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De voorbereiding van het Filippijnenwe ekend was
s dit jaar ge
eheel anderrs dan eerd
dere
jaren. Z
Zoonlief hee
eft zich aan
ngesloten b
bij een Inan
ng Bayan Whatsapp
W
ggroep, waarr alle
enkele weken elke
e dag diverrse berichtje
es van binn
nen komen
n. Die gevenn ’s morgens in de
keuken zo’n leuk geluidje
g
… De manne
en en meide
en hebben er zin in.
En: na aankomst is
i het de ho
oogste tijd voor een groepsselfie
g
e!

Het officiële programma begint vrijdag o
om 20.00 uur
u in de tent. Het is dde hele dag
g
snikhee
et geweest,, meer dan 30 C, maa
ar nu begint het toch te betrekkenn. André he
eet ons
van harrte welkom. Jack loodst ons doo
or het programma en maakt
m
de g roepsindeling voor
de volgende dag bekend.
b
Da
aarna is er koffie, thee
e, cup-cake
es en limonnade. Het begint
steeds meer te wa
aaien en na
aar verloop
p van tijd oo
ok te bliksemen en te regenen. Al
A snel
loopt de
e goot tussen de twee
e party-tentten vol en wordt
w
de wa
arme dag aafgesloten met
een hoo
op waterpre
et. Meer da
an twintig g
gezinnen ve
erblijven er op de cam
mping en op
p
zaterda
ag zijn er 28
8. Ca. 50 volwassene n en evenv
veel kindere
en. Reuze gezellig du
us en
volop te
e praten.
Lekker informeel bijpraten
b
met
m elkaar. O
Over de Filippijnen. Over
O
de vakkantie. Over
school. Over de anderen. Ov
ver de oude
ers. Over de
d kinderen. Over … JJa, waarove
er
eigenlijkk niet. De volwassene
v
en vullen da
aar een belangrijk dee
el van hun tijd mee, maar
m
de
kindere
en en jonge
eren ook. En het prate
en gaat van
nzelf: alsof je
j de anderren pas
kortgele
eden heb gezien.
g

Het officiële program
mma begint op zaterdagocchtend met het
h schminke
en van de alllerjongsten en
e het
an tattoo op de schouderrs, armen en
n biceps van de jongeren. Aan het beggin van de middag
m
zetten va
worden d
de kleuren verdeeld overr de teams e n de laatste voorbereidin
ngen getroffeen voor het
spelenpa
arcours in he
et bos.

De team
ms bestaan uiit kinderen en jongeren vvan jong tot oud:
o
dat vindt iedereen leeuk en leidt to
ot een
heel and
dere integratiie dan anderrs. Het spelen
nparcours is natuurlijk niet heel moeiilijk, maar
behendig
gheid is wel een vereiste
e. En een goe
ede Yell natu
uurlijk: Yell, Yell,
Y
Yell, …... (kleur invulllen) wint
dit spel w
wel!

ags is er op het
h grote veld
d een vierkam
mp ingericht.. Het is geen 30 c, maar w
wel prachtig weer en
’s Midda
wat is da
an leuker dan
n een waterg
glijbaan

Ondertusssen heeft de vaste slager weer de b
barbecue geb
bracht, vlees
s, friet en salaades. Het sm
maakt al
vanoudss: heerlijk. Vrrolijk gestemd
d gaat iedere
een op de jaarlijkse groepsfoto.

De jaarlijjkse voetbalw
wedstrijd is in deze nieuw
wsbrief al gememoreerd. De meeste kinderen en jongeren
liggen da
aarna (te) laa
at op bed: De
e Championss League finale en de ge
ezelligheid keennen geen tijd
t …

Om 11.0
00 uur verzam
melen we zondagochtend
d weer. Patriick en Belind
da Clignet gaaan samen met
m de
familie W
Witvliet het weekend
w
volgend jaar verzzorgen. Waa
arschijnlijk oo
ok weer het 11e weekend van juni.
Maar dat komt later: Voor nu: Jac
ck en Tineke
e Dik, André en Christa de Vor, Verbeen, Resy: Ha
artelijk
weldige, zono
overgoten en
n gemoedelijk
ke weeke
bedankt voor dit gew

In de zinderende hitte van de voetbalarena van de Wije Wereld hebben de Filipino’s – een generatie
getalenteerde voetballers van de Filippijnen – voor het eerst het senioren sterrenteam van Inang
Bayan verslagen. Het sterrenteam was niet op volle sterkte vanwege enkele vervelende blessures,
maar de overmacht was sowieso groot: Te groot: Niet alleen in aantal, maar ook in voetbalvernuft.
Daar waar de afgelopen 12 jaar het sterrenteam op lengte en kopkracht de wedstrijd naar zich toe kon
trekken, hadden de Filipino’s nu een paar tactische wijzigingen in de opstelling doorgevoerd.

Jerome stond opgesteld als laatste man en was heer en meester voor de goal. Links en rechts van
hem werd hij bijgestaan door Yannick en Jeffrey, die – met dank aan Injay en Resy - twee gouden
transfers bleken te zijn.
Het middenveld was het domein van Verben, Kent, Christian en Mayon, die lieten zien dat het
veldoverwicht hier het grootste was. Met Lau, Max, Bryan, Samuel, Kenn, Arjan, Roel, Marijn en
Jochem voorin en op de flanken was het wachten op goals.
Die kwamen er ook. Ondanks fabelachtige reddingen van de beste keeper in vele jaren, werd het
sterrenteam herhaaldelijk uitgespeeld. In korte tijd stond het 3-0 voor de Filipino’s. De opbouw van het
sterrenteam werd ernstig verstoord door Juan, Kennard, Chris en Rinel, terwijl Angelica altijd gereed
stond om de bal weer voorwaarts te schieten. De aanvoerder van het sterrenteam slaagde er
desondanks toch in om keeper te verschalken met een gericht stuiter balletje in de uiterste hoek.
Verder liet Carlo het niet komen: enkele prachtige kopballen werden gedecideerd de goal uitgetikt. Dat
kon zijn collega niet zeggen: hij moest nog twee keer grabbelen in het net: 5 – 1was de einduitslag.
Het is duidelijk dat het sterrenteam nieuwe krachten aan zich moet binden, wil het in de toekomst nog
een kans maken!
___________________________________________________________________

