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Het weer 
Vandaag valt er één 
druppeltje regen en 
voor de rest blijft 
het min meer droog! 
Fijn na alle regen 
van gisteren!  
 

Temperatuur ongeveer 24 graden 

 
Fair Play Cup 
De eerste Fair Play Cup van deze editie is ge-
wonnen door het team van Japan! Het juryrap-
port vermeldt dat het kleedlokaal fantastisch is 
aangekleed en de opkomst bij de opening spec-
taculair was. Proficiat, de eerste vette roebels 
zijn binnen! 
 

 
Team Japan vanochtend op het podium 

 
Wist je dat… 

• Je op ijsklontjes moet gaan zitten als je 
je billen brandt? 

• Team België dat heel leuk bedacht 
had? 

• Maar wij toch op zoek waren naar de 
spreekwoordelijke blaren? 

• Ook team Engeland heel creatief was in 
de antwoorden? 

• Ze ‘mol’ en ‘vleermuis’ hebben geant-
woord op ‘Wat heeft ogen en kan niets 
zien?’ 

• Dit helaas niet het antwoord was dat 
we zochten, maar wel leuk! 

• Maandag in de backoffice heel hard ge-
werkt is aan jullie badges? 

• We heel trots zijn op het resultaat? 

• Er vanochtend flink geknipt is door 
onze Carin? 

 
• Fysiovison dit jaar vanuit het Kniecen-

trum een vaardigheid begeleidt? 

• We weten dat het iets met springen te 
maken heeft? 

• We erg benieuwd zijn hoe dat ver-
loopt? 

• We daar morgen waarschijnlijk meer 
over kunnen vertellen? 

• De inschrijvingen voor de Fundag goed 
lopen? 

• Als er nog broertjes of zusjes (of 
vriendjes) mee willen doen, ze zich 
vandaag nog kunnen aanmelden? 

• Er een aantal meiden en een jongen 
van V&L in ieder geval mee doen aan 
de Fundag? 

• We dat superleuk vinden? 
 

Junior-Aspirant Cap 
Noomi Teschers van team Rusland heeft giste-
ren haar vuurdoop gehad! Op haar allereerste 
dag heeft ze zeer kordaat opgetreden en groot 
verantwoordelijkheidsgevoel getoond. En 
daarmee volgens de jury de rode Junior-Aspi-
rant Cap verdiend. Ze draagt hem vandaag de 
hele dag, ze mag gefeliciteerd worden! 
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Captain’s Cap en Cup 
Tom Huwae, captain van team België, heeft 
volgens de jury goede omgangsvormen, komt 
snel tot besluitvorming en is crisisbestendig. Hij 
heeft maandag de Captain’s Cup en Cap ver-
diend. 
 

 
 
En, bescheiden als hij is, wil hij niet onvermeld 
laten dat hij heel goede ondersteuning heeft 
gehad van zijn assistent Stan Bellu. Waarvan 
akte!

 
Team België op het podium 

 

BSB Pechprijs 
Oei, op de eerste dag helaas al een pechvogel. 
Djayo von Römer van team Brazilië liep een 
blessure op aan het scheenbeen en is even 
naar de huisarts geweest. Gelukkig valt de 
schade mee en kan hij vandaag weer mee doen 
en zelf zijn medaille ophalen. 

 

Quiz 
Ook met de quiz worden dagelijks roebels ver-
diend. In dit dagjournaal vermelden we alleen 
de winnaars. Maandag waren dat team Rus-
land, team Japan en team Nigeria. Proficiat! 
 

Keepers 
Wist je dat de keepers in de ochtend een eigen 
trainingsprogramma volgen? En ook dit jaar 
weer schitterende tenues dragen? 

 
 

Ballonnen 
Sonja Ypeij van Heelveelfeest.nl heeft 
vandaag een nieuw hoofd gebracht 
voor de prachtige Baboesjka die bui-
ten in de arena staat. Wat een topper! 
 

 
 
Techniektrainingen en zo.. 
Vanochtend zijn we vooral bezig geweest met 
techniektrainingen en vaardigheden. En geluk-
kig beter weer dan gisteren, ook voor de foto-
graaf! Dat betekent weer rondjes over het veld 
maken en zo van alles tegenkomen. Zoals 
teams die het extra spannend maken en bij 
‘verlies’ een soort van met de billen bloot 
gaan…  
 
 
 


