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Het weer 
Vanochtend zon, 
vanmiddag bewol-
king. Het wordt wel 
iets warmer dan gis-
teren, zo’n 21 gra-
den. Have Fun! 

 
Fair Play Cup 
De Fair Play Cup is dinsdag gewonnen door 
team 1, FC Galaxy! Volgens de jury is hun kleed-
kamer mooi opgetuigd en zeer net opgeruimd, 
met alle tassen op de bankjes. Proficiat team!  
 

 
FC Galaxy laat de partypoppers knallen! 

 
BSB Pechprijs 
Wat gebeurt er als je met je veters van je ene 
schoen in de noppen van je andere schoen blijft 
haken? Dan val je hard op je hoofd… Mayro Re-
mus van Juve Astroids overkwam het gisteren. 
Hij is naar de huisarts gegaan met het vermoe-
den van een lichte hersenschudding. Gister-
middag de hele middag geslapen en vandaag 
toch weer present. Beste Mayro, stoer dat je er 
weer ben maar doe je het wel een beetje rustig 
aan vandaag? Sterkte! 
 

Quiz 
Bij de kleinsten waren dinsdag team 1 en 3 de 
winnaars, bij de middengroep team 4. Team 7 
en 8 hebben de meteorieten eerlijk verdeeld: 
gelijkspel! 
 

 
Junior-Aspirant Cap 

De Junior Cap is ge-
gaan naar Ruben Cre-
mers, aspirant trainer 
van de Bayern Roc-
kets. Hij is een goede 
luisteraar en houdt 
van discipline. De jury 
is onder de indruk! Ru-
ben, gefeliciteerd 
enne… probeer je de 
cap droog te houden 
vandaag?  

 
Captain’s Cap en Cup 
De prijs voor de beste teamcaptain ging giste-
ren naar Fenne Cremers van team BvB Venus. 
De jury vindt haar zeer fanatiek en betrokken 
èn ze geeft duidelijke instructies. Haar team is 
trots op haar!  

BvB Venus met Captain’s Cap winnares Fenne 
op het podium! 

 
 

Flessen 
Nieuw dit jaar is 
dat de teams 
meteorieten 
kunnen verdie-
nen met het in-
leveren van hun 
waterflesjes. Zo denken we ook een beetje aan 
het milieu! Eén team levert zijn flesjes extra mi-
lieubewust in: hoe kleiner het flesje, hoe meer 
er in de zak passen. Slim! 
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Wist je dat… 

• We gisteren hebben vermeld dat er 
vaardigheidstrainingen worden gege-
ven vanuit het Kniecentrum? 

• Jullie re-
porter 
daar 
eens 
even bij 
is gaan 
kijken? 

• Zij on-
der de 
indruk is van jullie sprongkracht? 

• Sommige teams het knap lastig hadden 
tegen tegenstanders die net een 
maatje te groot waren? 

• Dit leidde tot beraad in het verliezende 
team wat hiervan geleerd kon worden? 
 

• En tot een 
zeer sportief gebaar van de tegenstan-
ders, die even een handje kwamen ge-
ven met de mededeling dat er goed ge-
voetbald was? 

• We even de techniektrai-
ners aan jullie voor wil-
len stellen? 

• Zij het hele voetbaltech-
nische verhaal voor hun 
rekening nemen?  

• En dat zij samen goed 
zijn voor ongeveer 50 
jaar trainerservaring? 
(We letten niet op een 
jaartje meer of minder 

😊) 
 

 

 
 
 

• Streekomroep Start gisteren aanwezig 
was met een reporter en een camera-
man? 

• Zij een aantal mensen hebben geïnter-
viewd en (hopelijk) leuke filmpjes heb-
ben gemaakt? 

• Wij erg benieuwd 
zijn naar het re-
sultaat? 

• De reportage die 
ze gemaakt heb-
ben waarschijnlijk 
volgende week 
wordt uitgezon-
den? 

• We voor de precieze uitzenddagen en 
tijdstippen hun Facebookpagina in de 
gaten moeten houden? 

• Er bij de wedstrijd van teams 1 tot en 
met 4 tegen hun trainers bijna ge-
scoord is met de bal uit het andere 
veld? 

• Het met zo veel fanatieke kinderen en 
nog fanatiekere trainers niet was opge-
vallen dat er twee ballen in het veld 
waren? 

• Het wel erg leuke wedstrijdjes waren? 

• Er fanatiek gezocht is naar een water-
punt? Of was het een waterput? 

• Er gegraven, gebeiteld 
en (eerlijk is eerlijk) 
ook een beetje ge-
vloekt is? 

• Dat betreffende punt 
niet is gevonden? 

• Uiteindelijk bleek dat 
het helemaal verdwenen was? 

• Voor alle waterspellen van vandaag 
dus nog een noodoplossing moest wor-
den bedacht? 

• De CVE de CVE niet zou zijn als ze dat 
niet voor elkaar zou krijgen? 

• We jullie een superleuke Fundag toe-
wensen?!! 
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