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Het weer
Vandaag keren we
terug in Europa. Via
Schotland landen
we vanmiddag weer
in ons vertrouwde
Limburg. Het weer
is prima, het wordt
weer zonnig met aan het einde van de dag
kans op een bui. Laten we afspreken dat we
het Cirque de Soleil vanmiddag nog droog
houden!

Fair Play Cup

Quiz
De quiz is gewonnen door Tanzania en Schotland! Nederland en Bolivia delen de tweede
plek en maar liefst drie landen op plek 3: Canada, China en Marokko. Dat zijn weer de
nodige ballen!!

Captain’s Cap en Cup
Rick Keulers, teamcaptain van Canada, loopt
vandaag de hele dag met de Captain’s Cap!
Een duidelijk aanwezige, onvermoeibare
teamcaptain en een grote inspirator. Rick, van
harte proficiat, je bent een topper!

Gastland China heeft donderdag de Fair Play
Cup veroverd. De jury ziet hen als uitstekende
ambassadeurs van hun land, met prachtige
versieringen in de kleedkamer. China, van
harte proficiat!

Junior Cap
Kleurplaten
De jury heeft zich gisteren gebogen
over de kleurplaten! Wat is er goed
gewerkt en wat zijn er mooie exemplaren binnen gekomen!
Overall winnaar van de kleurplaten
was Tanzania, Schotland was een
goede nummer twee en op de derde
plek is Canada geëindigd. Ook individueel zijn er ballen verdiend: Max (China),
Floris (Bolivia), Milan (Nederland), Noah (Marokko), Keano (China) en Max (Schotland):
goed gedaan!

De Junior Cap is gegaan naar een zeer
leergierige jonge trainer van Tanzania. Hij
ziet alles, is actief in
het voordoen van
oefeningen en geeft
duidelijke instructies.
En als klap op de
vuurpijl zag de jury hem gistermiddag een
handje helpen bij het uitzetten van de spellen
voor de ouder-kind-avond.
Jorg van Aarnhem, je hebt hem verdiend!
Jouw team Tanzania is trots op je!
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Pechprijs
Vern Vranken van team Tanzania heeft zijn
tenen zodanig geblesseerd, dat hij niet meer
mee kan voetballen. Wat een pech! Gisteren
heeft zijn teamcaptain de pechprijs voor hem
in ontvangst genomen en vanochtend heeft hij
samen met zijn team de bijbehorende medaille opgehaald. Vern, fijn dat je er vandaag toch
bij bent. We wensen je een mooie laatste dag!







Wist je dat….




We de hele week twee geweldige
keeperstrainers aan het werk hebben?
Zij drie ochtenden gevarieerde keeperstrainingen hebben verzorgd?
Jeffrey Ots en Bente Pernot zelf ook
altijd alle oefeningen mee doen?













Het de jury is opgevallen dat Marokko vaak de quiz wint?
Zij hele slimme kinderen in het
team hebben?
Het partijtje tussen Nederland en
Canada gistermiddag wel heeeeel
er spannend was?
De emoties hierbij hoog opliepen?

Canada in de laatste minuut 2-2
gelijk scoorde?
De wedstrijd dus beslist moest
worden door penalty’s?
Er uiteindelijk maar één de winnaar kon zijn?

Teamcaptain Frank Wientjes van
Bolivia gisteren niet aanwezig was
in verband met werk?
Hij op afstand wel zijn co-trainers
liet weten dat hij klaar was met
het Cirque de Soleil?
Dit voor vraagtekens zorgde op de
gezichten van zijn collega’s?
We daarom erg benieuwd zijn
naar de act van Bolivia?
Jullie razende reporter liefst achter de camera staat?
Zij er toch niet aan
ontkomt af en toe
zelf op de gevoelige
plaat vastgelegd te
worden?
Ze voor deze ene
keer dan ook wel in het dagjournaal wil?

Ouder-kind-avond
Heeeeeeeel veeeeeeeel foto’s gemaakt! Ze
worden in de loop van de dag op onze website
geplaatst door
onze webmaster Rob Lemeer!

