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De BSB Jeugdvoetbaldagen 2016 
zijn afgelopen! 
En dit is het winnende team! Net als bij Euro 
2016 is Portugal er met de grote prijs vandoor 
gegaan. Van harte gefeliciteerd met jullie 
overwinning en de eeuwige roem!  
Jullie teamfoto hangt het hele komende sei-
zoen in de kantine! 
 

 
 
Mijn week als tweede trainer 
van team IJsland 
Door Vivian Koolen 
 
Afgelopen maandag begon 
voor mij een avontuur dat ik 
nog nooit eerder had meegemaakt: ik mocht 
vijf dagen lang een groep kinderen coachen 
tijdens de BSB Jeugdvoetbaldagen 2016. Zelf 
had ik absoluut geen ervaring met voetballen, 
dus ik wist dat mij een enorme uitdaging  te 
wachten stond. 
Op maandag ochtend bleek al direct dat dit 
geen enkel probleem was. Het was meteen 
duidelijk dat team IJsland bestond uit een 
groep hele lieve, leuke en enthousiaste kin-
deren waar ik ook een hele boel van zou gaan 
leren en samen met mijn collega-coaches 
hebben zij me door de eerste dag heen ge-
sleept. Het was zo’n leuke groep dat wij op de 
eerste dag al de Fair-Play cup wonnen! De rest 
van de dagen gingen eigenlijk vanzelf, ik heb 
zowaar zelfs tips gegeven tijdens de techniek 
trainingen! Op de fundag regende het helaas 
heel erg veel,  maar dat mocht voor team IJs-
land in elk geval de pret niet drukken! We 

hebben er met z’n allen een feestje van ge-
maakt, weer of geen weer. Donderdag avond 
kwamen  alle ouders meedoen tijdens het 
avondprogramma. Ondanks dat we niet ge-
wonnen hebben, was het wel een superleuke 
avond! Vrijdag was het Cirque du Soleil optre-
den waar we de hele week op geoefend had-
den en wat ging dat goed! We kregen van de 
jury drie negens en zelfs een 10! Ik kan zeer 
zeker zeggen dat ik apetrots ben op mijn 
team. Kort samengevat heb ik dus een ongelo-
felijk drukke, vermoeiende, leerzame maar 
vooral super leuke week gehad waardoor ik 
met honderd procent zekerheid kan zeggen: 
tot volgend jaar! 

 

Fair Play Cup! 
De laatste Fair 
Play Cup van 
deze week ging 
naar Portugal, 
waarmee ze de 
laatste punten 
voor de eind-
overwinning in 
de wacht 
sleepten. Goed gedaan! Op de foto zien we 
hun Macarena dansje tijdens het Cirque du 
Soleil!   
 

Captain’s Cap en Cup 
Onze topper Pieter Hovens heeft de laatste 
Captain’s Cap en Cup in de wacht gesleept en 
mocht met zijn team Wales op het podium en 
op de bus. Gefeliciteerd! 
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Junior-aspirant Cap 
De Junior-aspirant Cap 
is vrijdag gewonnen 
door Bente Pernot van 
team België. Deze jon-
ge keepster is altijd 
enthousiast en leuk 
met de kinderen. 

 Proficiat Bente! 
 

BSB Pechprijs 
Wat een pech voor 
Colin Krause van 
team Wales. Hij 
kreeg een bal heel 
hard tegen zijn 
hoofd  en was een 
beetje dizzy. Hij 
moet het dus even een beetje rustig aan doen. 
Hij kreeg zijn aandenken uitgereikt door zijn 
eigen teamgenoten (en dat is dan wel weer 
leuk!) 
 

Wist je dat… 
 General Captain 

John Janssen don-
derdagochtend 
nog vóór de ope-
ning bij de tandarts 
zat? 

 Willy Hell vindt dat 
hij zich dat geld 
had kunnen bespa-
ren? 

 John in geval van nood zijn kunstgebit 
wel mag lenen? 

 Joey van team Frankrijk op donderdag 
dacht dat het al vrijdag was? 

 Hij daarom een half uurtje later 
kwam? 

 Joyce en Marco van team Zweden de-
zelfde voetbalschoenen dragen? 

 We ons afvragen of ze die bij de 
ANWB hebben gekocht? 

 Polen iedere dag een andere Poolse 
tekst op een spandoek had staan? 

 Zij tijdens het Cirque du Soleil hebben 
verteld wat die teksten allemaal bete-
kenen? 

 Wij het erg stoer vinden dat de kin-
deren niet alleen voetbal maar ook 
een beetje Pools hebben geleerd deze 
week? 

 Er een prille internatio-
nale liefde is opgebloeid 
op het veld? 

 Davinia uit Portugal en 
Jason uit België elkaar 
erg leuk vinden? 

 We in onze CVE een wiskundelerares 
hebben? 

 Zij het hoofdrekenen nog niet hele-
maal machtig is? 

 Maria van de kantine haar er gelukkig 
van heeft kunnen overtuigen dat 27 
plus 14 niet 31 is? 

 Het Cirque du Soleil een groot succes 
was? 

 We erg 
onder de 
indruk wa-
ren van al-
le optre-
dens? 

 We jullie de foto van team IJsland niet 
willen onthouden? 

 Zij de hele week geoefend hebben op 
een ingewikkelde choreografie? 

 We dit super knap van hen vinden? 

 
BSB Jeugdvoetbaldagen 2017 
In de zomer van 2017 gaat Ballie op 
wereldreis! Gaan jullie dan mee? Als 
vanouds in de laatste week van de 
zomervakantie, van maandag 21 tot 
en met vrijdag 25 augustus. Tot dan! 


