Pupil van de week geïntroduceerd bij
FC EINDHOVEN MEIDEN & VROUWEN

Op 8 december 2018 speelde FCE Vrouwen 1 thuis in de TopKlasse tegen ’t Zand (0-0). Deze keer met
pupil van de week Janisha Bakioglu. Janisha is 10 jaar en speelt zelf in de JO12-5m op het middenveld.
Wat heb je als wedstrijdpupil allemaal gedaan?
Ik moest om 14:45 uur in de kantine zijn daar werd ik opgevangen door de begeleidster, coach en
trainster. Daarna mocht ik bij de voorbespreking zijn, dat vond ik echt heel leuk! Daarna ook mee de
kleedkamer in en daarna met de keepster Melissa en de wissels heb ik de warming up meegedaan.
Toen ik kreeg uitleg van de scheidsrechter.
Om 16:45 uur begon de wedstrijd en mocht ik met iedereen mee het veld oplopen en de bal
aftrappen samen met Anniek proberen te scoren bij de tegenstander, en dat is gelukt!
Toen mocht ik heel de wedstrijd op de bank in de dug-out zitten bij de trainster en de wissels. Na
de wedstrijd kreeg ik nog een nabespreking met de trainster en de begeleiders en de aanvoerster en
ik mocht met hun op de foto. Bij de nabespreking vroeg de trainster aan mij of ik nog een tip had
voor haar. En toen zei ik dat ze wat vaker moet roepen want dat doet mijn mama ook altijd 😊

JANISHA BAKIOGLU
En hoe vond je dat de wedstrijd
verliep?
Ik vond het op het begin een
spannende wedstrijd. Daarna was
een beetje hetzelfde. FC Eindhoven
vond ik in het begin erboven
uitsteken en daarna gelijk. Melissa
kan echt goed keepen en Jette,
Sasha en Colette goed voetballen.
De tegenstander kwam wat later
pas in actie.
Ik vond het heel leuk om pupil van
de week te zijn en zou het graag
nog een keer willen zijn!

