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Het weer 
De weergoden waren 
ons goed gezind afge-
lopen week. Alle buien 
vielen op de juiste mo-
menten, het was niet 
te warm en op de Fun-
dag een stralende zon! 

 
En de winnaar is FC Galaxy! 
Wat was het dit jaar een spannende strijd! De 
jury heeft nog niet eerder meegemaakt dat de 
verschillen zó klein waren. En de winnaar van 
de BSB Jeugdvoetbaldagen 2019 is FC Galaxy! 
Van harte gefeliciteerd met jullie overwinning, 
hartstikke verdiend! Jullie foto hangt het ko-
mende jaar in de kantine! 

 
FC Galaxy met de grote beker! 

 

Uitslag 
Voor de volledigheid hierbij de uitslag: 
1  FC Galaxy: 50 meteorieten 
2  Bayern Rockets: 48 meteorieten 
3  AFC Jupiter: 47 meteorieten 
4  Juve Astroids: 46 meteorieten 
5  BvB Venus: 44 meteorieten 
6  Mars United: 42 meteorieten 
7  Atletico Stars: 38 meteorieten 
8  VFB Pluto: 31 meteorieten 
 

Quiz 
De laatste quiz, met weetjes over de BSB Jeugd-
voetbaldagen, is gewonnen door de teams 1, 4 
en 5 (gedeelde eerste plaats) en team 8. 
 

 

 
Fair Play Cup 
De laatste Fair Play Cup ging naar BvB Venus 
vanwege het prachtig versierde kleedlokaal. Zij 
kregen de Cup uitgereikt door wethouder Jos 
Bessems. Van harte proficiat! 

 
BvB Venus met de laatste Fair Play Cup 

 
BSB Pechprijs 
Ook op de vrijdag geen Pechprijs! 
 

Junior-Aspirant Cap 
Joppe Hendriks heeft de 
junior-aspirant Cap gekre-
gen! Deze aspirant trainer 
van Juve Astroids is zeer 
leergierig en luistert goed 
naar zijn teamcaptain. Doe 
je volgend jaar weer mee 
Joppe? Proficiat! 
  

Captain’s Cap en Cup 
Tom Huwae heeft de Captain’s Cap ontvangen. 
Het juryrapport vermeldt dat hij rust en autori-
teit uitstraalt en goede instructies geeft aan 
zijn team. Tom, van harte! 

 
Captain Tom Huwae met Atletico Stars 
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Penaltybokaal 
Een primeur bij de strijd 
om de penaltybokaal: 
voor het eerst een da-
mescompetitie! En deze 
werd gewonnen door 
Roxanne Engels, Van 
harte gefeliciteerd!  

 
Bij de vaders ook dit jaar geen verrassin-
gen. Nadat hij vorig jaar de eer moest la-
ten aan Peter Beckers heeft Michael 
Schuffelen zich gerevancheerd. Hij ver-
schalkte zijn zoon Eyan, die goed op weg 
is om zijn vader op te volgen als puike 
keeper. 
 

De trainers maakten er een potje 
latje-trap van! Thijmen Beek ver-
raste uiteindelijk Luc Leclerq in 
de eindstrijd en ging er met de 
prijs vandoor. 
En last but not least: veel enthou-
siaste supporters voor Daan Bec-
kers van FC Galaxy en Vern 
Vrancken van VFB Pluto, die met 
fraaie schoten de keepers alle hoeken van het 
doel lieten zien. Proficiat! 
 

Keepers 
De keepers die deze week de meeste ontwikke-
ling hebben laten zien zijn Raza Verboeket van 
VFB Pluto en Briek Oude Hengel van BvB Venus.  

Een mooie prestatie 
en voor alle keepers 
geldt: hard gewerkt 
en veel dingen ge-
leerd. Ga zo door! 
 
 
 
 

Briek en Raza met onze keeperstrainers Jeroen 
van der Kort, Eyan Schuffelen en Kyara Queis 

 
 
 
Wist je dat… 

• Het Cirque de Soleil weer zeer geslaagd 
was? 

• We vechtscènes uit Star Wars, Matthijs 
de Ligt, diverse dansjes en een bellen-
blaas tovenaar hebben gezien? 

• Team BvB Venus het 
hele veld mee aan het 
dansen kreeg? 

• Wij niet zeker weten of 
dit door het liedje 
kwam, door het en-
thousiasme van de kin-
deren of door de ‘juffen’ die het dansje 
voordeden? 

• Team FC Galaxy een hele nieuwe tekst 
had gemaakt op een bestaand liedje? 

• Dit tijdens het optreden een beetje 
‘verwaaide’ maar we jullie dit toch niet 
willen onthouden? 

• We het daarom bij de foto’s op de web-
site hebben geplaatst? 

• Er voor het eerst een originali-
teitsprijs te winnen viel in het 
Cirque de Soleil? 

• Deze naar Mars United ging 
voor hun zonnebrillenlied? 

• Onze mascotte Ballie volgend 
jaar tijdens de BSB Jeugdvoet-
baldagen graag het Europees 
Kampioenschap wil bezoeken? 

• Dit Euro 2020 in maar liefst 12 verschil-
lende landen wordt gespeeld? 

• De Commissie Voetbalevenementen 
alweer de eerste ideeën aan het uit-
werken is om hier vorm aan te geven? 

• We jullie graag uitnodigen om weer 
deel te nemen? 

• Dit plaatsvindt van maandag 17 tot en 
met vrijdag 21 augustus 2020,  
natuurlijk bij FC Geleen Zuid?! 
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