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TERUGKOMDAG GROOT GROOT SUCCES
Tijdens de terugkomdag op 28 mei werd het team van Playing for Success (PfS) overdonderd door een 
grote opkomst. Meer dan 100 bezoekers kwamen nog een keer een kijkje nemen in de keuken van PfS. 
Deze dag was bestemd voor alle deelnemers en ouders van PfS. Ook mochten de kinderen een vriendje of 
vriendinnetje meenemen. Het werd die middag een groot feest met heel veel blije gezichten.
Hieronder de verhalen van alle belevenissen. 

NEDERLANDS ELFTAL TRAINING
Speciale gast: Cooky Voorn! (oud assistent 
bondscoach van het Nederlands Elftal onder 
leiding van Bert van Marwijk en tevens 
ambassadeur van Playing for Success Maastricht)
Cooky had een echte Nederlands Elftal training 
voor onze toppers van Playing for Success 
voorbereid.Er werden verschillende techniek 
oefeningen, positiespelen en afwerk oefeningen 
gedaan. Waar Robin van Persie nog wel eens 
moeite met scoren had, ging dat bij onze toppers 
vanzelf. De ene goal nog mooier dan de andere 
werd gemaakt. Cooky ging uit zijn dak! In de 
tweede helft werd er nog partijspel gespeeld. Daar 
konden de kinderen laten zien wat ze net allemaal 
geleerd hadden. De partijtjes waren super 
spannend! Cooky was zeer tevreden over de 
trainingen, de kinderen hadden het niet beter 

kunnen doen. Iedereen deed super goed zijn best 
en liet zien wat hij of zij in huis had. Hopelijk hebben 
de scouts van MVV meegekeken want Cooky heeft 
heel wat talentjes ondekt!

 Aanmelden
  Aanmelden gaat altijd via de school. De groepsleerkracht, de Intern Begeleider en de ouders melden de
  kinderen aan door het invullen van formulieren. Deze formulieren worden naar de docenten van 
  Playing for Success gestuurd. Zij bekijken wanneer de leerling kan starten. 
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Dansen met dansschool Reality

Dansschool Reality stond één jaar 
geleden bij Holland’s Got Talent en 
eindigde als tweede in de finale. 
Brahim van deze dansschool 
kwam bij ons op de terugkomdag. 
Brahim gaf iedereen een naam 
die hij makkelijk kon onthouden en 
die bij zijn of haar persoonlijkheid 
paste. Iedereen kreeg zijn eigen 
danspasjes en langzaam vormde 
zich een dans. Na goed oefenen 
hebben ze een optreden gegeven 
aan de hele groep. Super knap 
dat ze in 45 minuten een dansje 
hebben geleerd en dat ze dit 
durfden te laten zien aan meer 
dan 100 mensen. Echte toppers!!!!

Cocktails en groente friet

Onder leiding van Frank Kalf zijn de 
kinderen aan de slag gegaan met 
het maken van heerlijke cocktails 
en gezonde frietjes. De groep 
werd in tweeën gesplitst en 
daarna gingen de kinderen 
enthousiast aan de slag. De frietjes 
werden gemaakt van groente. Zo 
werden er wortels, paprika’s en 
komkommers gebruikt. De 

komkommer moest eraan geloven 
en zijn schilletje werd er heel 
voorzichtig met een dunschiller 
vanaf gehaald. Vervolgens werd 
hij in stukjes gesneden en in de 
frietsnijder gestopt. De 
komkommer, paprika en wortel 
frietjes werden in frietzakjes 
gedaan, wat een kleurrijk geheel 
vormde. In de pauze werd hier 
dan ook heerlijk van gegeten 
onder het genot van een 
overheerlijke verse cocktail. 
Uiteraard zonder alcohol. Deze 
cocktails werden gemaakt van 
limoen, aardbei, appelsap, 
ijsblokjes en vrolijk versierd met een 
blaadje munt. Ze zagen er heerlijk 
uit en smaakten fantastisch.

Start blok 1 schooljaar 
2015-2016
Blok 1 begint op 15 en 17 
september. Voor het nieuwe 
schooljaar staat op 
donderdag 10 september de 
eerste info bijeenkomst 
gepland voor alle ouders en 
nieuwe deelnemers in de 
business club van MVV 
Maastricht van 17.00-18.00 
uur.
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Ren je rot tribune spel

Hoe wordt het tribune spel 
gespeeld?
Het tribune spel gaat als volgt: Van 
ieder cijfer liggen  twee kaarten op 
een bepaald gedeelte van de 
tribune! Ze moeten deze kaarten zo 
snel mogelijk zoeken, hebben ze 
dezelfde cijfers, dan krijgen ze een 
vraag! De vragen bestonden uit 
mutiple choise vragen met de 
keuze uit drie antwoordenen. 
Wanneer ze het antwoord denken 
te weten, moeten ze naar een 
bepaald vak rennen. Ze kwamen al 
enthousiast de tribune oprennen en 
hebben tweetallen gemaakt. Met 
deze groepjes hebben ze een 
super samenwerking neergezet. 
Binnen “ no time”  waren de eerste 
memory kaarten al gevonden. Het 
was lachen, gieren, brullen. Wie zou 
het winnende team worden? 
WOW, WAT EEN TOP TEAMS EN WAT 
EEN TOPDAG!!!!!

‘Lèste Graas’ uit Stadion de 
Geusselt te koop

Zoals jullie inmiddels al weten is 
afgelopen week het gras uit 
Stadion de Geusselt verdwenen. 

Volgend seizoen zal MVV 
Maastricht en Playing for Success 
op kunstgras spelen. De 
Geusseltclub speelde 113 jaar al 
haar thuiswedstrijden op 
natuurgras. Jeroen Wijckmans 
Centrummanager PfS en secretaris 
van de ledenraad MVV Maastricht 
heeft het idee uitgewerkt om voor 
supporters, sponsoren en 
sympathisanten van MVV 
Maastricht en voor iedereen die 
een uniek stukje historie in bezit wil 
krijgen: het  ‘Lèste Graas’ uit 
Stadion de Geusselt  in een mooi 
potje te verkopen. Het 
natuurgrasveld wordt tegen een 
aantrekkelijke prijs van € 5,- per 
potje verkocht, inclusief 
echtheidscertificaat.  De opbrengst 
is bestemd voor de inrichting van 
een ruimte waarvan ook PfS 
gebruik gaat maken. Wij vragen 
dan ook aan alle vrienden van PfS 
om ons te steunen en een potje 
‘Lèste Graas’ te kopen. Aan de 
infobalie van het stadion kan 
iedereen overdag terecht voor dit 
unieke stukje historie.

Voor meer info 

‘Lèste Graas’ 

Ga naar de site 
www.mvv.nl

Voor meer informatie
Jeroen Wijckmans

+31 (0)6 50 20 51 90

j.wijckmans@playingforsuccess.nl

www.Playingforsuccess.nl/Maastricht

PLAYING FOR SUCCESS
Geusseltweg 11 

6202 ZV Maastricht

Steun ons en 
koop ook een potje ‘Lèste Graas’ 
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