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Het weer
In China wordt het
vandaag iets minder
warm dan in Afrika
gisteren. De temperatuur komt uit
op ongeveer 22
graden en hopelijk
komt het zonnetje nog even uit. Fijn voetbalweer is het daarmee natuurlijk wèl!
Veel plezier allemaal!

veelzijdige duizendpoot, die zijn team en zijn
assistent trainers goed aanstuurt. Pieter, we
zijn trots op je!

Fair Play Cup
De winnaar van woensdag wordt door de jury
geprezen om de geweldig aangeklede en
schone kleedkamer en het is de jury opgevallen dat ze ook veel Schotse liedjes zingen:
Schotland, van harte gefeliciteerd met jullie
Fair Play Cup!

Quiz
Wederom een faire editie van de quiz! De
winnaars van de quiz verdienen 3 ballen, de
nummers twee krijgen 2 ballen en de nummers drie verdienen ook nog een ballletje. De
woensdagquiz is gewonnen door Tanzania,
Marokko en Bolivia. Tweede plek voor Canada
en een derde plek voor Nederland, China en
Nieuw-Zeeland. Goed gedaan weer!

Captain’s Cap en Cup
Vandaag een teamcaptain, die, ondanks zijn
jonge leeftijd, heel veel doet voor de vereniging: Pieter Hovens! De jury vindt hem een

Foto’s Fundag….
omdat ze zo leuk zijn!
(Kijk ook op www.fcgeleenzuid.nl)
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Junior Cap



Een talent dat al een paar jaar meedraait en
het nu echt verdient om in het zonnetje gezet
te worden: Sanne Timmers van team Canada.
De jury kent haar de Junior Cap toe vanwege
goede inzet. Ze gaat geweldig goed om met de
kinderen en heeft een heel vriendelijke ui tstraling. Sanne, proficiat!






Dat datzelfde Nieuw-Zeeland bij het
spel met de vele broeken maar liefst 5
keer het eigen snelheidsrecord heeft
gebroken?
We uit betrouwbare bron hebben
vernomen dat onze trainers Bram
Lentjes, Cayo Urlings en Jop Maes bij
elkaar gelogeerd hebben?
We vermoeden dat zij niet zo heel
veel slaap hadden gehad?
Dit vooral bij Jop goed te zien was tijdens de openingsceremonie?

Wist je dat….






We met het hele veld hebben gezongen voor de jarige Philip de Bock, trainer van Marokko?
Hij dat natuurlijk ècht geweldig vond?
Nieuw-Zeeland bekend staat om zijn
kiwi’s, rugby en Haka?
We van team Nieuw-Zeeland dan ook
hoge verwachtingen hebben voor het
Cirque de Soleil op vrijdagmiddag?
Zij zelf in ieder geval al opgezocht
hebben hoe dit er ongeveer uit moet
zien?












Hij met dit smoelwerk goed bij het
team van Nieuw-Zeeland zou passen?
We niet weten of ze daar in team Tanzania wel zo blij mee zouden zijn?
De quiz tegenwoordig heel eerlijk
wordt ingevuld?
Team Schotland dat ook zeer gedisciplineerd doet?
Hen dat helaas geen punten heeft opgeleverd tot nu toe?
Dit de vele overwinningen van teamcaptain Jesper van Aarnhem in de
voorbije jaren wel een beetje een verdacht luchtje bezorgt?
Team Tanzania een groepsapp heeft
aangemaakt voor de ouders?
Zij daarin mededelingen, leuke foto’s,
filmpjes en anekdotes delen?
We dat een erg leuk idee vinden?

