BSB Jeugdvoetbaldagen 2018
Dagjournaal woensdag 15 augustus
Het weer

kinderen. Absoluut verdiend Thijmen, gefeliciteerd!

Vandaag
heerlijk
Fundag-weer! Zon,
lekker warm en
hééééééél véééééél
water! 😊

Fair Play Cup
De Fair Play Cup is dinsdag gewonnen door
team Nigeria! Wat een toppers: kleedkamer
wordt door de jury als heel creatief en kleurrijk
beoordeeld. En de dagelijkse opkomst bij opening en sluiting met de maskers valt in de
smaak. Het team heeft vandaag onder leiding
van junior trainer Mats Ypeij een mooie prijs
gewonnen. Proficiat!

Captain’s Cap en Cup
En een ‘oude bekende’ die nog niet zo oud is
wint dit jaar voor de vierde keer op rij een Captains’s Cup en Cap. Bas van Heijst, wat moeten
we nog toevoegen aan het juryrapport? ‘Straalt
rust uit, is populair bij de kinderen, kordaat in
zijn optreden en heeft overwicht’. Volgend jaar
weer Bas? Proficiat!

Team Nigeria (zonder teamcaptain Wilko
Lenoir) op het podium

BSB Pechprijs
Ook op de dinsdag een pechprijs: Merijn Bremers van team Frankrijk. Hij blesseerde zijn kuit
en moet het even rustig aan doen. Sterkte!

Quiz

Team Kroatië op het podium met teamcaptain
Bas van Heijst

Wist je dat…
•

Winnaars op dinsdag: België, Mexico en Nigeria. Lekker roebels verzamelen!

Junior-Aspirant Cap
Thijmen Beek heeft de Aspirant Cap gewonnen:
hij is zeer gedreven en leergierig. Hij stelt zich
bescheiden op en gaat goed om met de

•
•

Het er op lijkt dat Philip de Bock, aspirant trainer bij Frankrijk, deze zomer
wat extra vet op zijn billen heeft gekweekt?
Hij daardoor uit zijn broekje is gescheurd?
De fotograaf dat precieze moment helaas gemist heeft?
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Wist je dat…
•
•

Team Frankrijk al vooruit heeft gedacht
voor de afsluiting vrijdag?
De CVE graag de wijntjes cadeau krijgt
waarmee ze hun kleedlokaal hebben
versierd?

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

De muziekinstallatie gisterochtend een
ieniemienie klein stekkertje miste?
Er dus even een momentje van paniek
was bij de organisatie?
We gelukkig heel flexibel zijn in het bedenken van oplossingen?
De papa van Simba natuurlijk gewoon
‘Papa’ heet?
Onze paparazzo Eyan Schuffelen van
team Kroatië ons wist te melden dat
zijn teamgenoot Dax Lacroix een oogje
heeft op een heel mooi meisje?
We nog niet weten of dat meisje ook
geïnteresseerd is in Dax?
Er Picachu’s zijn gesignaleerd?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Picachu’s
FC Geleen Zuid vandaag precies 110
jaar bestaat?

Onze vereniging daarom in het weekend van 24 en 25 augustus allerlei festiviteiten organiseert?
Jullie razende reporter dank verschuldigd is aan een specifieke trainer die
dat nog even kwam melden vandaag?
Het anders vergeten was in de Wist je
datjes…. te zetten?
In de backoffice het volgende gehoord
werd: ‘Dit is mijn doos’?
De dozengrappen vervolgens eindeloos bleken? (Gevulde doos, verassingsdoos…)
Er vandaag maar liefst twee jarigen
rondlopen?
Dat Stan Bellu (tweede trainer België)
en Noah IJpeij (team Nigeria) zijn?
We vanochtend heel hard gezongen
hebben voor Stan?
We vanmiddag nog een keertje gaan
zingen en wel voor Noah?
We hem vanaf deze plek al feliciteren
en een superleuke dag wensen!!
De tent van de leiders geplaagd wordt
door mieren?
Teamcaptain Bas van Heijst van team
Kroatië bij het laatste onderdeel gisteren zonder ballen het veld op kwam?
Hij ter verdediging aangeeft dat hij zich
de hele dag de pleuris rent?
En dat hij zichzelf daarom na 17.00 uur
beloont? 😊
Jullie reporter er gistermiddag achter
kwam dat uit het lokaal van Brazilië wel
heel veel stoom kwam?
Het bleek dat Koen, Jason en Djayo (allen van SVM) lekker douchen na zo’n
hele dag sporten?
Top!

