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Het weer 
In de ochtend min of 
meer droog, van-
middag wordt regen 
verwacht. We ho-
pen dat de ouder-
kind avond zonder 
regen verloopt, wat 

geen garantie is dat de papa’s en 
mama’s geen nat pak oplopen. Tem-
peratuur gemiddeld 19 graden. 

 
Fair Play Cup 
Woensdag Fundag! De Fair Play Cup is woens-
dag gewonnen door Mars United! De jury is on-
der de indruk van de geweldige aankleding van 
het lokaal. En team blijft optimistisch en hoopt 
op de eindoverwinning. In ieder geval alvast ge-
feliciteerd met deze Cup!  
 

 
Mars United viert een feestje op het podium! 

 
BSB Pechprijs 
Afgezien van wat kleine akkefietjes zijn er ge-
lukkig geen pechgevallen geweest. Letten jullie 
er vandaag goed op dat je je niet blesseert? De 

vermoeidheid begint langzaam toe te slaan 😊 
 

Quiz 
Team 1, team 4 en team 7 hebben gisteren de 
quiz gewonnen. Drie meteorieten voor jullie! 
 

 
 
Junior-Aspirant Cap 
Cayo Urlings van de Atletico Stars heeft 
woensdag de  Junior Cap gewonnen. De 
jury is van mening dat hij gegroeid is in 
zijn trainerschap en klaar om volgend 
jaar de overstap te maken naar team-
captain. Cayo, van harte en draag de 
Cap met trots!  

 
Captain’s Cap en Cup 
De prijs voor de beste teamcaptain ging giste-
ren naar Ryan Lavalle van VFB Pluto. Hij is rus-
tig, handelt doordacht en laat zijn team als 
team functioneren. Bovendien heeft hij zelf zijn 
assistent trainer geregeld, Rik Joosten. Dank 
daarvoor!  

Ryan met zijn team op het podium! 
 

Foto’s Fundag 
Wat een leuke Fundag gisteren. Er staan al veel 
foto’s op de website (www.fcgeleenzuid.nl) en 
hierbij nog een paar omdat het zo’n top dag 
was! 
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Wist je dat… 
• Onze Bente giste-

ren is gesigna-
leerd? 

• Zij onder contract 
staat bij PSV? 

• Ze daarom dit jaar niet als trainer mee 
kan doen met de Jeugdvoetbaldagen ? 

• Wij wel supertrots op haar zijn?!! 

• Team FC Galaxy in de quiz aangaf dat 
trainer Koen een nieuwe vriendin 
heeft? 

• Deze luistert naar de naam Eva Si-
mons? 

• Er buitenaardse gassen hangen in de 
kleedlokalen?  

• Wij daarvoor netjes worden 
gewaarschuwd? 

• De penningen voor de kader-
barbecue van vorig jaar helaas 
niet meer geldig zijn? 

• Wij het wel waarderen dat er  
trainers zijn die deze het hele 
jaar hebben bewaard? 

• Bas van Heijst, teamcaptain 
van Mars United, gisteren een 
bijzonder contract heeft onder-

tekend? 

• Hij een BSB Jeugdvoetbaldagen tatoe-
age laat zetten als hij dit jaar met zijn 
team de eindoverwinning binnen 
sleept? 

• Wij hierbij de jury uitdagen om daar 
eens over na te denken? 

• Bij een Funteam de toekomstige kee-
per van het eerste elftal gespot is? 

• Hij bij een spel een perfecte dropkick 
liet zien?  

• We vermoeden dat dit 
in de genen zit? 

• De astronaut langzaam 
de pijp leeg heeft?  

• We hopen dat hij zich 
nog herpakt voor de 
laatste twee dagen? 
 

 
 

• Jayden Kusters van BvB Venus een eer-
volle vermelding heeft gekregen 
van de jury voor het kunstwerk 
dat hij van de kleurplaat heeft ge-
maakt?  

• Dit kunstwerk bijna tot een 
scheuring  in de jury heeft geleid? 

• De discussie draaide om de vraag 
of dit nu een kleurplaat was of 
niet? 

• Wij Jayden ook vanaf deze plek een dik 
compliment geven? 

• De kantine is omgetoverd tot galerij 
waar alle kleurplaten te bewonderen 
zijn? 

 
Foto’s Fundag 
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