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Het weer 
Vandaag veel be-
wolking maar wel 
droog! Temperatuur 
20 - 21 graden. 

 
 
 

Fair Play Cup 
De Fair Play Cup van donderdag is gegaan naar 
Atletico Stars. Volgens de jury is de kleedkamer 
super aangekleed en netjes opgeruimd. 
 

 
Atletico Stars viert een feestje op het podium! 

 
BSB Pechprijs 
Geen Pechprijs op de donderdag, gelukkig! 
 

Quiz 
Team 2 en team 5 hebben de quiz gewonnen  
Drie meteorieten voor jullie! De twee oudste 
teams hebben de punten gedeeld. Gefelici-
teerd! 
 

Junior-Aspirant Cap 
De junior-aspirant Cap van donderdag 
ging naar Noomi Teschers! Deze aspi-
rant trainer van BvB Venus is volgens 
de jury ingetogen, maar ze volgt alles 
nauwgezet en ze handelt snel bij pro-
bleemgevallen. Ze heeft goede voor-
uitgang laten zien ten opzichte van vo-
rig jaar. Noomi, van harte proficiat!  

 
 
Captain’s Cap en Cup 
De Captain’s Cap ging naar Pieter Hovens. Deze 
inmiddels vaste kracht is bescheiden en zet zich 
voor de volle 100% in voor BSB Jeugdvoetbal-
dagen. Hij heeft veel ervaring en gaat heel goed 
om met de kinderen. Pieter, het is je van harte 
gegund, proficiat! 

 
Team AFC Jupiter  

met teamcaptain Pieter Hovens 

 
Rectificatie 
Oei oei, de verkeerde foto onder het artikel van 
de Captains’s Cap en Cup gisteren. Hierbij de 
juiste foto met VFB Pluto! 

 
Ryan met zijn team op het podium! 

 
   

Jarig vandaag 
Mars United heeft een jarige vandaag! Jin van 

Laere viert zijn feestje vandaag bij ons 😊 Je 
herkent hem aan zijn keeperstenue! Jin, van 
harte proficiat en maak er een leuke dag van. 
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Wist je dat… 

• De vermoeidheid langzaam begint toe 
te slaan, niet alleen bij de kinderen en 
het kader, maar ook bij de jury? 

• Mia Schwillens bij het nakijken van de 
quiz alle antwoorden goedkeurde? 

• Op het antwoordenvel? 

• Zij bovendien te horen kreeg dat de 
Simpsons toch echt niet van deze tijd 
zijn? 

• We hier een kleine generatiekloof be-
speuren? 

• Richard en Louis van de kantine woens-
dagavond zeer fanatiek hebben gehol-
pen met het opruimen van de Fundag? 

• Zij daarbij ook de waterton hebben 
omgekiept? 

• Dit water nog nodig was voor de ou-
der-kind avond? 

• We gelukkig een flinke regenbui had-
den in de middag, waardoor het water-
tekort weer een beetje werd aange-
vuld? 

• Tijdens deze regenbui twee teams het 
nog lang volhielden op het veld? 

 

• Wij hierbij de Die-hards van Mars Uni-
ted en Juve Astroids een compliment 
geven? 
 
 

 
 
 
 

• Techniektrainer Marcel uit Maastricht 
komt? 

• Hij een echte Sjeng is? 

• Hij gisteravond zijn schoenen, zijn 
muntjes èn zijn vest kwijt was? 

• Hij deze terugvond in zijn tas, in zijn 
sokken en over een stoel? 

• Wij toch eens voorzichtig geïnfor-
meerd hebben hoe oud hij eigenlijk 
was? 

• De quiz vandaag gaat over de BSB 
Jeugdvoetbaldagen? 

• Deze voor alle teams hetzelfde is? 

• De trainers hier best een handje bij 
mogen helpen? 

 

Ouder-kind-avond 
De ouders hebben zich gisteren goed ‘in de 
bocht gesmeten’! Er is gegoocheld met buizen 
en balletjes, gepuzzeld, er zijn panty’s over 
hoofden getrokken, er is gelachen en gekermd 
en tot slot hebben de kinderen eindelijk eens 
een keer over hun ouders heen mogen lopen,,, 
kortom: een top avond met heel veel plezier! 

 
Meer foto’s vind je op onze facebookpagina en 
op de website van FC Geleen Zuid 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFj76ziIXbAhVRZ1AKHaaNDxMQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/bsbgeleen&psig=AOvVaw2ZcRxfnkbRcUMaYYZOxUlT&ust=1526382591065111
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFj76ziIXbAhVRZ1AKHaaNDxMQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/bsbgeleen&psig=AOvVaw2ZcRxfnkbRcUMaYYZOxUlT&ust=1526382591065111
http://www.mpd.nu/

