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Het weer 
De meeste regen is 
vanochtend vroeg al 
gevallen. Hier en 
daar nog een buitje 
en vanmiddag wordt 
het droog. Niet te 
warm, prima voet-

balweer. En we hopen op een zonnetje 
bij de sluitingsceremonie! 
 

Fair Play Cup 
De Fair Play Cup is donderdag gewonnen door 
de kanjers van gastland Rusland! De jury heeft 
gezien dat hun kleedlokaal is aangekleed met 
typisch Russische attributen en er netjes ver-
zorgd uit ziet. En dat de kids, hoewel ze een 
beetje moe beginnen te worden en het erg 
warm was, toch hun best hebben gedaan van-
daag. Toppers! 
 

 
Podium moment voor team Rusland 

 
BSB Pechprijs 
Helaas toch een pechprijs op de donderdag. 
Max Perree van team Nigeria heeft zijn knie ge-
blesseerd en de rest van de dag niet meer mee 
gevoetbald en moest zijn knie rust geven. Zijn 
team heeft 
hem gelukkig 
overal mee 
naar toe ge-

sjouwd 😉 
 
 

 
Junior-Aspirant Cap 
De Junior-Aspirant Cap is donderdag gegaan 
naar Luc Leclerq van team Mexico. Hij is vol-
gens de jury een echte teamplayer, gaat heel 
goed met de kinderen om en is heel erg sociaal! 
En kijk eens wat een zonnige smile op deze foto 

😊 Luc, van harte proficiat! 
 

 
 

Captain’s Cap en Cup 
De eer om de hele vrijdag de Captain’s Cap te 
dragen is donderdag toegevallen aan Jordy van 
Duuren, teamcaptain van Brazilië. Volgens de 
jury stuurt hij zijn team goed aan, is hij enthou-
siast en delegeert hij goed naar zijn assisten-
ten. Jordy, je dag was al goed begonnen, profi-
ciat! 
 

 
Jordy met zijn Brazilië op het podium 

 

Quiz 
Winnaars op dinsdag: België, Mexico en Brazi-
lië op een gedeelde eerste plaats en bij de gro-
ten won team Nigeria. Proficiat! 
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Wist je dat… 

• De strijd om de eindoverwinning van-
daag beslist wordt? 

• De jury vanochtend bij de opening ver-
telde dat er vijf teams zijn die dicht bij 
elkaar staan? 

• Het dus echt heel spannend is dit jaar? 

• Mees Haemers van team Engeland een 
heel toegewijde vader heeft? 

• Zijn vader, omdat Mees ziek is, van-
daag zelf nog de kleurplaat van Mees is 
komen inleveren? 

• Bij team Rus-
land nog niet ieder-
een precies weet 
wat links en rechts 
is? 

• Het dus kan 
gebeuren dat schoe-
nen soms aan de ver-
keerde voet terecht 
komen? 

• Dat helemaal 
niets uitmaakt als je 
een heerlijk bakje 
pudding aan het 
smikkelen bent? 
 
 

• Japan donderdag een feestje heeft ge-
vierd in het kleedlokaal? 

• We nog niet helemaal precies weten 
waarom? 

• We er in de quiz achter kwamen, dat 
krenten afkomstig zijn van de fruit-
soort ‘krentenbol’? 

• De quiz nog meer inzichten opleverde? 

• Dit met name bij team Kroatië het ge-
val was? 

• Zij op de vraag ‘wat vol blaasjes zit en 
zich zo lang je leeft 500 miljoen keer 
vult’ het antwoord ‘tieten’ gaven? 

• De fotograaf weer genoten heeft tij-
dens de ouder-kind-avond? 

• De ouder-kind avond dus weer veel 
leuke plaatjes heeft opgeleverd? 

•  

 

• Deze zowel op facebook als op de web-
site gepubliceerd worden? 

• Dat ook geldt voor alle andere foto’s en 
de Dagjournaals van deze week? 
 

En omdat het zo leuk was…. 

 
 
 
 
 
 
 


