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veau.” Hij vindt het moeilijk om in te schatten wat 
zijn bedrijf er aan overhoud op zakelijk gebied om 
als hoofdsponsor vermeld te zijn, “Maar het levert 
ons zeker wel een positief imago op. Ik ben dan ook 
altijd blij met dit goed georganiseerde toernooi.” 

Zelf zal hij de twee dagen weer aanwezig zijn, gee�  
aan dat hij daarvoor vroegtijdig terugkeert van het 
trainingskamp dat het eerste el� al van FC Zutphen 
hee�  in Oostenrijk in de week voor het toernooi. 

Op de vraag aan welk team hij verwacht op de 
zondag de winnaarsbeker te overhandigen, denkt 
Tuininga dat het Ajax U13 team hoge ogen zal gooi-
en op het vijfde SallandElectronics Tournament van 
zijn club.

Burgemeester
Annemiek Vermeulen

3

  Beste voetballie ebber,

Zo aan het einde van deze heerlijke sportzomer met 
onder meer de Tour de France, het EK, de Formu-
le 1 en de Olympische Spelen hebben we nóg een 
mooi sportevenement voor de boeg. Wat fi jn dat dit 
jaar voor de vijfde keer het internationale jeugd-
voetbaltoernooi U13 Tournament in Zutphen wordt 
gehouden! Jonge spelers van Ajax, Club Brugge, AZ, 
Bayer 04 Leverkusen, Feyenoord, KRC Genk, PSV en 
natuurlijk FC Zutphen strijden tegen elkaar om de 
felbegeerde Joop Vreman Cup te bemachtigen. Ik 
vind het heel erg leuk dat de jonge talenten van 
deze clubs op zaterdag 21 augustus 2021 op de vel-
den van FC Zutphen hun beste beentje komen voor-
zetten.

 Plezier voor ie-
dereen

De talenten ko-
men van hein-
de en verre 
naar Zutphen 
voor hun pas-
sie: voetbal. 
Het wordt een 
weekend lek-
ker voetballen 
en samen ple-
zier maken. En 
het mooie is 
dat het plezier 
niet stopt bij de 
spelers, zeker 

niet zelfs. Dit plezier hebt u ook, dat heb ik, en dat 
hebben vele anderen met ons, als voetballie� ebber 
in het veld, langs de lijn of thuis voor de televisie. 

 Kop er voor, en gewoon doorharken

 Hoofdsponsor SallandElectronics hee�  be-
gin dit jaar het contract met het U13 toernooi voor een 
tweede termijn verlengd. Het gesprek met directeur 
Herman Tuininga vindt plaats in zijn directiekamer, 
waar een model van een houten zeilboot zijn Friese 
roots bevestigen. Zijn bedrijf is werkzaam in de Inter-
net of Things, waarbij hij als voorbeeld aangee�  het 
pasjessysteem van ondergrondse afvalcontainers. 
Iets dat al 20 jaar geleden door zijn bedrijf ont-
worpen is, en tegenwoordig ook buiten Nederland 
steeds meer in gebruik genomen wordt.    

Maatschappelijke verantwoording

Op de vraag waarom SallandElectronics een twee 
termijn als hoofdsponsor van het toernooi is aan-
gegaan, gee�  Tuininga aan, “Ik vind dat we als 
bedrijf ook een maatschappelijke verantwoording 
dienen te dragen.” Voor hem is het belangrijk dat 
een organisatie als de zijne betrokken is bij wat er 
om in die maatschappij gebeurd, “Tenslotte maken 
we daar met ons allen deel vanuit.” Waarbij je die 
betrokkenheid ook moet laten zien bij de jeugd, 
“Want daar begint eigenlijk alles mee.” Bovendien 
hee�  hij zijn persoonlijke betrokkenheid nog een 
extra dimensie gegeven, door in 2019 de voorzit-
tershamer bij FC Zutphen over te nemen. 

Corona perikelen

Dat voorzitterschap van een voetbalvereniging 
werd bijna meteen voor hem op de proef gesteld, 
toen de corona perikelen naast zijn bedrijf ook bij 
FC Zutphen een grote rol gingen spelen. Tuininga 
schetst op welke wijze zijn bedrijf en veel andere 
ondernemers hinder ondervangen van alles in de 

corona periode is ontstaan. ”Groot probleem is op 
dit moment de aanvoer van onderdelen, zoals chips 
en elektronica componenten. Iets waar niet alleen 
wij als bedrijf last van hebben, maar ook giganten 
als bijvoorbeeld Volkswagen.” 

Hij schets het beeld dat veel bedrijven in Nederland 
grote problemen ondervinden met aanleveren van 
onderdelen voor hun productie. “Door de corona Lock 
down is het beeld van de zekerheid over leveringen 
helemaal veranderd.” Tuininga gee�  aan dat er ook 
parallellen zijn met het runnen van een voetbalver-
eniging, “Ook daar verdwenen door de Lock down 
zekerheden. En dan moet je in staat zijn om ge-
maakte afspraken opnieuw fl exibel te benaderen.”  
Wat hem daarbij hee�  geholpen is zijn levensmotto: 
Kop ervoor en gewoon doorharken.

 Over de traditionele manier van 
besturen

Over zijn functie als voorzitter van FC
Zutphen, wordt hem de vraag voorgelegd 
wat hij ziet als de grootste uitdaging daar-
in. Tuininga vervolgens neemt ruim de 
tijd voor zijn antwoord, “Bij een grote club 
zoals de onze werkt de traditionele ma-
nier van besturen niet meer.  We moeten 
dus de stijl van besturen veranderen en 
toekomstbestendig maken. Daar zijn we 
druk mee bezig. Daarbij kijken we ook 
hoe vergelijkbare clubs dat doen zoals 
bijvoorbeeld vv Berkum. Besturen richt 
zich op twee zaken: allereerst het voet-
balgebeuren zelf, met als tweede alle 
ondersteunende zaken. Denk bij het 
laatste bijvoorbeeld aan de kantine. Ik 
zie het als mijn taak deze verandering 
van besturen te verduidelijken naar onze 
leden en ze meekrijgen in dit proces.”

Prachtig jeugdtoernooi

Voor hem hee�  het toernooi als hoofd-
sponsor een duidelijke meerwaarde, “Ik 
kijk er zelf altijd met veel plezier naar, 
prachtig jeugdvoetbal van heel hoog ni-

foto: Hans ten Brinke

foto: Gerard Greven

- Hoofdsponsor Herman Tuininga (rechts) met winnaars  
RSC Anderlecht in 2019 -

Interview met 
hoofdsponsor

Herman Tuininga

interview door Martin v/d Burg en Gerard Greven

 Vanwege de corona perikelen kon het 2020 
SallandElectronics U13 Tournament niet plaatsvin-
den. Nu is het besluit genomen om in plaats van 
10 deelnemers naar 8 deelnemende teams te gaan, 
met een ééndaags toernooi. Dat zou met 10 teams 
niet mogelijk zijn, 8 deelnemers past wel op het 
speelschema voor een dag

Eenmalige aanpassing

De organisatie gaat ervan uit dat het blij�  bij een 

éénmalige andere opzet, in 2022 hoopt men weer 
terug te keren naar een toernooi met 10 deelne-
mers. Wat betre�  de wedstrijden verandert er ook 
iets, dit jaar is de speeltijd geen twee keer 20 mi-
nuten maar twee maal 15 minuten met 5 minuten 
pauze. Er wordt gespeeld in twee poules van 4 ploe-
gen, daarna volgt de fi naleronde. De eerste wed-
strijd start om 10.30 uur. De prijsuitreiking staat ge-
pland voor 17.45 uur. Op deze manier willen we toch 
een dag met volop prachtig jeugdvoetbal mogelijk 
maken, dus graag tot ziens op 21 augustus!

Mochten er gedurende het toernooi weekend ande-
re regels gelden, dan zullen wij op www.fczutphen-
toernooi.nl aanvullende informatie plaatsen. 

1-daagse opzet

U13 Toernooi 2021

Compliment!

Het delen van het plezier en de passie voor de sport 
is precies waar u, FC Zutphen, voor zorgt. Dat is het 
mooie resultaat en de winst van dit toernooi, onge-
acht wie de beker mee naar huis mag nemen. Door 
de inspanning van de vele vrijwilligers, de sponso-
ren en de gastgezinnen voor de jonge talenten bent 
u er voor de vijfde keer in geslaagd een fantastisch 
internationaal jeugdvoetbaltoernooi naar Zutphen 
te halen. De Messi’s, Ronaldo’s en Miedema’s van de 
toekomst zijn te zien op onze velden en het is weer 
gelukt een prachtig programma op te zetten. Dát is 
de winst, voor de leden van FC Zutphen, voor onze 
inwoners, en voor Zutphen. Ik geef u daarvoor graag 
een groot compliment.

Ik wens u en jullie allemaal een mooi en sportief 
toernooi.

Annemiek Vermeulen, Burgemeester Zutphen

Bezoekers
Bij het ter perse gaan van deze krant gelden de 
volgende, door de overheid vastgestelde toe-
gangsregelingen:
–  Bezoekers moeten met een QR-code aantonen 

volledig gevaccineerd te zijn
–  Of een negatieve testuitslag kunnen overleg-

gen, deze mag niet ouder zijn dan 24 uur
Bovenstaand geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. 

Na controle kan er een toegangskaart worden 
gekocht à €5.- tot 16 jaar is de toegang gratis. 

In deze krant vindt u een kortingsbon (pag 12)

T O U R N A M E N T
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RSC Anderlecht

Voorzitter FC Zutphen Herman TuiningaVoorwoord
 Als dit voorwoord in de toernooikrant ver-
schijnt is dat goed nieuws; de toernooikrant is dan 
uitgebracht, maar nog veel belangrijker, het toernooi 
gaat door. Dat is op moment van schrijven van dit 
voorwoord nog onzeker, door de oplopende besmet-
tingen en rood kleurende gebieden in Europa.

Editie 2021 kent een aangepaste vorm door het spe-
len op één dag in plaats van drie, en een deelnemers-
veld van 8 ploegen. Was er in voorgaande edities al 
een sterk deelnemersveld, dat is dit jaar nog sterker 
geworden. De top van het Nederlandse jeugdvoetbal 
is aanwezig met: Ajax, PSV, Feyenoord en AZ, naast 
de internationale ploegen Club Brugge, KRC Genk en 
Bayer ’04 Leverkusen. Dat maakt het voor onze eigen 
FC Zutphen ploeg nog uitdagender, maar zeker ook 
leuker. Dit jaar zal onder de bezielende leiding van 
Boy Elskamp en Menko Landman, onze jongens het 
veld in worden gestuurd.

Het bestuur hoopt op een vlekkeloos toernooi, met 
stralend weer, veel publiek en mooi voetbal. Het be-
stuur wenst de organisatoren van het toernooi, de 
vele vrijwilligers, spelers, staf, begeleiders en bezoe-
kers heel veel plezier op ons sportpark ‘t Meijerink op 
zaterdag 21 augustus.

 Namens het bestuur
 Herman Tuininga, voorzitter

  Twee jaar geleden won het U13 team van 
RSC Anderlecht het toernooi. 

Helaas kunnen ze er vanwege de covid-19 beperkin-
gen niet bij zijn dit jaar. Wel is de toezegging voor 
2022 al binnengekomen van de club uit Brussel.

Winnaar
toernooi 2019

foto: Hans Bolt

foto: Gerard Greven

 Na de afmelding van RSC Anderlecht twee 
weken voor 21 augustus diende de toernooi orga-
nisatie snel te schakelen. Dat lukte binnen 24 uur, 
met de toezegging van de komst van het U13 team 
van de Belgische landskampioen Club Brugge K.V. 
Coördinator Organization & Recruitement Jarno Ver-
heye bij de club uit West-Vlaanderen, hoefde niet 
lang na te denken over de uitnodiging voor deelna-
me, “Ik ken jullie toernooi, altijd mooi deelnemers-
veld. Dus je mag rekenen op onze deelname.” 

Voor het SallandElectronics U13 Tournament bete-
kend dat met de komst van Club Brugge er naast 
een team van de Nederlandse landskampioen nu 
ook een afvaardiging van de Belgische kampioen 
deelnemer zal zijn. Toernooi directeur Gerard Gre-
ven, is daar heel blij mee, “Altijd jammer als een 
team af moet zeggen, maar we hebben het gevoel 
dat we zeker een gelijkwaardige deelnemer heb-
ben gevonden. In normale jaren, proberen we altijd 
een of twee nieuwe namen toe te voegen aan het 
deelnemersveld. Nu gebeurd dat zelfs op het toer-
nooi met maar acht teams, dat we met Ajax en Club 
Brugge twee nieuwe namen kunnen bijschrijven op 
de lijst vaan deelnemers.”

Debuut
Club Brugge K.V.

op toernooi
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Tanken op z’n Hollands

Argos is altijd 
dichtbij:
• Argos Oostzeestraat 1a  
• Argos Emmerikseweg 250
• Argos Den Elterweg 106

www.dejongekeizer.nl

mr.  Max Jaspers Focks
drs. Ruud de Jonge CPC
drs. Pim Keizer

Jeanette van der Beek

06 51 61 69 93
afscheid@decalavon.nl  |  www.decalavon.nl

Dikkertje Dap
Kinderopvang
Paulus Potterstraat 6
7204 CV  ZUTPHEN

Telefoon: 0857733752
(toets 6 in het keuzemenu)

NEDERLAND

Zekerheid voor wie 
                hogerop wil 

Kab. Daar boekt u meer resultaat mee.                              www.kabaccountants.nl

RegioBank 
juicht met u 
mee
En wenst alle leden van
het toernooi veel succes

3

51 128
14

16 5

 
Arci Warnsveld
Dreiumme 43
7232 CN Warnsveld
T (0575) 54 97 68
E zelfstandigadviseur@arcisteenderen.nl
I www.regiobank.nl
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AJAX

 In het voorjaar van 2020 ontving de toernooi 
organisatie de bevestiging dat het Ajax U13 team 
deelnemer zou zijn op het vijfde SallandElectronics 
U13 tournament, de corona beperkingen waren he-
laas de oorzaak dat het debuut van de hoofdstedelij-
ke club met een jaar is uitgesteld. Trainer Luc Stolker
gee�  aan blij te zijn dat het toernooi weer kan 
plaatsvinden. 

Blij om weer toernooi te spelen

Trainer Luc Stolker hoe�  niet lang na te denken over 
de vraag wat hij er van vindt om op een van de 
Achterhoek toernooien aan te treden, “Laten we 
voorop stellen dat we überhaupt erg blij zijn dat we 
weer een toernooi mogen spelen. Het toernooi van 
FC Zutphen staat goed aangeschreven en we kijken 
uit naar onze deelname. Het is altijd bijzonder om 
toernooien te spelen omdat we ons spel op die ma-
nier aan veel mensen mogen laten zien, dus ook in 
de Achterhoek!” 

Seizoenvoorbereiding

Evenals alle voetbalteams in Nederland, hee�  ook 
het U13 team van Ajax een lange periode achter de 
rug waarin geen wedstrijden gespeeld konden wor-
den. “Gedurende de hele periode zonder wedstrijden, 

hebben we intern geprobeerd een zo goed en geva-
rieerd mogelijk programma aan te bieden aan onze 
speler.” Stolker gee�  aan dat qua trainingsinhoud en 
intensiteit in die periode hetzelfde is gevraagd van de 
spelers als tijdens de normale situatie. “Wij hanteren 
daarom ook geen andere seizoen voorbereiding dan 
andere jaren. Vlak voor de zomerstop hebben we ge-
lukkig alweer even mogen ruiken aan het spelen van 
‘echte’ wedstrijden tegen andere clubs.” 

Kwaliteit van speler staat voorop

Op de vraag of hij nu op een andere manier reke-
ning houdt met de fysieke belasting van spelers, 
bijvoorbeeld met meer wisselmomenten tijdens de 
wedstrijden, gee�  Stolker aan, “We houden altijd en 
onder iedere omstandigheid rekening met de fysieke 
belasting van onze spelers. Wij streven naar een zo 
hoog mogelijke intensiteit in training en wedstrijden. 
Het moet vooral gaan om de kwaliteit die een indi-
viduele speler kan leveren en dat we stap voor stap 
toewerken naar het zo lang mogelijk volhouden van 
het spelen in deze kwaliteit.”

 Verwachtingen Ajax U13 voor komend 
seizoen

“We hebben een talentvolle groep spelers in onze 
O13 selectie, zowel bij de O13-1 als bij de O13-2. 
We verwachten dat we onze spelers dit seizoen weer 
zo optimaal mogelijk kunnen prikkelen middels goe-
de wedstrijden en toernooien.” Stolker is duidelijk 
daarover, “Dat we kunnen spelen om de prijzen, maar 
dat we bovenal de individuele spelers binnen onze 
selectie kunnen laten excelleren en een stap dichter 
bij hun droom kunnen laten komen.”

Spel van Ajax op het U13 toernooi

De Ajax U13 trainer verwacht dat zijn team met heel 
veel energie en enthousiasme aanvallend en cre-
atief spel kan laten zien op het toernooi, “We wil-
len altijd voor de prijzen spelen dus ook dit toernooi 
in Zutphen. Met dominant en dynamisch voetbal 
en met de juiste agressie hopen wij hoge ogen te 
gooien deze editie van het SallandElectronics U13 
tournament.”

Team van Ajax voor 
het eerst deelnemer

Ook in 2016 was 
Bayer ‘04 Leverkusen

al deelnemer

-  Ajax team actief op een wedstrijd tegen Atletico Madrid op het Marveld 
toernooi, een van de vijf Achterhoek toernooien -

foto: Marveld media foto: Ajax media

- Trainer Luc Stolker van Ajax U13 -

Bayer ‘04 Leverkusen

 Vanaf het eerste begin is een U13 team van 
Bayer ‘04 Leverkusen deelnemer op het toernooi bij 
FC Zutphen. Het team van onze vrienden uit Duits-
land staat bekend om verzorgd technisch voetbal. 
Op het moment dat de redactie bezig was met de 
voorbereidingen van de krant was nog niet bekend 
wie de trainer gaat worden van het U13 team bij 
Bayer ‘04 Leverkusen.

Hoofd jeugdopleiding bij de Duitse club is Jörg Bit-
tner, hij is altijd content met uitnodigingen vanuit 
Nederland, “We komen graag naar toernooien van 
goed niveau in jullie land. Wetende dat deze al-
tijd goed georganiseerd zijn.” Bittner gee�  aan dat 
het na meer dan een jaar geen toernooien spe-
len, het voor de jeugdteams van zijn club belang-
rijk is om weer tegen sterke tegenstanders uit te 
komen. Ook de toernooi organisatie is blij met de 
komst van het U13 team van Bayer ‘04 Leverkusen. 

Het zijn namelijk altijd teams die vanuit een zorg-
vuldige opbouw proberen te voetballen.

- Plein krijgt Duitse naam voor de Bayer-spelers -

 foto: Hans ten Brinke

foto’s: Roy Manuhutu
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ONTWERP JE 
EIGEN TAART

WIST JE DAT JE 
OOK VIA ONZE 
WEBSHOP KUNT 
BESTELLEN?

Bestel makkeli jk via delekkerebakker.nl
Warnsveld Dreiumme 1  -  0575 - 524636 Zutphen De Brink 78  -  0575 - 525277

We hebben een breed assortiment, dat gedurende 
de dag wordt aangevuld. Wil je er toch zeker van 
zijn dat je niet misgrijpt? Tot 23.00 uur ’s avonds 
kun je in onze webshop een bestelling plaatsen, 
die de volgende dag voor je klaar staat.

Ons gemakkelijke afhaalloket in Warnsveld is zes dagen 
per week vanaf 7 uur ‘s ochtends geopend.  Hier wordt 
de hele dag door vers gebakken. Zo is versheid en 
kwaliteit gegarandeerd en kun je zelfs al voor werktijd 
even bij ons langs rijden.

Krijg je onze producten liever thuisbezorgd, dan kan 
dat ook geregeld worden. Wij bezorgen bij particulieren, 
bedrijven en horeca in Zutphen, Warnsveld en omgeving. 
Dus: kies voor lekker, kies voor De Lekkere Bakker!

Bezorgingsgebied 
webshop

Bezorgen na afstemming 
met de bakkerij

Gorssel

VoorstKlarenbeek

A50

A50

A1

A1

Apeldoorn

Deventer
Bathmen

Harfsen

Laren

Lochem

Ruurlo

Hengelo

Vorden

Toldijk

Baak

Wichmond

Zutphen / Warnsveld

Eefde

Brummen

SteenderenDieren

Ellecom

Eerbeek
Loenen

Coldenhove

Almen
De Lekkere Bakker

Wat nóg lekkerder is dan 
een taart? Een gepersona-
liseerde taart! Bij De Lekkere 
Bakker is het mogelijk om 
je eigen taart te ontwerpen. 
Wij kunnen taarten maken 
in alle denkbare thema’s. 
Denk bijvoorbeeld aan 
een Spidermantaart voor 
kinderen die helemaal gek 

zijn van de superheld. 
Ook is het mogelijk 
om een taart te perso-
naliseren met een naam, 

wat dan weer leuk is voor 
verjaardagen. En wanneer 
je op kantoor iets te vieren 
hebt, is het zelfs mogelijk 
om een taart te voorzien 

van een logo. De mogelijk-
heden zijn eindeloos.

 

w w w . a c h t e r h o e k n i e u w s . n l

De topvoetballers van straks, spelen nu in de Achterhoek! Dat verhaal vertellen wij graag en zijn daarom trots 

mediapartner van meerdere jeugdvoetbaltoernooien in de regio. Lees er alles over in onze veertien weekbladen, 

nieuwssites en toernooikranten!

aandacht 
voor jouw 
verhaal

MAKKELIJK
BESTELLEN

V I A  D E  W E B S H O P
BESTELLEN

V I A  D E  W E B S H O P
BESTELLEN

V I A  D E  W E B S H O P
BESTELLEN

V I A  D E  W E B S H O P
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Feyenoord

 De eerste twee edities van het SallandElec-
tronics U13 tournament, werden gewonnen door het 
Feyenoord U13 team. Trainer bij die jaargangen 2016 
en 2017 was Gaston Taument, tegenwoordig de ver-
antwoordelijke man bij de U14 van de Rotterdamse 
club. Zijn opvolger die in 2021 de uitdaging hee�  om 
de prestatie van Taument te evenaren is Martin den 
Haan.

 De mooiste lee� ijd

De geboren Rotterdammer den Haan startte zijn 
trainersloopbaan bij HBS in zijn woonplaats Den 
Haag, “Ik heb daar de U13 en de U19 getraind, daarna 
van 2015 tot 2020 bij ADO Den Haag de U12, U13 en 
U14. Nu begin ik aan het tweede seizoen als de trai-
ner van het U13 team bij Feyenoord.” Voor den Haan 
is het daarbij belangrijk om zich te proberen te fo-
cussen op de specifi eke kenmerken van deze leef-
tijdscategorie, “Naar mijn beleving is dit de mooiste 

lee� ijd om mee te werken. Deze talenten maken 
veel veranderingen mee in deze leerfase, en dat 
proces vind ik erg mooi om te begeleiden.” Als voor-
beeld gee�  hij aan de overgang van de basisschool 
naar de brugklas, en de overstap van de onderbouw 
op de jeugdopleiding naar een dagopleiding in de 
bovenbouw, “Zoveel nieuwe mentale, technische en 
fysieke prikkelingen.”

  Kijken naar mogelijkheden

Den Haan gee�  aan er enorm naar uit te kijken om 
naar de Achterhoek te komen en na lange tijd weer 
deel te mogen nemen aan een mooi toernooi. “De 
voorbereiding zal in grote lijnen niet veel anders 
zijn dan vorig seizoen, aangezien wij in die periode 
nog een normale voorbereiding mochten hanteren, 
niet lang daarna kregen we helaas te maken met 
de maatregelen.” Bij Feyenoord hee�  men gepro-
beerd om te blijven kijken naar mogelijkheden in 
plaats van beperkingen, “Echter was het ontbreken 
van de echte voetbalsfeer op de zaterdag uiteraard 
wel een gemis.”

Sfeer en prikkels terugkeren

Er zal volgens hem rekening gehouden worden met 
de fysieke belasting van spelers, “Wij zullen zeker 
voldoende spelers meenemen om het zo voor alle 
spelers én het team een succesvol toernooi te kun-
nen maken.” Den Haan hoopt op optimaal ontwik-
kelseizoen voor de spelers, “Waarin de sfeer en prik-
kels van het spelen van wedstrijden en toernooien 
weer terugkomen. Een belangrijk element om te 
kunnen differentiëren in weerstanden en speelwij-
zen. Belangrijk voor de groei en motivatie van de 
spelers.”

 Verwachtingen op het toernooi

De focus zal bij het Feyenoord U13 team voorname-
lijk liggen op het teamproces tijdens het toernooi-
weekend, “Zowel binnen als buiten het technisch 
aspect van het voetbal. Samen een voetbalweek-
end invullen op deze manier is voor ons zeer waar-
devol.”

Tweevoudig winnaar 
Feyenoord weer 

deelnemer

Zo goed als geen trainingsachterstand

Ook in België hebben de teams meer dan een jaar 
geen echte wedstrijden gespeeld. Toch verschilt de 
seizoenvoorbereiding bij de KRC Genk U13 weinig 
met voorgaande jaren, “We hebben tijdens de co-
ronacrisis met veilige outdoor bubbels gewerkt en 
enkele maanden coronaproof kunnen doortrainen. 
Daarin hadden we oog voor voldoende intensiteit 
en schonken we aandacht aan blessurepreventieve 
oefeningen. Trainingsachterstand is er zo goed als 
niet.” Wedstrijdritme zal met de start van de voorbe-
reidingen ook opnieuw moeten worden opgebouwd, 
maar daarin is er voor Vanvuchelen geen verschil 
met normale jaren, “We adviseren onze U13 spelers 
tijdens de rustweken in juli aan verschillende spor-
ten te gaan doen zoals zwemmen, tennis, fi etsen, 
basket enzovoort. We zijn op 22 juli weer gestart met 
de trainingen. De week daarop zaten we vier da-
gen samen op trainingsstage in Blankenberge. Daar 
scherpten we de fysiek aan, maar dat doen we na-
tuurlijk allemaal met de bal. En ook belangrijk: we 
scherpten er het groepsgevoel aan.”

Wisselmomenten tijdens de wedstrijden

Vanvuchelen gee�  aan dat U13 spelers altijd al 
bijzondere aandacht nodig hebben wat de fysie-
ke belasting betre� , “De spelers komen in hun 
puberteit terecht en gaan zeer snel groeien. Daarin 
worden we bijgestaan door de physical coaches, de 
kinesisten en de dokter op de club. En wij als trai-
ners houden goed in het oog wanneer iemand rust 

KRC Genk

 Het U13 team van KRC Genk was in 2018 in 
staat om snel te schakelen, toen de toernooi or-
ganisatie van het U13 toernooi bij FC Zutphen aan-
klopte voor deelname. Dit nadat West Ham United 
op een laat moment afzegde. Dat jaar eindigde het 
Belgische team op de vierde plaats, waarna in 2019 
een derde plek op de ranglijst bereikt werd. Reden 
genoeg om KRC Genk opnieuw uit te nodigen voor 
deelname in 2021. Trainer David Vanvuchelen blikt 
vooruit op het toernooi.

Vij� ien jaar trainer bij de KRC Genk jeugdopleiding
Vanvuchelen hee�  reeds een memorabele periode 
van trainer bij de club uit Belgisch Limburg, “Acht-
tien jaar geleden ben ik begonnen bij STVV waar ik 
trainer was van de U10 en U12. Nadien ben ik naar 
KRC Genk overgestapt en hier begin ik nu aan mijn 
vij� iende seizoen. Begonnen met drie jaar de U11, 
vervolgens ook drie jaar U14. Daarna vier jaar U12 en 
nu beginnen we aan het vijfde seizoen bij de U13.”

Top geregeld

Hij kijkt er met de hele staf naar uit om naar het 
toernooi in Zutphen af te reizen, “We weten dat alles 
tot in de details top geregeld is en onze spelers zeer 
goed onthaald worden. We komen ook tegen ster-
ke tegenstanders uit die onze spelers dwingen om 
het onderste uit de kan te halen.” Voor Vanvuchelen 
staan Nederlanders over het algemeen bekend voor 
hun durf en lef, “En die karakteristieken willen we 
ook ontwikkelen bij onze spelers.”

nodig hee� .” Meer wisselmomenten 
kunnen we niet inbouwen tijdens wed-
strijden, “We spelen in België vier keer 
20 minuten en wisselen telkens alle 
spelers die op rust zaten. De spelers 
krijgen hier gedurende het ganse sei-
zoen meer wedstrijdminuten dan al-
leen competitieminuten.” Bij de KRC 
Genk jeugdopleiding worden er door 
de week ook 9 tegen 9 wedstrijden 
georganiseerd tegen eigen teamge-
noten, “En op de zondag spelen ze in 
beurtrol futsal.”

De lat hoog leggen

Vanvuchelen verwacht van zijn team dat ze gelijk 
leren om met lef en durf te voetballen in het eer-
ste seizoen 11 tegen 11, “We oefenen met de spe-
lers een verzorgde technische opbouw die uitgaat 
van aanvallend dominant voetbal. Ze moeten de 
lat op training, elke dag opnieuw, hoog leggen 
voor zichzelf, positief en groeigericht leren omgaan 
met tegenslagen.” Hij gaat dat doen met een zestal 
nieuwe spelers in het team, “Deze jongens zijn al 
eens komen meetrainen afgelopen seizoen zodat 
ze hun nieuwe teamgenoten en onze manier van 
trainen leren kennen. Dit vergemakkelijkt het inte-
gratieproces bij de start van het seizoen.”

Verwachting op het U13 toernooi

Hij hee�  hele duidelijke verwachtingen van zijn 
team op het SallandElectronics Tournament, 
“We willen elke wedstrijd winnen, maar zonder af 
te stappen van onze speelstijl. Dat is onze am-
bitie. De spelers moeten trots zijn op hun Ge-
nk-logo en de nodige grinta aan de dag leggen. 
Maar een toernooi is altijd een bijzonder leer-
moment. Spelers moeten zelfstandig leren om-
gaan met een vreemde omgeving, een andere 
voetbalcultuur, leren hoe ze reageren op de druk 
van rechtstreekse uitschakeling. Dit toernooi komt 
al zeer vroeg in het seizoen. Goed voor ons als 
trainers om te kijken waar we staan met onze 
groep, waar we moeten bijschaven en waar we trots 
op mogen zijn. We kijken er alvast naar uit.”

KRC Genk er weer bij foto: Hans Bolt

foto: Hans ten Brinkefoto: Feyenoord
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Eggink Maalderink
Dé NVM makelaar voor uw regio!

Lokenstraat 6-8  7201 MP Zutphen  0575-514124  zutphen@egginkmaalderink.nl  egginkmaalderinkzutphen.nl

SCOREN IS TEAMWORK!
Als NVM Garantiemakelaar in uw regio dragen wij 

FC Zutphen en vooral de jeugd een warm hart toe. 

Lokaal geworteld en maatschappelijk betrokken. 

Daarom steunen we ook graag het internationale 

jeugd toernooi U 13.

Met alle disciplines onder 1 dak ontzorgt ons 

makelaarsteam u graag. 

Neem de proef op de som en daag ons uit. 

 Bel ons voor een afspraak  
  op 0575 51 41 24

 Verkoopbegeleiding van uw woning 

 Aankoopbegeleiding van uw nieuwe woning

 Verkoop van nieuwbouwprojecten

 Taxatie van uw (nieuwe) woning

 Verhuur van (tijdelijke) woonruimte

 Vrijblijvend hypotheekadvies

 Verkoop- en verhuurbegeleiding 
 in zakelijk onroerend goed

Ben je op zoek naar een locatie in Nederland voor een 
voetbaltrainingskamp, -toernooi, -clinic of –wedstrijd met jouw jeugdelftal? 
Dan ben je bij Fletcher Football aan het juiste adres! Wij heten je van harte 
welkom in een van de gespecialiseerde sporthotels van Fletcher Hotels!

Wij beschikken over eigen voetbalvelden, wat uitstekende mogelijkheid 
biedt om alle jeugdspelers goed in de gaten te houden. Maar 
ook hebben wij in diverse hotels genoeg ander vermaak, zoals 
tafeltennistafels, zwembaden en bowlingbanen.

Graag denken we met je mee en maken we arrangementen 
geheel op maat. Op basis van jouw wensen, behoeften én 
budget is er altijd een passende locatie te vinden.

Op trainingskamp bij Fletcher

Meer weten? Bel 055 - 506 28 28, 
mail info@fletcherfootball.nl of ga 

naar www.fletcherfootball.nl

Volg ons op:

Waarom 
Fletcher Football?

26 gespecialiseerde sporthotels
Training, sportmaaltijd en 
overnachting
Eigen voetbalvelden of 
nabijgelegen
Voor amateur- en profclubs
Voor elk team binnen elk 
budget
Volledig verzorgd en één 
aanspreekpunt

Scan en bekijk 
de website!

Scan en bekijk 

#FletcherFootballNL FletcherFootball

@FletcherFootbal @FletcherFootballNL

F L E T C H E R F O O T B A L L

voetbaltrainingskamp, -toernooi, -clinic of –wedstrijd met jouw jeugdelftal? 
Dan ben je bij Fletcher Football aan het juiste adres! Wij heten je van harte 
welkom in een van de gespecialiseerde sporthotels van Fletcher Hotels!

Wij beschikken over eigen voetbalvelden, wat uitstekende mogelijkheid 

Op trainingskamp bij Fletcher

FC Zutphen

Kennismaken en meetrainen
Lijkt het je leuk bij ons te komen voetballen, maar wil je eerst

even kennismaken? Stuur dan een mailtje naar leden@fczutphen.nl.

A� ankelijk van je lee� ijd word je doorverwezen naar 
de Voetbaltechnisch coördinator (vtc’er) of naar een leider/trainer. 

Je mag eerst vier keer meetrainen.

Daarna kun je je aanmelden en word je ingedeeld bij een team.
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de slag konden en uiteindelijk de laatste 4 weken 
ook nog wat wedstrijden hebben kunnen spelen. 
Voor de voorbereiding in augustus hee�  dit niet ex-
treem veel invloed. Wel houden we rekening met de 
speeltijd van de spelers en de verhoogde kans op 
blessures.” Voor Veraart is het rekening houden met 
de fysieke belasting van spelers, met bijvoorbeeld 
meer wisselmomenten tijdens de wedstrijden wel 
een issue, “Het zit hem niet per defi nitie in meer wis-
selmomenten maar wel in de totale belasting. Het 
zal in de voorbereiding wat extra’s vragen van ons 
als trainer om de spelers binnen het programma te 
houden.”

 Verwachtingen op het SallandElectronics
toernooi

De AZ U13 trainer gee�  aan dat het na een lange 
periode zonder wedstrijden echt koffi edik kijken is 
wat betre�  zijn verwachtingen van het team op het 
toernooi, “Wij zijn vooral blij dat we na een lange 
periode zonder überhaupt wedstrijden al een derge-
lijk toernooi kunnen spelen. Dat is voor de ontwik-
keling maar met name het plezier van de spelers 
pure winst.”

PSV

PSV ook weer 
deelnemer

 Het U13 team van PSV was er in 2016 al bij 
op het eerste U13 toernooi bij FC Zutphen. Ook op 
het eerste lustrum van het SallandElectronics U13 
tournament, zal een U13 team van de Eindhovense 
club aan treden. Thomas Ruesink is de trainer van 
het PSV team voor het komende seizoen. Voor hem 
betekend de deelname een terugkomst op bekend 
terrein.

Streekgenoot uit Gendringen

Thomas Ruesink is geboren en getogen in Gendrin-
gen en hee�  daar bij de plaatselijke voetbalvereni-
ging zijn eerste stappen als speler en trainer gezet; 
van de F-pupillen tot aan het eerste el� al getraind 
en vanuit daar is hij naar de jeugdopleiding van De 
Graafschap gegaan. Ruesink gee�  aan, “Ik heb daar 
acht jaar in verschillende functies gewerkt met al-
tijd de focus op het Onder 12 of Onder 13 el� al in 
combinatie met het werken met de oudere en jon-
gere spelers als techniektrainer.” Daarna koos hij 
ervoor om in het Midden Oosten aan de slag te 
gaan, hee�  daar gewerkt als trainer/coach bij de 
voetbalbond van Qatar met als doel spelers voor te 
bereiden op het WK in 2022. “Na een fantastische 
periode van drie jaar stapte ik over naar de onder-
bouw van PSV waar ik nu inmiddels ook alweer drie 
jaar werkzaam ben en onder meer verantwoordelijk 

ben voor het welzijn van de spelers maar dit sei-
zoen ook de U13 trainer ben.”

Leuk om weer terug in de Achterhoek te zijn

Voor Ruesink is het altijd weer bijzonder om met 
een team op een Achterhoek toernooi uit te komen, 
“Ik vind het altijd leuk om weer terug in de Achter-
hoek te zijn en dan helemaal om daar bekenden te 
treffen. Door mijn tijd bij De Graafschap zal ik zeker 
een aantal oud-collega’s zoals Tim Berns tegenko-
men en vast ook wel ouders en spelers uit die tijd.”

Normale voorbereiding

Uiteraard hee�  ook het PSV team bijna een jaar geen 
echte wedstrijden gespeeld, maar voor Ruesink ver-
andert er niets aan de seizoenvoorbereiding, “Wij 
zijn op 17 mei al begonnen met het nieuwe seizoen 
en hebben, na de versoepelingen ook al een aantal 
wedstrijden kunnen spelen. Voor de verdere voor-
bereiding na de zomervakantie maakt dat natuurlijk 
een verschil en kunnen we een normale voorbe-
reiding draaien.” Ook gaat hij geen extra rekening 
houden met de fysieke belasting van spelers, door 
bijvoorbeeld meer wisselmomenten tijdens de 

wedstrijden, “In ons geval hoe�  dat niet; natuurlijk 
houdt je rekening met belasting en belastbaarheid 
van spelers maar dat hee�  op deze lee� ijd vaker te 
maken met groei-gerelateerde blessures dan met 
een andere belasting door wedstrijden.” 

Verwachtingen van het PSV U13 team

Hij gee�  aan erg blij met het U13 team, “Het is een 
mooie mix van verschillende type spelers die al-
lemaal een uitblinkend vermogen hebben. Ik ver-
wacht dat alle spelers ervoor gaan om iedere trai-
ning en wedstrijd beter te willen worden en ga er 
van uit dat zichtbaar zal zijn in de wedstrijden en 
toernooien die we weer mogen gaan spelen.” Vaak 
zijn er ook Belgische spelers bij PSV jeugdteams, 
“Dat klopt, is nu ook het geval, bij ons is het nor-
maal dat wij Belgische spelers hebben.”

PSV op het FC Zutphen toernooi

Ruesink over zijn U13 team op het SallandElectro-
nics Tournament, “Ik verwacht dat wij ons op een 
goede manier presenteren op en naast het veld en 
hoop dat het de spelers lukt om al hun kwaliteiten 
te laten zien tijdens de wedstrijden.” 

AZ, voormalig 
winnaar er weer bij

AZ

 Het spreekwoord driemaal is scheepsrecht 
ging in 2018 op voor het AZ team op het Salland Elec-
tronics U13 tournament, men werd dat jaar toernooi 
winnaar nadat de eerste twee fi nales tegen Feyen-
oord geen winst opleverde. Sander Veraart keert als 
trainer opnieuw terug op het toernooi in 2021, hij was 
in 2019 er ook al bij.

Veraart gee�  aan hoe zijn trainersloopbaan ver-
liep, “Ik ben begonnen bij De Kennemers in Be-
verwijk, waar ik zelf ook altijd heb gevoetbald. 
Vervolgens heb ik stage gedaan bij AZ voor 
UEFA B, daarna drie jaar trainer van de Voetbal-
school in de Regio geweest en tussentijds over-
gestapt naar ADO ’20.  Vervolgens drie jaar hoofd-
trainer geweest bij de JO12 en JO14 plus twee 
jaar assistent HJO bij FC Volendam. Nu ga ik mijn 
derde jaar in als hoofdtrainer AZ Onder 13.” 
Hij kijkt er naar uit om met zijn U13 team terug te 
keren op het toernooi bij FC Zutphen, “Het toer-
nooi is in voorgaande jaren zowel qua organi-
satie als deelnemersveld erg goed bevallen. 
De tegenstanders zijn van uitstekend niveau en de 
randvoorwaarden zijn top. Ideaal om in de voorbe-
reiding een dergelijk toernooi in eigen land te kun-
nen spelen.”

Positieve eerste indruk van de groep

Veraart kijkt verwachtingsvol uit naar zijn team voor 
het komende seizoen, “De eerste indruk van deze 
groep is erg positief. Het is een grote en vrij hechte 
groep met veel spelers die nauwelijks voor elkaar 
onder doen. Wat vooral interessant gaat zijn is hoe 
zij zich op een groot veld gaan manifesteren. Het is 
gebleken dat het een stuk lastiger is voor spelers 
van deze lee� ijd om de basisvaardigheden toe te 
passen in de grotere ruimtes. Daar ligt voor mij en 
de andere trainers en specialisten een mooie uit-
daging.” Met slechts één nieuwe speler die toege-
voegd is aan de groep is het AZ U13 team nagenoeg 
intact gebleven.

Invloed coronaperikelen

Ook het AZ U13 team hee�  nu meer dan een jaar 
geen echte wedstrijden gespeeld vanwege de 
beperkingen, dus wordt daar rekening mee ge-
houden in de seizoenvoorbereiding, “We zijn 
door de coronaperikelen half mei al gestart 
met de nieuwe teams, in plaats van begin juni. 
Dit betekent dat we 2 weken extra met de groep aan 

foto: Hans ten Brinke foto: AZ Media

foto: Hans ten Brinke foto: PSV Media
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INFO:  DeSignR Graphix | Roy All Photography

Het ontwerp, lay-out en opmaak van deze Toernooikrant
is geheel verzorgd door DeSign R Graphix. 

DeSign R Graphix staat ook voor U klaar om o.a. 
uw logo, complete huisstijl, brochure of een advertentie 
te ontwerpen of te restylen. 

Graag geef ik u tips voor een goede drukkerij. 
Voor elke opdracht ga ik graag in gesprek waarbij 
U uw wensen kenbaar kunt maken.

Voor gecompliceerde grafische opdrachten werk ik samen 
met SKYMACK unit, het bedrijf hee� meer expertise 
met o.a. digitale vormgeving. Ik breng u gaarne in contact.

Roy All Photography, verzorgt diverse fotografie 
opdrachten. R.A.P. beschikt over professionele camera 
uitrusting [Canon 6D] en belichting apperatuur.

DeSign R Graphix verzorgt uw grafische opdracht 
tegen een aantrekkelijke prijs

Roy Manuhutu
r.manuhutu@upcmail .nl
06 3169 8448
7206 AS   Zutphen

BERKEL -VISIEBERKEL -VISIE
I Jsselk ade 16 |  7201 HC |  Zutphen

KORTINGKORTING
€1.-

TOURNAMENT
 FC ZUTPHEN

KNIP DEZE BON UIT!!
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‘Sportpark ‘t Meijerink’ | Meijerinkpad 1  |  7207 AD    Zutphen

ZATERDAG   21 augustus

ZONDAG   22 augustus

Tijd Thuis Uit Veld Uitslag

Feyenoord

PSV

Ajax

AZ

RSC Anderlecht

FC Zutphen

Bayer ‘04 Leverkusen

Feyenoord

KRC Genk

RSC Anderlecht

AZ

Ajax

FC Zutphen

Bayer ‘04 Leverkusen 

RSC Anderlecht 

KRC Genk

PSV

KRC Genk

Ajax

AZ

Feyenoord

Bayer ‘04 Leverkusen

FC Zutphen

PSV

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.45

11.45

12.45

13.40

14.50

15.50

Nr. 3 Poule A

Nr. 4 Poule A

Nr. 4 Poule B

Nr. 3 Poule B

Nr. 1 Poule A

Nr. 2 Poule A

Nr. 2 Poule B

Nr. 1 Poule B
1
2
1
2 

-
-
-
-

  16.35 uur       Prijsuitreiking

10.00

11.10

12.20

13.20

14.20

15.30
F I N A L E

1

1

1

1

-

-

-

-

T O U R N A M E N T

a u g u s t u s

2021
| 21 |

INTERNATIONAL YOUTH TOURNAMENT

aandacht voor jouw verhaal

 

inzutphen.nl

T O U R N A M E N T

Helder in zicht

POULE

A

POULE

B

POULE SPONSOR

POULE SPONSOR

Tijd Thuis Uit Veld Uitslag

   Wedstrijd om plaats 7 en plaats 8

   Wedstrijd om plaats 5 en plaats 6

   Wedstrijd om plaats 3 en plaats 4

13

Tot ziens bij de volgende editie!

Vanwege de Corona maatregelen die gelden, hebben wij helaas  
het SallandElectronics U13 Tournament 2021 moeten  

inkorten  tot een 1-daags Tournament

WEDSTRIJDSCHEMA / UITSLAGEN

ZATERDAG   21 augustus

Tijd Thuis UitVeld Uitslag

Feyenoord

PSV

Ajax

AZ

Club Brugge K.V.

FC Zutphen

Bayer ‘04 Leverkusen

Feyenoord

KRC Genk

Club Brugge K.V.

AZ

Ajax

FC Zutphen 

Bayer ‘04 Leverkusen

Club Brugge K.V. 

KRC Genk

PSV

KRC Genk

Ajax

AZ

Feyenoord

Bayer ‘04 Leverkusen

FC Zutphen

PSV

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2  
1

1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

 

-

10.30

11.15

12.00

12.45

13.30

14.15

15.15

16.05

16.50

  17.45 uur       Prijsuitreiking
Tot ziens bij de volgende editie!

            Nr 1 A     –      Nr 1 B                  FINALE

                               Nr 3 A     –     Nr 3 B                 5 de en 6 de plaats

                               Nr 4 A     –     Nr 4 B                 7 de en 8 ste plaats

                              Nr 2 A      –     Nr 2 B                 3 de en 4 de plaats

Sponsoren van het

SallandElectronics U13 Tournament, FC Zutphen

SallandElectronics U13 Tournament
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FC Zutphen

 Boy Elskamp is trainer van het O15-1 elf-
tal van FC Zutphen. Dit jaar is hij voor het eerst de 
trainer van het team dat deel gaat nemen aan het 
SallandElectronics U13. Die functie stond nog een 
keertje op zijn verlanglijstje bij de voetbalvereni-
ging. Samen met assistent trainers en de teamlei-
der, is hij druk bezig met alle voorbereidingen. 

Hartstikke leuk om te doen

Elskamp gee�  aan wat hij er van vindt om trainer te 
zijn van het team op het toernooi, “Hartstikke leuk 
om te doen. Wat het extra mooi maakt is dat mijn 
neef Dimitri Jolly de assistent trainer is bij het AZ 
U13 team op het toernooi. Dus, komen we elkaar te-
gen in de poulewedstrijd, wat natuurlijk super leuk 
is om mee te maken.” Hij is al in april begonnen met 
het samenstellen van de selectie voor het toernooi, 
“Omdat er ondanks de corona nog wel in de Re-
gio-cup gespeelt kon worden, hebben we daarvoor 
zes trainingen kunnen doen. Daar heb ik voor het 
grootste gedeelte het team kunnen samenstellen.” 
Daarnaast hee�  hij bij de keuze voor de selectie 
ook rekening gehouden met feit dat spelers die al-
tijd al bij FC Zutphen speelden voorrang hadden op 
een paar jongens die pas overgekomen waren op 

Trainer FC Zutphen:  
‘Prachtig om dit team 

te trainen’

de club. Slechts één geselecteerde speler kon er 
niet bij zijn, vanwege een geplande vakantie.

Twee weken voorbereiding

Voor de zomerperiode is het team al een paar keer 
bij elkaar geweest, “De twee weken voor het toer-
nooi hebben we nog vier of vijf trainingen gepland 
staan.” Ook hee�  Elskamp met de spelers voor de 
vakantie gesproken over hoe men zo goed moge-
lijk aan het toernooi kan voorbereiden, “Zo dat ze fi t 
aan de laatste trainingen beginnen, de conditie zal 
namelijk een grote rol gaan spelen bij onze spe-
lers.”

Veel zin in een mooi toernooi

Over zijn eigen verwachtingen aangaande het toer-
nooi is Elskamp heel duidelijk, “Ik heb er hartstikke 
veel zin in, uiteindelijk hebben de corona maat-
regelingen er voor gezorgd dat we een jaar geen 
wedstrijden hebben kunnen spelen. Verwacht dan 
ook heel veel publiek komt kijken, nu er eindelijk 

weer echt voetbal bekeken kan worden.” Hij denkt 
ook dat er veel scouts onder het publiek zullen zijn, 
gee�  hij lachend aan, “Die hebben hier ook lang op 
zitten wachten.” Hij vind het leuk om tegen nati-
onale en internationale jeugdteams uit te komen, 
“Zodat je wordt uigedaagd om op een hoog niveau 
te spelen. Waarmee je als speler ook zelf kunt ont-
dekken wat andere faccetten van het voetballen 
kunnen inhouden. Zodat je op latere lee� ijd kunt 
zeggen dat je ooit tegenover spelers hebt gestaan 
die dan in het nationale el� al spelen. Iets wat lang 
niet voor iedereen is weggelegd. Het moet als eer-
vol voelen om als FC Zutphen speler dat te kunnen 
meemaken.”

 Het team van FC Zutphen dat deelneemt 
aan het SallandElectronics U13 Tournament mag 
volgens de reglementen een jaar ouder zijn. Dit is 
gedaan om de weerstand in de wedstrijden tegen 
de teams van opleidingen bij profclubs, zo groot 
mogelijk te maken. Met een sterke lichting maak-
te het FC Zutphen team in 2017 dat helemaal waar, 
men eindigde dat jaar op de zevende plek van de 
toernooi ranglijst. Na een pittige training sluiten 
Kee Hubert en Ruben van der Velde aan op het ter-
ras van de FC Zutphen accommodatie om vooruit te 
blikken op hun toernooi deelname. 

Meidenteam bij De Graafschap

Kee Hubert speelt al vanaf haar vijfde bij FC Zutphen, 
de rechtsback traint en speelt daarnaast ook mee in 
het MVVA meidenteam van De Graafschap. Ruben 
van de Velde kwam drie seizoenen geleden over van 
vv Voorst naar FC Zutphen, omdat hij graag op een 
hoger niveau wilde voetballen. Zijn voorkeurpositie 
is die van verdedigende middenvelder. Op de vraag 
wat ze er van vinden om mee te kunnen spelen op 
het U13 toernooi, komen er twee wel heel verschil-
lende antwoorden. Over de openingswedstrijd te-
gen Feyenoord, gee�  Kee aan, “Ik vind dat een hele 
uitdaging, we gaan ons best doen, maar winnen zal 
er wel niet in zitten.” Ruben is veel optimistischer, 
“Tuurlijk gaan we dat winnen, denk met 2–1.” Beiden 
hebben een aantal voorgaande toernooien als toe-
schouwer gezien. Ruben vond dat altijd heel mooi, 
“Vaak goede wedstrijden gezien toen.” Ook Kee is 
aandachtig toeschouwer geweest, “Vond dat altijd 
heel leuk, waren sterke teams.” Beiden gaan hun 
best doen om zo fi t mogelijk aan het toernooi te 
beginnen, “Veel trainen voor die tijd” gee�  Kee aan, 
iets dat voor Ruben ook opgaat, “Zorgen dat ik in de 
vakantie veel voor mezelf kan trainen.” Als trainer 
Boy Elskamp terloops opmerkt dat ze nog een lijst-
je meekrijgen voor hun vakantieperiode, schieten 
beiden in de lach.  

Gastgezin en veel familie

Naast het feit dat beiden namens FC Zutphen mee 
gaan spelen op het toernooi, lopen er nog meer 
lijntjes voor de twee naar de vereniging, “Denk dat 
mijn hele familie wel komt kijken op het toernooi 
weekend”, gee�  Kee aan. Ze komt uit een echte 
FC Zutphen familie, haar oom Freek Hubert regelt 
het logeren van de Bayer ‘04 Leverkusen spelers bij 

gastgezinnen op het plein waar hij woont. “Ik ben 
daar twee jaar geleden nog op bezoek geweest bij 
mijn neef, toen de Bayer spelers daar waren.” On-
danks dat Ruben in Voorst woont, is de relatie van 
zijn familie met het toernooi ook behoorlijk groot, 
“Wij hebben de laatste keer een paar spelers van 
Anderlecht te logeren gehad, dat was erg leuk om 
mee te maken.” 

Uitkijken naar het weekend

Spannend vinden ze het beiden ook wel een beetje, 
de toernooi deelname. Hoewel Kee wat meer erva-
ring hee�  met het spelen van haar De Graafschap 
team tegen teams zoals PSV, “Vind het wel heel bij-
zonder om mee te gaan maken.” Ruben hee�  zich-
zelf ook nog een doel gesteld tijdens het toernooi, 
“Ervaring op doen tegen de profclubs, dat is toch 
allemaal veel professioneler. Dus, daar kan ik veel 
van leren.” Als beide spelers het plezier dat ze voor-
afgaande aan het toernooi uitstralen, vervolgens 
kunnen overbrengen op hun teamgenoten, dan zal 
het FC Zutphen team een prachtig weekend tege-
moet gaan. 

foto’s: Hans Bolt

Tuurlijk winnen wij met 2-1
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Je bedrijf, branche en
uitdagingen, we willen het
van dichtbij meemaken.
www.alfa.nl/zutphen

Alfa Accountants

Brinkhorst 15a
7207 BG Zutphen
088 2531350
zutphen@alfa.nl

en Adviseurs

HYPOTHEEKADVIES?

Piet Heinstraat 3

7204 JN Zutphen

T: 085-30 32 613

www.�nancieelraadhuis.nl

“In het 

Emerhuys,

dus dicht in 

de buurt”

Johan de Jonge

• Afspraak binnen 
48 uur

• Wij vergelijken 
alle aanbieders

Prijsfavorieten.

Scoor jouw
favoriete producten
bij Albert Heijn XL
Polsbroek.
Bij Albert Heijn XL Polsbroek 
vind je groente en fruit van topkwaliteit 
voor een altijd lage prijs.
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 Martin: “Hoe ben je op deze plek terecht 
gekomen Johan?”, is mijn eerste vraag.

“Op enig moment werkte ik als verkoopleider Non 
Food bij Sligro. Ik voelde me daar niet lekker, om-
dat  je erg a� ankelijk bent van allerlei toeleveran-
ciers. Zonder er zelf iets aan te kunnen doen ging 
daar vaak iets mis in de levering van de goede-
ren. Dat a� ankelijke stond me erg tegen. Ik ben 
me daarom gaan richten op dienstverlening. Zo 
heb ik meer invloed op het resultaat. Samen met 
een compagnon is toen het Financieel Raadhuis 
tot stand gekomen. Door een verschil in visie op 
de bedrijfsvoering ben ik nu alweer 18 jaar alleen 
eindverantwoordelijk.”

“Wat motiveert je in jouw werk?”

“Ik leid een bedrijf en vind het contact met men-
sen het allerleukste dat er is. Ik wil de mensen op 
een transparante en duidelijke manier helpen bij 
hun vragen. Vragen op het gebied van een hypo-
theek, een verzekering of bijvoorbeeld een krediet. 
We luisteren en geven dan inzicht in de mogelijk-
heden. Vaak kunnen we klanten geruststellen met 
betrekking tot hun fi nanciële situatie en mogelijk-
heden. Dat maakt hen, maar zeker ons ook, blij! 
Hierbij is onderling vertrouwen de essentiële basis! 
Daarnaast is het eerste gesprek bij ons kosteloos, 
zo ligt de drempel lekker laag. Wij zijn fl exibel, 
staan altijd voor onze cliënten klaar en hanteren 
een no-nonsense mentaliteit. Bij ons staat niet het 
fi nancieel gewin, maar het resultaat voor de klant 
voorop!”

  We maken de overstap naar het voetbal, al 
heel lang een hobby van Johan.

“Toen ik lid werd van Wilhelmina SSS kwam ik te-
recht in het E2 team. Eigenlijk heb ik in alle hoog-
ste jeugdteams gespeeld. Daarnaast heb ik als se-
nior bijna 100 wedstrijden in het zaterdag 1 team 
gespeeld. Dat hadden er meer kunnen zijn, maar 
ik was nogal blessuregevoelig. Lag er vaak langere 
tijd uit en moest me dan weer terug knokken in het 

team. Ik ben daarom nog voor mijn 30e in een la-
ger team gaan voetballen. Ik speelde altijd op het 
middenveld, was een harde werker die echter maar 
weinig aan scoren toekwam.”

Johan weet zich nog een leuk voorval te herin-
neren. De toenmalige coach van zaterdag 1 vroeg 
Johan en een maatje, beiden nog jeugdspelers, of 
ze mee wilden met zaterdag 1. De coach had zich 
duidelijk niet verdiept in de posities waarop beiden 
speelden en zette ze allebei op elkaars positie. Dit 
ging uiteraard niet goed maar natuurlijk hielden 
beiden hun mond, want meedoen was in dit ge-
val het belangrijkste. “Maar in een andere situatie 
hield ik mijn mond niet. Ik was inmiddels senior 
en de leider van een lager team vroeg me of ik 
die middag in zijn team een wedstrijd wilde spe-
len. Let wel: spelen! Het was een koude zaterdag 
en de wedstrijd werd gespeeld in Swi� erbant, een 
aardig eindje uit de buurt. Eenmaal in de kleed-
kamer maakte de leider de opstelling bekend. Ik 
stond………………wissel. Ik heb daarop mijn kloffi e 
maar weer uitgedaan. De spelers hebben me des-
tijds weer overgehaald om alsnog in de dug out 
plaats te nemen.”

Johan voetbalt nog steeds op de vrijdagavond 
en loopt hard bij AV Hanzesport. Naast zelf voet-
ballen hee�  Johan ook vele jaren het team van 
zijn zoon Giel mede begeleid. Ook trad hij toe tot 
de technische commissie. Johan wilde graag bij-
dragen aan het uitvoeren van het uitgezette tech-
nische beleid. Van jong tot oud. En van prestatief 
tot recreatief. Dat hee�  door omstandigheden he-
laas niet lang geduurd.

We komen bij het onderwerp “sponsoring.”

“Al jaren geleden ben ik met sponsoren be-
gonnen. We voetbalden nog op Het Helbergen. 
We hadden veel succes met onze teams. Er was 
een goede “vibe” in de club. Bovendien bereidden 
we ons voor op verhuizen naar het nieuwe com-
plex “ ‘t Meijerink”. Een ideaal startpunt vond ik. 
Als sponsor zoek ik altijd de verbinding tussen de 
club en de sponsoren. Daar ligt ook een belang-
rijke rol voor De Achterban. We moeten af van wat 
ik noem “kraaltjes rijgen”. Dat zorgt niet voor de 
verbinding die je zou wensen.”

Naast bordsponsor doet Johan ook andere vormen 
van sponsoring. Daarbij ging zijn aandacht vooral 
ook uit naar de “mindere goden” in onze jeugd-
teams. Daar sponsorde hij trainingspakken voor de 
spelers en speelsters en jassen voor de begelei-
ders, “Voor de eerste teams in de diverse lee� ijds-
klassen is altijd alles tiptop geregeld. Ik vind het 
juist belangrijk ook aandacht te hebben voor de 
lagere teams. FC Zutphen is voor iedereen.”

  Of het nu over zijn bedrijf gaat of 
over zijn cluppie. Mij vallen steeds de 
enorme betrokkenheid en bevlogen-
heid van Johan op.

“Hopelijk komt onze club nu weer tot leven na al 
de COVID-ellende. Wat heb ik de contacten en ge-
zelligheid gemist. Dat zal voor heel veel van ons 
gelden.” Met een joviaal “we zien elkaar gauw op 
de club” nemen we afscheid. Op de fi ets naar huis 
schiet me nog vaak het woord “bevlogenheid” in 
de gedachten!

Johan de Jonge, een bevlogen adviseur.
 Als erkend hypotheek- en verzekerings-
adviseur is Johan de Jonge de eindverantwoorde-
lijke voor zijn bedrijf Financieel Raadhuis, geves-
tigd in het Emerhuys, aan de Piet Heinstraat 3 te 
Zutphen. Daarnaast is er ook nog een vestiging 
in Dieren. Alle activiteiten richten zich op hypo-
theken en hypotheek gerelateerde zaken. Zowel 
particulieren als ZZP-ers, maar ook bedrijven uit 
het midden– en kleinbedrijf kunnen er terecht.

foto’s: Roy Manuhutu

Interview door Martin v/d Burg
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Uw feest is onze zorg!

T o t a l e s e r v i c e i n c a t e r i n g e n e v e n t s

Gelderhorst 1, 7207 BH Zutphen  -  0575/511922  -  info@deruif.nl  -  www.deruif.nl

De Ruif maakt van alle feestelijke gelegenheden een geslaagde culinaire dag. U bent bij ons
aan het juiste adres voor catering, zowel zakelijk als particulier. Wij kunnen u bovendien het
nodige regel- en denkwerk uit handen nemen en dit op onze persoonlijke, betrouwbare en
professionele wijze uitvoeren!

Een groot of klein feest, een bedrijfspresentatie of evenement?
Bij de Ruif catering en events bent u aan het juiste adres.

Wij zoeken altijd naar de juiste balans in samenstelling, smaak en
presentatie. Want uw feest is onze zorg!
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Cor ten Barge:
een Achterhoekse ‘kearl’ met een groot hart.

19

Even voorstellen:

 Samen met zijn vrouw 
Erica opent Cor ten Barge in 
1989 restaurant De Ruif aan de 
Laarstraat in Zutphen. Naast het 
restaurant doen ze ook al heel 
veel in de catering. In 2006 be-
sluiten ze om zich volledig op 
de catering te richten. Ze verhu-
ren De Ruif en verhuizen naar 
een nieuw pand aan de Gel-
dershorst. Daar starten ze hun 
cateringbedrijf met de naam De 
Ruif, catering en events.

Cor ontvangt mij allerharte-
lijkst in een sfeervolle ruimte in 
zijn bedrijfspand. Na een rond-
leiding door het ruime pand 
starten we ons gesprek onder 
het genot van een heerlijke 
kop koffi e. Zoon Rik is druk in 
de imposante keuken. Cor is 
een gezellige verteller, die met 
veel humor vertelt over zijn on-
dernemerschap. Af en toe een 
vraagje stellen, meer is er niet 
nodig om een goed beeld van 
Cor te krijgen.

“Ik ben in 1950 in Aalten ge-
boren. Ben nummer 3 uit een rij van 7 kinderen. 
Ons gezin vertrok in 1951 naar Vorden en in 1956 
naar Hengelo (Gld). Daar heb ik het grootste deel 
van mijn jeugd doorgebracht. Mijn ouders hadden 
het niet breed, maar ik heb enorm veel waardering 
voor de manier waarop zij ons hebben opgevoed. 
Op jonge lee� ijd had ik al verschillende bijbaantjes. 
Ik bezorgde 2 kranten en haalde vuile was op voor 
een wasserette uit Almelo. Alle verdiensten waren 
extra inkomsten voor het gezin. Ik kreeg wel een 
extra zakcentje.”

“Organiseren zit in mijn genen.”

Cor vindt dat hij zich actief moet inzetten voor de 
plaats waar hij woont. Hij wil sociaal bezig zijn. 
In Hengelo was weinig te doen vond Cor. Daar-
om begon hij als 16 jarige een beatclub boven 
een plaatselijk café. Het werd een groot succes. 
“Mij werd de kans gegeven uit te wijken naar de 

grote zaal van Concordia. Daar traden beroemde 
groepen op. The golden Earrings, The Cats en ga zo 
maar door.” Na de beatclub volgen nog discotheek 
De Snor en beatclub Invention. Cor hee�  duide-
lijk iets met muziek! Voetballen deed Cor ook. Hij 
schopte het tot het derde el� al van PAX. Natuurlijk 
maakte hij deel uit van de jubileumcommissie die 
het 50 jarig jubileum van de voetbalclub organi-
seerde. Ook was hij betrokken bij de oprichting van 
de lokale carnavalsvereniging “Hoest Meugluk”. 

 Na een hele leuke en actieve tijd in Henge-
lo verhuizen Cor en zijn gezin naar Vorden.

Zij gaan daar “Het Wapen van Vorden” huren. Een 
café/restaurant en met een grote feestzaal. “De 
Herberg” wordt de nieuwe naam. In Vorden merken 
de mensen al gauw dat ze een zeer actieve nieuwe 
inwoner hebben. Koninginnedag wordt een groots 
evenement, evenals de kermis. “In De Herberg heb 

ik veel geleerd over het ondernemerschap. Ik stond 
achter de bar, werkte in het restaurant,  maar stond 
ook gewoon in de keuken.” Na zijn scheiding ver-
huist Cor naar Zutphen en begint er De Ruif. En ook 
in Zutphen toont Cor zijn sociale betrokkenheid. 
Talloze evenementen komen onder zijn bezielende 
leiding tot bloei. Wie kent er nu niet “de Nationale 
Bokbierdag”?  Het met afstand grootste evenement 
in Zutphen. En wie is de voorzitter van de organi-
serende stichting……………. Cor ten Barge! Als alles 
goed gaat, wordt dit jaar deze dag voor de 25ste 
keer georganiseerd. Het beloo�  een spectaculair 
jubileum te worden!

 De Ruif Catering en Events is een begrip in 
Zutphen en wijde omgeving.

“We zijn trots dat we voor heel veel organisaties 
en bedrijven de vaste cateraar zijn. Daarnaast 
verzorgen we natuurlijk ook buffetten, etc. op 
allerlei soorten gelegenheden. Onze kracht is dat 
we heel fl exibel zijn. We denken nooit in problemen, 
maar altijd in oplossingen. Mensen blij en tevreden 
maken, daar doen we het voor.”

   Met FC Zutphen is er al jarenlang een prima 
relatie. 

Al op het oude complex van Het Helbergen verzorg-
de De Ruif  buffetten en deed het op allerlei manie-
ren aan sponsoring. “Voor het U13 toernooi zijn we 
ook weer gevraagd. We regelen soep en broodjes 
op de zaterdag voor de genodigden en op zondag 
een uitgebreid buffet. En dit jaar voor het eerst een 
hapjesbuffet voor alle vrijwilligers aan het eind van 
het toernooi.” Cor en zijn vrouw Erica voelen zich 
nog fi t en energiek. Toch denken zij ook na over de 
overname van hun bedrijf in de toekomst. Zoon Rik 
en dochter Merel zouden prima opvolgers zijn. “De 
toekomst zal leren of dit ook werkelijkheid wordt. 
Dingen die ik leuk vind, zal ik altijd blijven doen. Van 
verveling zal geen sprake zijn.”

Dan beëindigen we ons gesprek. De volgende af-
spraak kondigt zich aan. De Bokbierdag komt er aan. 

 Er is werk aan de winkel!

Interview door Martin v/d Burg

foto’s: Roy Manuhutu
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Aankoop • Verkoop • Taxatie

Makelaardij
Hemeltjen 
Aandacht voor uw (t)huis

Nieuwstad 33
72O1 NL Zutphen
Tel. O575-746O13
www.hemeltjenmakelaardij.nl

Green 
Boarding

Contact

Wilt u meer weten over de Green Boardings? 
Vraag om meer informatie bij uw 
club of mail naar jansen@fingerz.world.

Een Green Boarding is een nieuw digitaal reclamemedia. Een impactvol medium met 

een uniek bereik in de sport. Door te adverteren op Green Boarding draagt u bij aan 

de  verduurzaming van de club en de lokale leefomgeving. Door te adverteren op een 

Green Boarding kunt u de verduurzaming van de club gebruiken voor eigen 

duurzaamheids doelstellingen.

• Adverteren met duurzame impact

• Een flexibele boodschap die 4x per jaar 
gewisseld kan worden

• Bijdragen aan de verduurzaming 
van de club

Gotlandstraat 36
7418 AX Deventer

085 489 4865
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 FC Zutphen zet vol in op duurzaamheid. 
Eén van de eerste stappen die we hebben gezet is 
de plaatsing van Greenboarding. Deze kantelbare 
panelen zorgen voor opwekking van zonne-energie 
en voor luchtzuivering. Onlangs werd ook een ak-
koord bereikt met Sportverlichting.com dat het hele 
complex gaat voorzien van LED-verlichting. Tenslot-
te wil de club in de nabije toekomst ook in zonne-
panelen gaan investeren. 

 Maatschappelijke rol

‘Deze stap past in de fi losofi e van onze club en de 
nieuwe koers die we zijn ingeslagen’, vertelt voorzit-
ter Herman Tuininga. ‘We zijn ons goed bewust van 
onze maatschappelijke rol. Verduurzaming is daar 
een belangrijk onderdeel van. We genieten van de 
voetbalsport, maar we willen ook dat onze kinderen 
en kleinkinderen tot in de lengte van jaren lekker 
blijven voetballen. Om dat mogelijk te maken zor-
gen we voor een groene en gezonde accommoda-
tie. En het geld dat we op termijn besparen investe-
ren we in het voetballen. Vooral in de opleiding van 
jeugdspelers en trainers’. 

 Samenwerking met So� s  

FC Zutphen hee�  als eerste club in de omgeving 
ruim 18 meter Green Boarding, in de vorm van een 
led-scherm en 12 kantelbare panelen. Bij voetbal-
wedstrijden en activiteiten zie je tussen de dug-
outs langs het hoofdveld reclameborden met daar-
tussenin een groot led-scherm met afwisselende 
reclame boodschappen. Na afl oop van de activiteit 
of wedstrijd kantelt de boarding en verschijnen er 12 
grote zonnepanelen. 

‘Dankzij deze techniek wekken we energie op en 
maken we de lucht schoner. Dat is goed voor het 

milieu en op langere termijn ook voor onze porte-
monnee, want de advertentieopbrengsten zetten 
we direct in om onze club te verduurzamen’, zegt 
Aloys Rouweler, bestuurslid commerciële zaken. 
‘Ook gee�  het ons de mogelijkheid om sponsors 
aan ons te binden die net als wij willen investe-
ren in verduurzaming. Sponsors kunnen een plek 
reserveren op de boarding. ‘Ook hiervoor willen we 
graag een duurzame samenwerking aangaan met 
sponsors. We kiezen met dit initiatief heel bewust 
voor een groene en gezonde toekomst’. 

Het bedrijf So� s maakt deze vorm van verduurza-
ming mogelijk. So� s richt zich op grotere voetbal-
clubs en kwam zo ook bij FC Zutphen uit. Ze hebben 

al een aantal voetbalclubs geholpen bij de plaat-
sing van de zonnepanelen. Omdat het bedrijf lan-
delijk werkt kan het dankzij een partnerschap met 
een reclamebureau zorgen voor lokale, regionale 
en landelijke sponsors.  

 Samenwerking met Sportverlichting.com 

FC Zutphen gaat na de zomer beginnen met de 
plaatsing van Led-verlichting op sportpark ‘t Meije-
rink. Ook in het clubgebouw zal worden omgescha-
keld naar Led-verlichting. Daarvoor is onlangs een 
deal gesloten met Sportverlichting.com uit Deven-
ter. Dit bedrijf kwam namelijk met het beste totaal 
plaatje voor de club wat betre�  een compleet en 
gedegen advies in de vorm van een energiescan & 
advies, besparing & lichtplan, subsidie & fi nancie-
ring en realisatie & onderhoud. Ook hee�  dit bedrijf 
voldoende referenties binnen de regio waardoor er 
voldoende vertrouwen ontstond voor verdere sa-
menwerking om FC Zutphen te verduurzamen. 

Led-verlichting biedt vele voordelen voor sport-
clubs namelijk: een forse energiebesparing tot wel 
50% en meer licht op het veld dat tevens instel-
baar is. Sportverlichting.com neemt, vanwege haar 
jarenlange ervaring, ook het volledige subsidie-
verhaal over en komt met een goed onderbouwd 
fi nancieel voorstel. Voorzitter Herman Tuininga en 
Martin Bolderman van Sportverlichting.com zijn blij 
met de samenwerking en gaan er vanuit dat FC Zut-
phen voor het einde van dit jaar de Led-verlichting 
kan ontsteken. 

Tenslotte onderzoeken we de mogelijkheid om 
ook op het dak van ons clubhuis zonnepanelen te 
plaatsen. 

foto’s: Roy Manuhutu

FC Zutphen gaat 

voor DUURZAAM

Tekst door Gerrit Wullink

- Voorzitter Herman Tuininga en Martin Bolderman van Sportverlichting.com -

- Voorzitter Herman Tuininga en Steven Visee van Sportverlichting.com -

foto: Ruud Evers
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Baderie Mulder  Deventer  -  Telefoon 0570 676768  

Een goed 
ontwerp  

is een  
verzameling 

details

Plan nú een  
badkameradvies- 

gesprek op baderie.nl  
en geniet straks  
van uw nieuwe  

badkamer

U ziet het meteen als een badkamer helemaal klopt. Onze  

adviseurs Esmee, Eric en Vincent zijn ervaren ontwerpers met  

technische kennis en gevoel voor ontwerp. Zij geven u het beste 

advies, zodat u straks geniet van het kleinste detail.

@baderiemulderwww.baderie-mulder.nl

Het geluk 
zit in de 
details

www.luijendijk-hoveniers.nl

Investeren, verhuur, beheer en ontwikkeling  -  Voor meer informatie : www.torenstad.nl
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Interview
Robert Wijnhaven
Luijendijk hoveniers

 Ruim 20 jaar geleden stapte Robert Wijnho-
ven als stagiair binnen bij Jaap Luijendijk, die een 
hoveniersbedrijf runde aan de Oude Borculoseweg 
in Warnsveld. Met de ambitie om na de studie in 
de hoveniersbranche aan de slag te gaan. Jaap zag 
wel iets in de enthousiaste en energieke Robert en 
nam hem als medewerker aan. Nu, anno 20121, is 
Robert samen met Marcel Blom eigenaar.

  In de rustieke kantine van het bedrijfspand 
aan de Vordenseweg starten we ons ge-
sprek.

“We hebben de naam Luijendijk gehandhaafd 
na de overname van het bedrijf in 2015”, vertelt 
Robert. “Als een soort eerbetoon aan Jaap én omdat 
de naam een gevestigde naam in Zutphen en wij-
de omstreken is.” “In 2017 hebben we ons huidige 
pand aan de Vordenseweg gekocht. Het is een ruim 
pand met een groot terrein er omheen. Ook ligt het 
strategisch op een gunstige plek. We hebben het 
één en ander verbouwd en zijn hier in 2019 gestart 
onder de naam “Luijendijk Hoveniers”. Inmiddels 
werken er bij ons dertig mensen in vaste dienst. In 
drukke tijden zelfs nog meer. Daarnaast leiden we 
nog graag jonge mensen op voor dit mooie beroep.

 Volgens mij laten steeds meer mensen hun 
tuin aanleggen en onderhouden. Ik vraag 
Robert of dat klopt.

“Wij merken dat steeds meer mensen hun tuin zien 
als het verlengde van hun woonkamer. Maar dan 
wel onderhoudsvriendelijk wordt er dan bij gezegd. 
Mensen zijn door de week vaak druk en willen in 
het weekend van hun tuin genieten en er niet meer 
hard in werken. We krijgen veel, heel veel, vragen 
om tuinen te ontwerpen en de aanleg en het onder-
houd te verzorgen. Een nieuwe trend is, dat mensen 
ook graag en veranda of overkapping in de tuin wil-
len. Ook dat kunnen wij realiseren. De allernieuw-
ste trend is echter de aanleg van zwemvijvers en 
natuurzwembaden. Wij zijn partner geworden van 
BioTop en kunnen op die manier het water op een 
natuurlijk manier zuiveren en helder houden zonder 
het toevoegen van chemicaliën (zoals chloor).  Dit 
wordt zeker een nieuwe groeimarkt. Ook voor ons.  
Wij willen onze klanten graag input geven, maar de 
wens van de klant staat centraal. In ons werk laten 
we ons inspireren door  Piet Oudolf, de bekendste 

tuinarchitect van ons land. Belangrijk is de seizoe-
nen in de tuin terug te laten komen. En we weten, 
wetenschappelijk onderbouwd, dat groen bevorder-
lijk is voor rust, gezondheid en geestelijke balans.  
En, geen grapje, in ziekenhuizen wordt vaak groen 
gebruikt om dat het herstelbevorderend werkt.”

  Dat laatste wist ik uiteraard niet. Ik vraag 
Robert of hij ook nog weleens in een overall 
en met de laarzen aan, een tuin aanlegt.

“Dat vind ik eigenlijk nog steeds heel erg leuk, maar 
heb toch vooral een leidinggevende taak. Plan-
nen, aansturen, klantcontacten, etc. Dat doe ik dus 
samen met collega Marcel. Juist omdat we twee 
verschillende persoonlijkheden zijn vullen we 
elkaar uitstekend aan. Voor ons staat leidinggeven 
voor: samenwerken, samenbinden, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid geven aan onze medewer-
kers. Werken als een team (het lijkt wel voetbal). 
Onze medewerkers waarderen dit. We zien een gro-
te binding met ons bedrijf en een geweldige inzet”. 

 Het woord voetbal is gevallen. Voor mij een 
mooi bruggetje om Robert te vragen naar 
zijn voetballoopbaan.

“Ik ben bij Wilhelmina SSS gestart in de F-pupillen. 
Heb eigenlijk alle jeugdteams doorlopen. Maar toen 
ik A-junior werd kon ik vanwege mijn studie in Nij-
megen niet meer 2x trainen. Bovendien ging ik op 
zaterdag werken,  om zo het geld te verdien om uit 
te kunnen gaan. Dat kan goed in Nijmegen! Dus ik 
stopte en ging badmintonnen om toch te sporten.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Sa-
men met een aantal vrienden startten we een stu-
dententeam bij vv Hercules. Dat speelde toentertijd 

op zondag. Drie jaar lang hielden we dat vol. Daarna 
werden we het tweede en uiteindelijk zelfs het eer-
ste team. Toen kwam de fusie tussen vv Hercules 
en Wilhelmina SSS en werden we zondag 1. Later, 
toen de slijtage toesloeg, zijn we met z’n allen lager 
gaan voetballen en altijd met veel plezier.”

     Ik ken Robert’s  vader, Piet, als een gedre-
ven voetballer met een fantastische sli-
ding. Ik vraag Robert of hij als voetballer op 
zijn vader lijkt.

“Als speler moet ik het vooral van mijn werklust en 
inzet hebben. Zo ééntje die je drie keer moet pas-
seren voor je er van af bent. Uiteindelijk kwam ik 
centraal achterin terecht. En vanaf die  positie kon 
ik ook weer wat leiding geven net als door de week 
op de zaak.” 

  “Bij ons sportcomplex hangt bij de ingang 
een enorm doek van jullie bedrijf. Hoe kijk 
je aan tegen sponsoring?”

“Voor ons is sponsoring vooral een vorm van gun-
nen, van supporteren. We verwachten er niet direct 
meer klandizie door. Het U13 toernooi spreekt vooral 
aan vanwege het vele talent en de hoge kwaliteit 
op het veld. Daar kan ik echt van genieten. Boven-
dien is het toernooi goed opgezet, met veel uitstra-
ling naar buiten. Er is aandacht voor de sponsoren
Het is ongetwijfeld weer gezellig vertoeven op bei-
de toernooidagen. Ik ben er zeker bij.’’

Zonder het te weten hebben we ruim een uur met 
elkaar gepraat. Nu moet er weer gewerkt worden. 
We nemen afscheid met een “tot ziens op 21 au-
gustus!”

23
Interview door Martin v/d Burg

foto’s: Roy Manuhutu
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VRIJWEL ALLE AUTOSLEUTELS EN AFSTANDSBEDIENINGEN
GEMAAKT EN GEPROGRAMMEERD TEGEN SCHAPPELIJKE PRIJZEN!

LAARSTRAAT 13, 7201 CA ZUTPHEN 
TEL. 0575-515565                      
E:ZUTPHEN@ADEMA-SLEUTELSPECIALIST.NL

De Specialist voor al uw:
- Sleutels
- Sloten
- Kluizen
- Graveerwerken
- Reparaties en noodopeningen
  (eigen buitendienst)

KWALITEIT

ARBO

VEILIGHEID

MILIEU

BEDRIJFSTRAININGEN EN OPLEIDINGEN

MANAGEMENTONDERSTEUNING

 Tel. 0575 - 54 91 91 • info@praktima.nl • www.praktima.nl

RECLAME 
DIE JE 

RAAKT

RECLAME 
HILARIUS RECLAMEMAKERS

WWW.HILARIUS.NU

Wij bieden een zeer groot scala 
aan reclame en beletterings- 
producten en -diensten. Dit varieert
van gevelreclame, wagenpark- 
belettering, reclameborden etc.

Wij verzorgen grafische projecten 
van logo tot complete huisstijl. 
Van folder of brochure tot jaar-
verslag of periodiek. Maar ook 
3D animatie en visualisatie.

Wij bouwen uw website of 
webshop die aan de laatste 
eisen van zoekmachines voldoen. 
Tevens produceren wij digitaal 
drukwerk met een snelle levertijd.

Rhienderstein 30  |  6971 LX  Brummen  |  0575 - 564334  |  info@hilarius.nu  |  www.hilarius.nu

Concept & 
Vormgeving

Signing & 
Belettering

Webdesign
& Print 

Visuele reclame uitingen met aantrekkingskrachtVisuele reclame uitingen met aantrekkingskracht

Wij verzorgen grafische projecten 
van logo tot complete huisstijl. 
Van folder of brochure tot jaar-
verslag of periodiek. Maar ook 
3D animatie en visualisatie.

Concept & 
Vormgeving

Postbus 4147 • 7200 BC Zutphen • Nieuwstad 81 • Zutphen  
T  (0575) 51 54 42 • www.samenwerkingglasverzekering.nl  
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U13 Tournament
viert

5 jarig LUSTRUM
 In de zomer van 2015 was er een eerste 
overleg met het toenmalige bestuur van FC Zutp-
hen over het opstarten van een U13 toernooi met 
teams van profclubs. Dat resulteerde al snel in het 
samenstellen van een commissie onder leiding van 
Auke ten Cate. Deze groep FC Zutphen leden ging al 
snel voortvarend aan de slag, waarbij Gerard Greven 
en Marc Nijenhuis vanuit hun organisatie Toernooi-
voetbal.nl het voetbal gedeelte voor hun rekening 
namen. Verder werd er een Vrienden van het toer-
nooi groep opgericht, die met hun fi nanciële bijdra-
ge mede zorgden voor het mogelijk maken van het 
toernooi. Een heuse Toernooikrant hee�  vanaf dat 
eerste jaar ook een belangrijk aandeel verzorgd in 
het vastleggen van sponsors.

Eerste toernooi

In het weekend van 20 en 21 augustus 2016 vond het 
eerste FC Zutphen U13 toernooi plaats. Deelnemers 
waren RCS Anderlecht, AZ, Bayer ‘04 Leverkusen, 
Feyenoord, KV Mechelen, PSV, PEC Zwolle, Vitesse, 
West Ham United en FC Zutphen. De openingsce-
remonie vond onder grote publieke belangstelling 
plaats op de markt van Zutphen. Eerste winnaar 
van het toernooi werd het team van Feyenoord, dat 
onder leiding van trainer Gaston Taument het AZ 
team versloeg in de fi nale met 2 – 1. De wisselbeker 
werd uitgereikt door Joop Vreman, die kort daarvoor 
was gestopt als voorzitter van de vereniging. Deze 
wisselbeker draagt vanaf dat moment dan ook de 
naam Joop Vreman Cup.

SallandElectronics U13 Tournament

Het tweede toernooi in 2017 kende een verandering 
sinds het jaar daarvoor, de opening vond plaats 
op de vrijdagavond. Voorafgaand daaraan speelde 
het FC Zutphen team de openingswedstrijd tegen 
Feyenoord. Het Rotterdamse team werd opnieuw 
winnaar van het toernooi, door in de fi nale voor de 
tweede keer AZ te verslaan. Het eigen team van FC 
Zutphen behaalde een verrassende zevende plaats 
op de ranglijst. Tijdens een bijeenkomst van de 
Vrienden van het toernooi in 2018 melde Herman 
Tuininga, directeur van SallandElectronics zich 

spontaan aan als hoofdsponsor voor drie jaar. Vanaf 
dat moment ging het U13 toernooi onder een nieu-
we naam verder bij FC Zutphen. 

AZ winnaar 2018

Het 2018 toernooi kende een nieuwe naam op het 
deelnemers schema, Borussia Dortmund werd ver-
welkomd op de FC Zutphen velden. Organisatorisch 
was duidelijk merkbaar dat de grote groep vrijwilli-
gers die het toernooi mogelijk maken, veel ervaring 
had opgedaan tijdens de twee voorgaande evene-
menten. Voor AZ was het spreekwoord ‘Driemaal is 
scheepsrecht’ van toepassing, na strafschoppen 
won men de fi nale van RSC Anderlecht.

Eerste buitenlandse winnaar

Het 2019 toernooi kende voor het eerst een Spaanse 
deelnemer, Valencia FC reisde af naar Zutphen. Van-
uit Engeland nam Arsenal de plek van Chelsea over. 
Ook logistiek maakte het toernooi stappen voor-
uit, zo was er een grote tent waarin de teams kon-
den lunchen. Verder kende het toernooi een eerste 
buitenlandse winnaar, RSC Anderlecht versloeg PSV 
met 3 – 0 in de fi nale. Gassimo Sylla van de club 
uit Brussel werd verkozen tot de beste speler van 
het SallandElectronics U13 tournament. Voor veel 
toeschouwers viel ook Rayane Bounida van RSC 
Anderlecht op vanwege zijn sterke spel tijdens het 
toernooi. 

Ambities voor de toekomst

De toernooi organisatie 2021 bestaat uit de volgen-
de personen, Jaap Aarnoudse (fi nanciën) Martin van 
den Burg (voorzitter), Jeroen Bleumink (voetbalza-
ken), Gerard Greven (toernooi directeur), Danielle 
Schenk (horeca), Gerrit Wullink (sponsorzaken) en 
kort voor het toernooi is Michiel van der Beek aan-
geschoven in de commissie. De korte termijn ambi-
tie van deze commissie is om dit jaar een mooi en 
goed toernooi te organiseren, na een onderbreking 
in 2020. Voor de langere termijn ligt er de wens om 
de draad van 2019 weer volledig te kunnen oppak-
ken, met tien deelnemende teams van clubs met 
hoog niveau jeugdopleidingen.

foto’s: Roy Manuhutu

T O U R N A M E N T

Doe mee,

en wordt ook vriend van het SallandElectronics U13 Tournament

T O U R N A M E N T

‘ That’s what friends are for ’

Vrienden steunen 
SallandElectronics U13
Tournament FC Zutphen

 Naast de vele bedrijven die het Salland 
Electronics U13 Tournament op een of andere wij-
ze sponsoren is er een grote vriendengroep die als 
particulier het toernooi met hun lidmaatschap on-
dersteunen.

Deze “Vrienden van U13” ontmoeten elkaar tijdens 
het toernooi en daarnaast tenminste twee keer per 
jaar, waarbij het nuttige met het aangename wordt 
verenigd.

Tweederde van het lidmaatschapsgeld is bestemd 
voor de onkosten van het toernooi zoals de over-
nachtingskosten van spelers en begeleiders. De 
prijs van het “Vrienden van U13” lidmaatschap be-
draagt € 150,- per jaar. Daarvoor ontvangt men een 

VIP arrangement bestaande uit: gratis entree, kof-
fi e/thee en toegang tot de VIP ruimte, consumptie-
bonnen voor hapjes en drankjes inclusief een luxe 
lunchbuffet op zondagmiddag. Daarnaast zijn er 
ook donateurs, zij betalen € 75,-- en krijgen daar-
voor gratis entree en consumptiebonnen geduren-
de het toernooi. Vrienden en donateurs maken de 
organisatie van dit prestigieuze toernooi fi nancieel 
mede mogelijk. Met uw lidmaatschap of donateur-
schap ondersteunt u een belangrijk evenement 
voor de talentontwikkeling van de jeugd van FC 
Zutphen!

Doe daarom ook mee en meld u aan via

sponsorcommissie@fczutphen.nl

foto: Hans ten Brinke
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In 1990 begon men met slechts één buitenlandse 
ploeg, maar inmiddels is het niet meer weg te den-
ken van de internationale toernooikalender voor 
spelers onder de 15 jaar. In Zieuwent en Zutphen 
komt de jongste voetbaljeugd hun kunsten verto-
nen. Op het Seesing Tournament, net als in Ruurlo 
traditioneel tijdens de Pinksterdagen, komen de ta-
lentjes van onder de 12 jaar aan bod, terwijl in au-
gustus in Zutphen dezelfde categorie gaat spelen, 
maar dan behoren ze tot de onder 13. In Zieuwent 
wordt het toernooi al sinds 2003 georganiseerd, ter-
wijl FC Zutphen gastheer werd van het toernooi in 
2016. 

De nationale en internationale topclubs komen 
graag naar de Achterhoek voor deze aanspreken-
de toernooien, 
omdat ze in-
tussen weten 
dat de organi-
satie goed in 
elkaar steekt, 
dat de gast-
vrijheid bij-
zonder hoog 
is, de accom-

 Vanaf het eerste SallandElectronics U13 
Tournament hebben Nick Wenneker en Kevin Wee-
ver de arbitrage geregeld, en fl oten daarnaast zelf 
ook altijd wedstrijden. Voor de toernooi organisatie 
is dat van groot belang, in de praktijk betekend dat 
er in het voorjaar een kort overleg is, waarna kort 
voor het toernooi een lijst binnenkomt met daar-
op de namen van de arbitrale trio’s voor dat jaar. 
Het enige criterium dat er in het begin van deze sa-
menwerking is afgesproken, is dat jonge talentvolle 
arbiters wedstrijden gaan leiden. Tijd voor een in-
terview met beide scheidsrechters.

Schoolvrienden uit Vorden

Wenneker schetst zijn loopbaan als scheidsrechter, 
“Ik startte ooit als pupillenscheidsrechter bij vv Vor-
den. Een aantal jaar later wist ik mijn beste maatje 
Kevin ook zover te krijgen om te gaan fl uiten. Dat 
moest hij haast wel beter kunnen dan voetballen.” 
Weever gee�  aan dat hij parallel aan het fl uiten 
ook koos voor een route als assistent-scheidsrech-

 In augustus kan in Zutphen het enige in-
ternationale Achterhoekse voetbaltoernooi plaats-
vinden. De toernooien in Groenlo, Ruurlo, Terborg 
en Zieuwent hebben twee jaar achtereen hun eve-
nement moeten schrappen vanwege alle maat-
regelen rondom Covid-19. In 2022 gaan al die vijf 
Achterhoekse toernooien wederom een prachtig 
evenement aan de kalender toevoegen en zij ho-
pen allen van ganser harte dat deze keer die toer-
nooien wel doorgang kunnen vinden.

Schoolvrienden uit Vorden

Vooruitkijken is het devies bij de organisaties van 
deze Achterhoekse toernooien, die al jaren aan de 
weg timmeren. In Terborg wordt komend jaar het 
internationale toernooi voor spelers onder 19 jaar 
voor de 41e keer gehouden en is daarmee het oud-
ste internationale toernooi in de regio. Ook het 
Karel Stegeman toernooi in Ruurlo kent al een 
lange traditie. Vanaf 1985 wordt op sportpark ’t Rik-
kelder een internationaal toernooi georganiseerd, 
waarbij de spelers van O19 allemaal bij gastge-
zinnen verblijven. Het Marveld toernooi, dat ieder 
jaar op de velden van SV Grol wordt gehouden is 
één van de meest toonaangevende toernooien. 

ter. “Allereerst bij Vorden 2, maar later ook voor de 
KNVB. Ik combineerde beide disciplines tot aan het 
vorige seizoen. Als scheidsrechter heb ik mij op-
gewerkt tot aan de eerste klasse senioren. Als as-
sistent-scheidsrechter heb ik het wat verder weten 
te schoppen. Ik was opgenomen in het Talenten 
Traject Betaald Voetbal en heb afgelopen seizoen 
een contract gekregen voor de Masterclass betaald 
voetbal. Dat betekent dat ik voornamelijk wedstrij-
den zal gaan assisteren in de Keuken Kampioen Di-
visie en zo nu en dan in de Tweede Divisie.” Tevens 
zal    Weever worden opgeleid tot assistent VAR (Vi-
deo Assistant referee).

Wenneker “Ik fl oot vijf seizoenen bij de jeugd. Van 
Wolversveen C1 – AZC C3 tot aan de landelijke be-
kerfi nale tussen De Graafschap B1 en PSV B1 waar 
Kevin assistent-scheidsrechter was. Hierna maakte 
ik de overstap naar de senioren en debuteerde ik 
in de landelijke hoofdklasse. Een aantal seizoenen 
maakte ik deel uit van het TTAV. Het Talenten Traject 
Amateur Voetbal. Helaas bleek de stap naar het be-
taald voetbal een stapje te ver te zijn.”

KNVB docent

Net voor de coronapandemie besloot Wenneker om 
een carrièreswitch te maken, “Ik ben inmiddels ge-

stopt met het fl uiten van wedstrijden en heb daar-
voor in de plaats mijn diploma gehaald als KNVB-do-
cent. Dat betekent dat ik vanaf het aankomende 
seizoen scheidsrechters zal gaan opleiden die aan 
de slag gaan als KNVB of verenigingsscheidsrech-
ter.” Wenneker zal op het U13 toernooi nog wel als 
scheidsrechter gaan fungeren, “Wij leerden elkaar 
kennen toen we in groep 3 van de basisschool za-
ten. We delen een hechte vriendschap en een pas-
sie voor arbitrage in de breedste zin van het woord. 

Ondanks dat onze wegen bij de KNVB wat zijn ge-
scheiden, vinden we het nog altijd erg leuk om sa-
men een wedstrijd te leiden. We kijken daarom ook 
erg uit naar het vijfde internationale FC Zutphen U13 
toernooi.”

Goed netwerk belangrijk

Wenneker relativeert de vraag wat er allemaal bij 
komt kijken om de arbitrage te regelen voor een 
toernooi op hoog niveau, “Het klinkt heel groots, 
maar met een goed netwerk is het niet zo heel 
erg ingewikkeld. Het is altijd leuk om als scheids-
rechter te fl uiten op een toernooi waar grote in-
ternationale namen aan de a� rap verschijnen.” 

Hij prijst zich gelukkig dat er bij de Scheidsrechters-
vereniging Zutphen en omstreken (SZO) een aantal 
jonge en getalenteerde scheidsrechters en assis-
tent-scheidsrechters rondlopen. “Wij benaderen 
deze jongens om wedstrijden te leiden op het toer-
nooi. De meesten van hen vinden dit erg leuk en 
zien het als een uitdaging om te laten zien wat ze 
kunnen.” Aangezien er dit jaar minder wedstrijden 
worden gespeeld, zijn ook minder scheidsrechters 
nodig. Er zullen drie trio’s zijn op beide dagen die 
de wedstrijden in goede banen proberen te leiden. 

Op de vraag of ze zin hebben in wedstrijden met 
publiek gee�  Wenneker aan, “Absoluut, het is haast 
een retorische vraag. Voetbal is een sport vol emo-
tie. In het afgelopen jaar hebben we gemerkt hoe 
saai wedstrijden zijn zonder de belevenis van sup-
porters.” Weever beaamd dit, ”Het afgelopen seizoen 
heb ik al enkele wedstrijden in de Keuken Kampi-
oen Divisie geassisteerd. Deze wedstrijden waren 
zonder publiek. Ik kijk er erg naar uit om weer in 
volle stadions te komen. Daar doen we het met el-
kaar voor.”

modaties er prachtig bij liggen en de Achterhoekse 
gemoedelijkheid ervoor zorgt dat het ieder jaar we-
derom een voetbalfeest wordt of het nu in Groenlo, 
Terborg, Ruurlo, Zieuwent of Zutphen wordt gehou-
den.

Kalender 2022:
Terborg toernooi

27-28-29 mei 2022

Karel Stegeman toernooi Ruurlo
4-5-6 juni 2022

Seesing Tournament Zieuwent
4-5 juni 2022

Marveld Tournament – Groenlo
10-11-12 juni 2022

SallandElectronics U13 Tournament – Zutphen
19-20-21 augustus 2022

foto: Hans ten Brinke

- Finale 2019 tussen RSC Anderlecht en PSV, scheidstrechter is Kevin Weever, met links assistent Nick Wenneker -

Arbitrage op het 
toernooi

Achterhoekse toernooien na twee jaar pauze met 
volle kracht vooruit

door Henri Weijkamp
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Colofon

Vrijwilligers, vrienden, sponsoren en adverteerders

Bedankt!
 De organisatie van het SallandElectronics 
U13 Tournament FC Zutphen bedankt alle sponsoren, 
de “Vrienden van”, adverteerders en de vele vrijwilli-
gers voor hun inspanningen om de vijfde editie van 
dit toernooi mogelijk te maken!

Meer dan 80 vrijwilligers, zoals kantinemedewer-
kers, gastgezinnen, verzorgers van de accommoda-
tie, bezetting van het wedstrijdsecretariaat zijn in 
de voorbereidende fase en gedurende de toernooi-

dag in de weer om het toernooi zowel organisato-
risch als sportief in goede banen te leiden.

Zonder jullie hulp in de vorm van fi nanciële onder-
steuning, bijdragen in natura en de vele hand – en 
spandiensten zal dit mooie internationale toernooi 
niet mogelijk zijn!

Wij wensen de deelnemers, bezoekers en vrijwilli-
gers een sportief en boeiend toernooi toe! 

foto’s: Roy Manuhutu

aandacht voor jouw verhaal

 

inzutphen.nl

T O U R N A M E N T

Helder in zicht

Sponsoren van het
SallandElectronics U13 Tournament, FC Zutphen

Tot ziens bij de volgende editie!
T O U R N A M E N T
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