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Het weer 
Het wordt warm 
vandaag. Zonnig, af 
en toe een wolkje en 
zo’n 27 graden. 
Goed drinken en op 
tijd insmeren dus! 
 

 

Fair Play Cup 
De Fair Play Cup van woensdag is naar team 
Frankrijk gegaan! Ze hebben een heel leuke 
kleedkamer en zelfs zelf schilderijen gemaakt. 
Een mooie aankleding, waarin aan wijn en stok-
brood is gedacht. Félicitations! 
 

 
Vive la France! 

 
Rectificatie 
In het Dagjournaal van gisteren stond een 
knoeperd van een fout: team Nigeria stond na-
tuurlijk onder leiding van Lars Ypeij en niet van 
zijn jongere broertje Mats. Lars, bij dezen 
rechtgezet! 

 
BSB Pechprijs 
Hoewel de EHBO veel werk heeft gehad op de 
Fundag is er gelukkig niemand in aanmerking 
gekomen voor de Pechprijs. Opvallend veel 
wespensteken gesignaleerd die gelukkig alle-
maal goed te behandelen waren met het no-
dige ijs. Tip: loop niet op blote voeten! 
 

 
Quiz 
Winnaars op dinsdag: Rusland en België op een 
gedeelde eerste plaats, Japan en Brazilie op 
een gedeelde eerste plaats en bij de groten 
won team Frankrijk, dat sowieso al lekker op 
dreef was. Proficiat! 

 
Junior-Aspirant Cap 
De Aspirant Cap is gegaan naar Malik Aneke, 
van team Brazilië. Het is de jury opgevallen dat 
hij bescheiden oogt, maar alles ziet. Hij is dit 
jaar debutant maar ‘we rekenen volgend jaar 
weer op hem’ aldus het juryrapport. Malik: van 
harte! 

 
 

Captain’s Cap en Cup 
Sanne Timmers van team Engeland loopt van-
daag met de Captain’s Cap! Sanne heeft niets 
met voetbal, maar is des te beter in het beden-
ken van spellen, het ombuigen van oefeningen 
die voor ‘haar’ kids nèt te moeilijk zijn en lost 
problemen creatief op. En ze kan de voetbal-
week niet missen! Sanne, proficiat! 

 
Team Engeland op het podium met  

teamcaptain Sanne Timmers 
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Wist je dat… 
• Jordy van Duuren, teamcaptain van 

Brazilië, óók graag gekust wordt door 
Maria? 

 
• Onze paparazzo Eyan Schuffelen op-

nieuw van zich heeft laten horen? 

• Hij deze keer verloren spullen heeft te-
rug gevonden? 

• Dank zij hem een shirt en een vestje te-
rug zijn gekeerd naar hun eigenaren? 

• Pieter Hovens, teamcaptain van Frank-
rijk, woensdagochtend serieus nog 
dacht droog te kunnen blijven tijdens 
de Fundag? 

• Hem dat uiteraard niet gelukt is? 😉 

• We er even op willen wijzen dat er in 
de kleedlokalen niet met deuren ge-
gooid mag worden? 

• We willen voorkomen dat daar vingers 
of andere bodyparts tussen komen? 

• Het niet meevalt om een meisje te zijn? 

• Dorthijs Polhaupessij van team Japan 
dat gisteren aan den lijve heeft onder-
vonden? 

• Hij echt echt echt geprobeerd heeft om 
met zijn jurkje over de rand van de 
boarding te klimmen? 

 

 
 

 

• General Coach John Janssen zijn zeep-
baan kwijt was? 

• Deze dus helaas niet in het spellencir-
cuit zat? 

• Team Kroatië daarom maar zelf een 
zeepbaan heeft gemaakt vanuit hun 
kleedlokaal naar dat van België? 

• Ze dit ook weer heel netjes hebben op-
geruimd? 

• Het kleedlokaal nog nooit zo geblon-
ken heeft? 

• En de zeepgeur tot in de backoffice 
voor frisse lucht zorgde? 

 
 

• De jongens van Frankrijk een extra 
wasbeurtje hebben gehad gisteren? 

• Hun trainer Jesper van Aarnhem daar 
met liefde voor gezorgd heeft? 

 

• Er een kunstenaar is gesignaleerd? 

• Hij zijn schilderijen nog niet gesigneerd 
heeft? 

• We ons afvragen of 
hij dat wil doen en 
ze dan als prijs aan 
de tombola wil do-
neren? 

 


