BSB Jeugdvoetbaldagen 2019
Dagjournaal maandag 12 augustus
Het weer
Wat een heerlijk weertje vandaag: zon bij de opening, temperatuur ongeveer 21 graden
en droog tot na de sluiting!

Na alle plechtigheden zijn de teams, onder leiding van hun coaches, aan de warming-up en
de eerste voetbaloefeningen begonnen. We
zijn los!

De BSB Jeugdvoetbaldagen 2019
zijn gestart!
Onder een stralend zonnetje hebben zich vanochtend 100 deelnemers gemeld voor een
week plezier en voetbal bij FC Geleen Zuid.
Ballie verkeert deze week in hogere sferen en
wandelt vandaag rond op de maan. Komende
week zoekt hij zijn weg door de ruimte langs
planeten, sterren en zwarte gaten. Alle deelnemers krijgen vanmiddag een NASA-pas waarmee ze morgen gescand worden bij de ingang.
Niet vergeten mee te nemen dus!
Vanochtend werden de deelnemers door hun
teamcaptains en trainers verwelkomd in het
kleedlokaal, dat deze week hun ‘thuishaven’ is.
In het kleedlokaal lag de kleding al klaar, dus
snel omkleden en op naar de fotograaf!
Tijdens de openingsceremonie werden de
teams één voor één naar de arena geroepen.

Team FC Galaxy komt de arena binnen
De ceremonie werd vervolgd met het hijsen
van de vlaggen, het ontsteken van het Olympisch vuur, het afleggen van de eed en het traditionele oplaten van de duiven.

Het olympische vuur wordt ontstoken:
let the games begin!

Keepers
De keepers zijn gewoon ingedeeld bij de teams.
Ze volgen af en toe wel een apart trainingsprogramma onder leiding van Kyara Queis, Jeroen
van der Kort en Eyan Schuffelen. En hebben jullie het keeperstenue gezien? Prachtig!

Loterij!

Ook dit jaar worden lootjes verkocht en zijn er
leuke prijzen te winnen. Naast het
frontoffice vind je de ‘tombola’ Veel succes!
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Jury
Ook dit jaar hebben we weer een jury!
Hoofd jurylid Peter de Coninck wordt ook dit
jaar weer bijgestaan door de reeds ervaren Mia
Schwillens. En we hebben een extra jurylid:
Max Vogelaar heeft tijdens de vakantie zijn arm
gebroken en kan dus niet meedoen met zijn
team. Hij ondersteunt de jury en zal er goed op
letten dat alles eerlijk verloopt! De jury is de
hele week aanwezig en zal jullie beoordelen op
teamwork, orde en netheid, discipline, de quiz,
de kleurplaten en nog veel meer! De jury is uiteraard neutraal en onbevooroordeeld. En niet
omkoopbaar 😊
Hebben jullie ze al gezien? Veel succes!

Wist je dat…













Ballie dit jaar de ruimte in gaat?
Er 100 deelnemers en 40 trainers meedoen?
En nog een heleboel mensen die achter
de schermen van alles en nog wat regelen en organiseren?
De teams hele ‘spacey’ namen hebben
dit jaar?
FC Galaxy, BvB Venus,
Atletico Stars, AFC Jupiter, Mars United, VFB
Pluto, Juve Astroids en
Bayern Rockets
De organisatie voor al
die teams prachtige vlaggen heeft laten maken?
We dit jaar te maken
hebben met de AVG?
Je ouders dit hebben
kunnen lezen in de voorwaarden?
De foto’s die we maken
gebruikt worden in dit
dagjournaal, op Facebook en op de website van FC Geleen
Zuid?
We voor de zekerheid nog een keertje
willen checken of er kinderen zijn die
niet op de foto mogen?



We die ouders vragen om dit zo snel
mogelijk te melden bij het frontoffice
of bij de fotograaf?

Prijzen
Het winnen van de diverse dagprijzen levert dit
jaar METEORIETEN op! Het team dat aan het
einde van de week de meeste meteorieten
heeft verzameld, wint de
Cup en de eeuwige roem!
Dagelijks zijn er prijzen
voor Fairplay, de Captain’s Cap en Cup voor de
meest indrukwekkende
teamcaptain en de JuniorAspirant Cap, voor een
veelbelovende nieuweling. Daarnaast kunnen de
teams iedere dag meteorieten winnen bij de
quiz. Goed je best doen
(en googelen is niet toegestaan!). De BSB Pechprijs levert geen extra
punten op, we hopen zelfs dat we hem niet
hoeven uit te reiken! Mocht dat
toch het geval zijn, dan ontvangt
de pechvogel een plakkaat ter
herinnering….
Ook dit jaar zijn extra meteorieten te verdienen tijdens het Cirque de Soleil op vrijdagmiddag.
Dus bereid je goed voor en maak
er een leuke act van!
Alle meteorieten worden per
team verzameld en zijn te zien in
de kantine: zo kun je iedere dag
zien welk team bovenaan staat in
de competitie. Aan het einde van
de week wordt de balans opgemaakt: wie heeft de meeste meteorieten? Het blijft spannend tot
de eindceremonie op vrijdag, want dan worden
de winnaars van de kleurwedstrijd en de Fundag pas bekend gemaakt! Veel succes en vooral
veel plezier allemaal!

