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Het weer 
Vandaag een wisse-
lend weerbeeld. Tij-
dens de openingsce-
remonie een stra-
lend zonnetje, maar 
gedurende de och-
tend flinke buien en 

af en toe droog. Het is gelukkig niet koud. 

 
De BSB Jeugdvoetbaldagen 2018 
zijn gestart! 
Onder een stralend zonnetje hebben zich van-
ochtend 92 deelnemers gemeld voor een week 
plezier en voetbal bij FC Geleen Zuid. 
Bij de poort heeft iedere deelnemer een en-
treeticket ontvangen voor de Volgograd Arena, 
waar vandaag alle voetbalactiviteiten plaats-
vinden. De komende week worden ook nog an-
dere stadions aangedaan! De tickets zijn roe-
bels waard, goed bewaren dus! 
 

 
 
Daarna werden de deelnemers door hun team-
captains en trainers verwelkomd in het kleed-
lokaal, dat deze week hun ‘thuishaven’ is. In het 
kleedlokaal lag de kleding al klaar, dus snel om-
kleden en op naar de fotograaf! 
 
Tijdens de openingsceremonie werden de 
teams één voor één naar de arena geroepen. 
 

 
Team Rusland komt de arena binnen 

 
De ceremonie werd vervolgd met het hijsen 
van de vlaggen, het ontsteken van het Olym-
pisch vuur, het afleggen van de eed en het tra-
ditionele oplaten van de duiven.  
 

 
 

Na alle plechtigheden zijn de teams, onder lei-
ding van hun coaches, aan de warming-up en 
de eerste voetbaloefeningen begonnen. We 
zijn los! 

 
Alex Huwae legt de eed af namens de spelers 

 
Keepers 
De keepers zijn gewoon ingedeeld bij de lan-
denteams. Ze volgen af en toe wel een apart 
trainingsprogramma onder leiding van Kyara 
CIS, Jeroen van der Kort en Bente Pernot. Aan 
het tenue gaat het zeker niet liggen, dit worden 
toppers! 
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Loterij! 
 
Ook dit jaar worden lootjes 
verkocht en zijn er leuke prijs-
jes te winnen. Naast het 
frontoffice vind je de ‘tom-
bola’ Veel succes! 
 

 
 
 
 

Wist je dat… 
• Er dit jaar 92 deelnemers en 34 trainers 

meedoen? 

• En nog een heleboel mensen die achter 
de schermen van alles en nog wat re-
gelen en organiseren? 

• We vandaag al een jarige hebben: Joep 
Hofmans! Hij is 13 geworden en we 
hebben hem met zijn allen een sere-
nade gebracht. Daar was hij 

heeeeeeeeeel blij mee 😊 

 
 

• Ballie dit jaar op bezoek is bij de Ba-
boesjka’s (de Russische mama’s). Even 
voor de helderheid: de Matroesjka’s 
zijn de oma’s! 
 

Prijzen 
Het winnen van de diverse dagprijzen levert dit 
jaar roebels op! 
We hebben diverse prijzen: de Fair Play Cup, 
voor het best presterende team, de Captain’s 
Cap en Cup voor de meest indrukwekkende  

 
 
teamcaptain en de Junior-Aspirant Cap, voor 
een veelbelovende nieuweling. Daarnaast kun-
nen de teams iedere dag roebels winnen bij de 
quiz. Goed je best doen (en googelen is niet 
toegestaan!). De BSB Pechprijs levert geen ex-
tra punten op, we hopen zelfs dat we hem niet 
hoeven uit te reiken! Mocht dat toch het geval 
zijn, dan ontvangt de pechvogel een plakkaat 
ter herinnering…. 
Dit jaar zijn extra roebels te verdienen tijdens  
de Cirque de Soleil op vrijdagmiddag. Dus be-
reid je goed voor en maak er een leuke act van! 
Alle roebels worden per land verzameld in een 
schatkist. Aan het einde van de week wordt de 
balans opgemaakt: wie heeft de meeste roe-
bels? Het blijft spannend tot de eindceremonie 
op vrijdag, want dan worden de winnaars van 
de kleurwedstrijd en de Fundag pas bekend ge-
maakt! 
 

 
Luuk en Rik Schut van VV Born dragen namens 

team Brazilië de grote Cup de arena binnen, 
Benieuwd wie de Cup vrijdag gaat winnen! 

 

Jury 
Ook dit jaar hebben we weer een jury! 
Hoofd jurylid Peter de Coninck wordt ook dit 
jaar weer bijgestaan door de reeds ervaren Mia 
Schwillens. Ze zijn de hele week aanwezig en 
zullen jullie beoordelen op teamwork, orde en 
netheid, discipline, de quiz, de kleurplaten en 
nog veel meer! De jury is uiteraard neutraal en 

onbevooroordeeld. En niet omkoopbaar 😊 
Hebben jullie ze al gezien? Veel succes! 
 
 


