedoeld is om de gedachten van de
spelers even van de techniek en de partijspellen weg te nemen. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de optredens!
Elke dag heeft het technisch kader ervoor
gezorgd dat de spelers samen met hun trainers direct aan hun oefeningen konden beginnen. Daarnaast hebben we ook techniektrainingen gegeven. We overleggen met de trainers en evalueren na afloop van de dag wat er
goed ging en wat er beter kan.

Op onze vraag wat
voetbal voor hem
betekent, vertelt
hij: ‘Ik denk dat
voetbal mijn toekomst is, later wil
ik graag prof worden!
Mijn vriend, bij wie
ik in de klas zat,
vertelde me over
de Future Stars
Academy. Toen ben ik er ook gaan spelen!’
Ondanks dat hij zijn naam aan hem te danken
heeft, vindt Cluivert een andere speler de
beste van de wereld, namelijk Lionel Messi
van Barcelona. En hij vertelt dat hij heel veel
Nederlandse spelers kent, maar Arjan Robben
is zijn favoriete speler. En tot slot: wie is de
beste Afrikaanse voetballer? ‘Mbwana Ali
Sammata uit Tanzania is heel goed! Hij speelt
nu bij Genk in België.‘
We bedanken Raheem, Angela en Cluivert
voor de interviews, het was erg leuk om hen
een beetje te leren kennen!

