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Dagjournaal woensdag 23 augustus 2017
Wist je dat…




Het keeperstenue dit jaar erg mooi is?
We de keepers daarom als team nog
een keer extra op de foto hebben gezet?
Zij zelf vonden dat ook de achterkant
op de foto moest?





















We dus ook een paar fraaie keepersbillen op de gevoelige plaat hebben vastgelegd?
John Janssen zijn
vrachtwagen weer
gevonden heeft?
We niet wisten dat
hij hem kwijt was?
We dit jaar ook iemand hebben die de
Jeugdvoetbaldagen op film vastlegt?
Zij Britt Beckers heet?
We het erg fijn vinden dat ze voor ons
een ‘aftermovie’ maakt voor op de
website en een promotiefilmpje voor
volgend jaar?
York Verboeket (een van de techniektrainers) maandag de stappenteller aan
had staan?
Hij zo’n 12 kilometer heeft afgelegd?
We als organisatie blij zijn op deze manier bij te dragen aan zijn conditie?
Ons gewaardeerde jurylid Mia Schwillens dacht
een gooi te doen naar
de Pechprijs?
Zij ook wel begreep dat
je daar als jurylid toch

niet voor in aanmerking komt?
We ons afvroegen of
iemand nog een overstekende kangoeroe
of kiwi heeft gezien?
Daniek Penners (links
op de foto, naast Levi
en Jorg), trainer van
team Nieuw-Zeeland,
FC Geleen Zuid verruilt voor zijn oude club Urmondia?
We het erg tof vinden dat hij toch
meedoet als trainer bij de Jeugdvoetbaldagen?

 We hem veel succes en plezier wensen
bij zijn nieuwe (oude) club?
 We zeker weten dat hij ook daar een
super seizoen gaat voetballen?
 Frank Wientjes, teamcaptain van Bolivia, goed de
boot is ingegaan met een
schiet-dat-flesje-van-hetlatje-tik?
 Hem dat een tiental
snoepzakjes heeft gekost?
 Wij als organisatie vanochtend verrast werden
door een lekkere zelf gebakken cake?
 Marinja Sipers, moeder van Jayden Thijssen, hiervoor verantwoordelijk was?
 Wij achter de schermen heerlijk
gesmuld hebben? Dank!
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Het weer

Captain’s Cap en Cup

Vandaag is het
Afrikaans
warm!
Gelukkig hebben we
de Fundag op het
programma, met
veel water! Veel
drinken
vandaag
dus en denk er aan om je goed in te smeren.
Als je geen zonnebrandcrème bij je hebt, kom
het even halen bij het frontoffice!

Fair Play Cup
De Fair Play Cup is gewonnen door ‘onze jongens’ van Oranje. Het Nederlandse team heeft
het kleedlokaal prachtig versierd, maar de cup
vooral verdiend met het tonen van grote inzet. De Cup is bijna te groot om vast te houden maar ze zijn er super blij mee!

Een van onze ervaren teamcaptains heeft
dinsdag de Captain’s Cap en Cup gewonnen:
Bas van Heijst, trouw FC Geleen Zuid lid (hij
voetbalt tijdelijk in Tilburg vanwege werk), is
door de jury beoordeeld op motivatie en overtuigingskracht, die hij beide in hoge mate
heeft laten zien.
Bas, de cap voelt al bijna vertrouwd! Proficiat!

Junior Cap
De Junior Cap is gewonnen door Thijmen
Beek, die volgens het juryrapport goed oplet
en zeer hulpvaardig is. Hij draagt woensdag de
hele dag de rode cap! Topper!

Van harte gefeliciteerd!

Quiz
De quiz is, onder streng toeziend oog van de
jury, gewonnen door China en Marokko. Een
goede tweede plek voor Tanzania, Bolivia en
Nieuw-Zeeland. En tot slot een prima derde
plaats voor Nederland. Weer een paar ballen
verdiend!
Ook de rest van week zal de jury een oogje in
het zeil houden!

BSB Pechprijs
Ook vandaag een pechvogel: Vigo Huijnen van
team Schotland is met oorontsteking naar huis
gegaan. Zijn moeder heeft ons laten weten dat
hij er vandaag weer bij is. Wel een beetje
voorzichtig met water Vigo!

