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Het weer 
In de ochtend blijft 
het droog, vanmid-
dag is regen voor-
speld. Iets kouder 
dan gisteren, maxi-
maal 19 graden. 
Lekker voetbalweer! 

 
Fair Play Cup 
De eerste Fair Play Cup van 2019 is gewonnen 
door Juve Astroids! Het juryrapport vermeldt 
dat het kleedlokaal fantastisch is aangekleed 
en dat de versiering bij de binnenbrengen van 
de pechprijs zeer origineel. Proficiat, de eerste 
meteorieten zijn dik verdiend! 
 

 
Team Juve Astroids op het podium 

 
Wist je dat… 

• Er bij FC Galaxy een aspirant trainer 
rondloopt die onlangs nog in hogere 
sferen verkeerde? 

• Hij daarom nog een 
beetje last heeft van een 
jetlag? 

• We het wel stoer vin-
den dat hij er gewoon bij 
is? 

• Het er naar uitziet dat 
hij deze week wel zal ‘bij-

trekken’? 

• Hij daar zelf in ieder geval alle vertrou-
wen in heeft?  

• Fysiovison ook dit jaar vanuit het Knie-
centrum een vaardigheid begeleidt? 
 
 
 

 

• Tom Ehlen, Jesper van Aarnhem en 
Jorg van Aarnhem de trainers zijn die 
dit verzorgen? 

• We erg benieuwd zijn hoe dat ver-
loopt? 

• Er gisteren achter de schermen hard 
gewerkt is om alle NASA badges klaar 

te maken? 

• Nu ieder kind 
op naam en met 
foto zijn badge 
ontvangen heeft? 

• Deze badge ie-
dere ochtend gescand wordt? 

• De inschrijving voor de Fundag gestart 
is? 

• Als er nog broertjes of zusjes (of 
vriendjes) mee willen doen, ze 
zich vandaag nog kunnen aanmel-
den? 

• Er facilitair het een en ander mis-
ging vanochtend? 

• Dit leidde tot een rotte eieren 
geur rondom de kantine en een 
opruimactie voor Richard in het 
voorraadhok?  

 
 

Junior-Aspirant Cap 
Luc Leclerq van AFC Jupiter heeft 
gisteren zeer alert gereageerd op 
het dreigende onweer en is vol-
gens de jury zeer gefocused op 
zijn taak als junior coach. Daar-
mee heeft hij de rode Junior-Aspi-
rant Cap verdiend. Hij draagt hem 
vandaag de hele dag en mag ge-
feliciteerd worden! 

 
 

Astronaut 
Het is jullie vast opgevallen dat 
er een schitterende ballon bo-
ven het podium zweeft. Deze 
astronaut is een verrassing van 
Sonja Ypeij van Heelveel-
feest.nl. Sonja, hartelijk dank! 
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Captain’s Cap en Cup 
De prijs voor de beste teamcaptain is naar een 
nieuweling gegaan: Debby van der Spek van FC 
Galaxy is een beetje voor de leeuwen gegooid 
met deze uitdagende groep en laat zien dat zij 
zich uitstekend kan handhaven. Samen met 
haar team had zij het eerste podium moment 
van dit 2019. Debby, van harte gefeliciteerd! 
Draag de cap met trots!  
 

 
LA Galaxy op het podium met teamcaptain 

Debby in het midden 
 

BSB Pechprijs 
Oei, op de eerste dag helaas al een pechvogel. 
Max Perree 
van team Juve 
Astroids heeft 
zich gebles-
seerd aan zijn 
enkel en is 
door de EHBO 
doorverwezen 
naar de huis-
arts. Gelukkig 
valt de schade 
mee. Hij heeft 
vanochtend 
zijn herinne-
ringsmedaille 
opgehaald en 
doet vandaag 
weer mee. 
 
 

 
 
Quiz 
Ook met de quiz worden dagelijks meteorieten 
verdiend. In dit dagjournaal vermelden we al-
leen de winnaars. Maandag waren dat FC Ga-
laxy en BvB Venus bij de jongste teams en VFB 
Pluto in de middengroep. Juve Astroids en Bay-
ern Rockets zijn gelijk geëindigd! 
 

Keepers 
Wist je dat de keepers in de ochtend een eigen 
trainingsprogramma volgen? En ook dit jaar 
weer schitterende tenues dragen? 

 

Techniektrainingen en zo.. 
Vanochtend zijn we vooral bezig geweest met 
techniektrainingen en vaardigheden. En van-
middag worden partijtjes gespeeld! 
 

Jarig 
Izzy Bocken is vandaag jarig! Samen met haar 
team, de Atletico Stars, viert ze haar 9e verjaar-
dag. We hebben haar vanochtend met zijn al-
len toegezongen. Izzy, proficiat, maak er een 
mooie dag van! 
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