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Het weer 
Een stralend zonnetje 
op ‘the day after’…  
Fijn weer om uit te rus-
ten van een fantasti-
sche week en (indien 
nodig) te herstellen 
van kleine pijntjes... 

 

Eindwinnaar BSB JVD 2018 
Wat was het dit jaar een spannende strijd! De 
jury heeft nog niet eerder meegemaakt dat de 
uitslagen zó dicht bij elkaar lagen. En de win-
naar van de BSB Jeugdvoetbaldagen 2018 is 
België! Van harte gefeliciteerd met jullie over-
winning, hartstikke verdiend! Julie foto hangt 
het komende jaar in de kantine! 

 
België krijgt de Supercup overhandigd door 

wethouder Felix van Ballegooij 

 
Uitslag 
Voor de volledigheid hierbij de uitslag: 
1  België: 20.000 roebels 
2  Japan, Nigeria en Frankrijk: 18.000 roebels 
5  Brazilië: 15.500 roebels 
6  Rusland en Mexico: 12.500 roebels 
8  Engeland: 12.000 roebels 
9  Kroatië: 7000 roebels 
 

BSB Pechprijs 
Op de valreep nog pech voor Dax La-
croix van team Kroatië. Hij is uitge-
vallen met een blessure. We wen-
sen hem een spoedig herstel, zodat 
hij fit aan de competitie kan begin-
nen! 

 

Fair Play Cup 
De Fair Play Cup is vrijdag gewonnen door 
Mexico! Het is een zeer hulpvaardig team met 
een hoge teamspirit. Ze stralen rust uit en zijn 
tegelijk ook heel enthousiast. Gefeliciteerd! 

 
Mexico pakt de laatste Fair Play Cup van 2018 
 

Junior-Aspirant Cap 
En nu heeft hij hem dan toch eindelijk in de 
wacht gesleept: Stan Bellu van team België 
wint de Junior-Aspirant 
Cap op vrijdag. Stan be-
geleidt zijn team heel ac-
tief en goed, geeft veel 
aanwijzingen en is onver-
moeibaar! Proficiat Stan, 
je hebt hem verdiend! 
 
 

Captain’s Cap en Cup 
Wilko Lenoir, al jaren een vaste waarde in het 
trainersteam, wint de Captain’s Cap en Cup op 
vrijdag. Volgens de jury delegeert hij goed aan 
zijn junior- en aspirant trainers Lars, Koen en 
Niek en is hij een echte teamplayer die autori-
teit uitstraalt. Wilko, proficiat! 
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Penaltybokaal 
Een lange en uitputtende strijd bij de penalybo-
kaal voor de ouders. Met als eindoverwinnaar 
met een prachtig schot vanaf 16 meter: Peter 
Beckers, vader 
van Daan Beckers 
(team Rusland). 
Proficiat! Volgend 
jaar weer? 
 
 

 
Bij de teamleiders was 
Philip de Bock van team 
Frankrijk de beste (in 
het dagelijks leven kee-
per van de JO17-1). Hij 
weet natuurlijk als geen 
ander hoe de keeper re-
ageert… Proficiat Philip! 

 
En natuurlijk hebben de kinderen ook een pe-
nalty finale gespeeld. 
Mauro Slangen (België), Ryan Rutten (Mexico) 
en Pim Maes (Kroatië) hebben de beker gewon-
nen. Gefeliciteerd en zoek er een mooi plekje 
voor! 

 

 
 
 

Quiz 
Winnaars op vrijdag: België, Japan en Kroatië! 
 

Wist je dat… 
• Het weer een superleuke week was? 

• We hopen dat jullie volgend jaar alle-
maal weer mee doen? 

• We heel trots zijn op al onze junior- en 
aspirant trainers? 

• We er eentje nog even speciaal 
willen vermelden? 

• Dit Koen van Weert is (team Ni-
geria)? 

• Hij deze week, ondanks een heel 
vervelende blessure (opgelopen 
op vakantie), toch iedere dag op 
het veld stond? 

• We hem een absolute topper vinden?! 

• Het Cirque du Soleil ons weer verrast 
heeft? 

• We diverse dansjes, Donald Trump bij 
de Mexicaanse 
muur, vechtende 
Pichachu’s en een 
stukje Tour de 
France met heuse 
rondemissen 
voorbij hebben 
zien komen? 

• We tijdens de afterparty Bas van Heijst 
(trainer Kroatië) nog even in het zonne-
tje hebben gezet? 

• Hij al jaren trainer is maar nog nooit de 
Jeugdvoetbaldagen gewonnen heeft? 

• Zijn team hem dit jaar geholpen heeft 
om eerste van onder te worden? 

• Hij daar heel blij mee is en volgend jaar 
zeker weer mee doet?! 

• Onze mascotte Ballie volgend jaar de 
ruimte in gaat? 

• Wij jullie graag uitnodigen om met 
hem mee te gaan in de laatste week 
van de zomervakantie? 

• Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 
augustus, natuurlijk bij FC Geleen Zuid! 

 


