Achterhoek wederom gastheer voor jeugdige voetbaltalenten
Veel jeugdige voetbaltalenten tussen de elf en negentien jaar zullen in de komende periode te gast
zijn in de Achterhoek om daar hun kunsten te vertonen op de zes grote Achterhoekse internationale
jeugdtoernooien. Deze geweldige jeugdtoernooien in Groenlo, Ruurlo, Terborg, Varsseveld, Vorden
en Zieuwent zijn inmiddels over de hele wereld befaamd en bekend bij alle grote clubs en
voetbalbonden. In totaal zullen 62 Nederlandse en buitenlandse teams in de verschillende
leeftijdsgroepen hun voetbalkwaliteiten tonen op de fraaie Achterhoekse complexen. De topclubs
komen graag naar deze mooie regio van Nederland, omdat ze dan gegarandeerd zijn van een goed
deelnemersveld gekoppeld aan een geweldige organisatie. Op hun geheel eigen wijze zorgen de zes
organiserende verenigingen ervoor, dat de teams zich thuis voelen en in deze gastvrije sfeer voor een
hoog niveau op de grasmat zullen zorgen.
Veel aankomende topvoetballers zetten hun eerste voorzichtige schreden in het profvoetbal op deze
Achterhoekse toernooien. Ooit waren onder meer Robin van Persie, Wesley Sneijder, Klaas-Jan
Huntelaar en Jordy Clasie te gast in de Achterhoek, maar ook buitenlandse toppers als Gerard Piqué
(FC Barcelona) of Julian Draxler (Schalke’04) schitterden op de Achterhoekse velden.
Vijf van de zes toernooien vinden in mei plaats, terwijl het toernooi in Vorden halverwege augustus
wordt georganiseerd.
Groenlo
Het Internationale Marveldtoernooi in Groenlo heeft na de jubileumeditie van vorig jaar opnieuw
een top deelnemersveld aan zich weten te binden. De Nederlandse top wordt vertegenwoordigd
door Ajax, Feyenoord, PSV en F.C. Twente. Uiteraard is ook gastvereniging s.v. Grol van de partij met
hun C-junioren. Daarnaast zijn er wederom zeven buitenlandse topnamen bereid gevonden naar
Groenlo af te reizen. Manchester United uit Engeland zal voor de dertiende keer te gast zijn in
Groenlo. Verder is de organisatie blij met de komst van FC Barcelona uit Spanje (winnaar 2005) en
Paris Saint-Germain uit Frankrijk. Het zeer sterke Atlético Paranaense (Brazilië) is ook opnieuw
deelnemer van 29 tot en met 31 mei. Nieuwe namen die naar Sportpark Den Elshof in Groenlo
komen zijn Dynamo Moskou uit Rusland, Right to Dream uit Ghana en Arsenal uit Engeland.
Varsseveld
In het laatste weekend van mei wordt in Varsseveld voor de 19e keer het Ten Brinke Bouw
Tournament georganiseerd. Vitesse, De Graafschap, AZ en het regionale team onder de naam
Achterhoek Younited zullen de Nederlandse eer verdedigen. RSC Anderlecht is opnieuw te gast in
Varsseveld, terwijl de organisatie vol trots Liverpool FC uit Engeland wist vast te leggen. Uit MiddenAmerika komt het nationale team van Mexico naar de Achterhoek en Red Bull Brasil zorgt voor de
Zuid-Amerikaanse inbreng. Daarmee komt het aantal deelnemers aan dit toernooi voor B-junioren op
acht.
Terborg
Tien topploegen uit zes verschillende landen zullen op het Terborgtoernooi om de hoogste eer gaan
strijden. De Graafschap, PSV en AZ zullen de Nederlandse inbreng vormen, terwijl Club Brugge uit
België voor het eerst aanwezig is in Terborg. Samen met Tottenham Hotspur en Liverpool FC, beiden
uit Engeland, zullen zij de Europese eer verdedigen. Zoals gebruikelijk zijn er ook wederom ZuidAmerikaanse teams in Terborg te gast zijn. De Braziliaanse teams van Atletico Mineiro en Fluminense

strijden ook dit jaar mee om de titel. H Mexicaanse Chivas Guadalajara is voor de vijfde maal te gast
op het Terborg Toernooi. Ajax Cape Town uit Zuid-Afrika completeert het speelveld.
Ruurlo
Van 23 tot en met 25 mei 2015 (Pinksterweekend) wordt in Ruurlo voor de 31e keer het Karel
Stegeman Toernooi gehouden. Maar liefst elf buitenlandse teams heeft de organisatie weten vast te
leggen. Ze zijn afkomstig uit tien verschillende landen. De winnaar van 2013 en 2014, het Slowaakse
AS Trencin, gaat op voor een derde titel op rij in Ruurlo. KV Mechelen uit België keert terug na een
afwezigheid van acht jaar en de nieuwe namen zijn Club Langley uit Engeland, Team Aargau uit
Zwitserland en MKS Pogon Szczecin uit Polen. Organisator VV Ruurlo zal trachten de nationale en
regionale eer te verdedigen op dit A-juniorentoernooi.
Zieuwent
Het Seesing Tournament in Zieuwent wordt ook tijdens het Pinksterweekend georganiseerd.
Juventus komt voor het eerst op een toernooi in de Achterhoek en RKZVC is bijzonder trots dat zij
gastheer mag zijn voor deze Italiaanse ‘Oude Dame’. Het Seesing Tournament (opvolger van het
Wessels Tournament) wordt voor de dertiende keer in dit prachtige kerkdorp georganiseerd. Ajax,
Feyenoord, PSV en F.C. Twente zullen voor de Nederlandse inbreng zorgen, terwijl naast Juventus
titelverdediger Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, Arsenal en RSC Anderlecht de andere vier
buitenlandse ploegen zijn. Uiteraard mag ook RKZVC (versterkt met enkele regionale toppers) niet
ontbreken op dit toernooi voor spelers onder 12 jaar.
Vorden
Het Wim Kuijpertoernooi in Vorden is traditioneel de laatste in de rij van de zes Achterhoekse
toernooien. Op 22 en 23 augustus wordt dit jaar voor de 25e en laatste keer dit D-pupillentoernooi
gehouden op het Gemeentelijk Sportpark in Vorden. De organiserende commissie heeft deze
beslissing genomen, omdat een aantal commissieleden om diverse redenen afscheid gaat nemen en
er niet zo snel competente vervangers beschikbaar zijn. Bovendien blijkt het de laatste jaren
financieel steeds lastiger om het toernooi te kunnen organiseren, zodat voor deze drastische stap is
gekozen.
Overzicht van de zes Achterhoekse voetbaltoernooien:
Internationaal Marveld toernooi-Groenlo
26e editie
onder 15 jaar
Sportpark Den Elshof, Groenlo
29-30-31 mei 2015
www.marveld.info
Deelnemers:
PSV, Ajax, F.C. Twente, Feyenoord, s.v. Grol, FC Barcelona (Spanje), Manchester United (Engeland),
Arsenal (Engeland), Dynamo Moskou (Rusland), Paris Saint-Germain (Frankrijk), Right to Dream
Ghana, Atlético Paranaense (Brazilië).

Internationaal Ten Brinke Bouw Tournament-Varsseveld
19e editie
onder 17 jaar
Sportcomplex Oberink, Varsseveld
29-30-31 mei 2015
www.toernooivarsseveld.nl
Deelnemers:
Vitesse, AZ, De Graafschap, Achterhoek Younited, RSC Anderlecht (België), Mexico U17, Red Bull
Brasil (Brazilië), Liverpool FC (Engeland).
Terborg toernooi-Terborg
36e editie
onder 19 jaar
Sportcomplex De Paasberg, Terborg
15-16-17 mei 2015
www.terborgtoernooi.nl
Deelnemers:
PSV, AZ, De Graafschap, Atletico Mineiro (Brazilië), Tottenham Hotspur (Engeland), Fluminense
(Brazilië), Chivas Guadalajara (Mexico), Ajax Cape Town (Zuid-Afrika), Club Brugge (België), Liverpool
FC (Engeland)
Internationaal Karel Stegeman toernooi-Ruurlo
31e editie
onder 19 jaar
Sportpark ’t Rikkelder, Ruurlo
23-24-25 mei 2015
www.karelstegemantoernooi.nl
Deelnemers:
Halmstads BK (Zweden), B.93 (Denemarken), Sandefjord Fotball (Noorwegen), FC Honka (Finland),
KAA Gent (België), AS Trencin (Slowakije), FK Rad (Servië), Team Aargau (Zwitserland), MKS Pogoń
Szczecin (Polen), KV Mechelen (België), Club Langley FC (Engeland), VV Ruurlo U21 (Nederland)
Seesing Tournament-Zieuwent
13e editie
onder 12 jaar
Sportpark De Greune Weide, Zieuwent
23-24 mei 2015
www.seesingtournament.nl
Deelnemers:
Ajax, PSV, Feyenoord, F.C. Twente, RKZVC, Arsenal (Engeland), Bayer 04 Leverkusen (Duitsland), RSC
Anderlecht (België), Borussia Dortmund (Duitsland), Juventus (Italië)

Internationaal Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi-Vorden
25e editie
onder 13 jaar
Sportpark ’t Grote Veld
22-23 augustus 2015
www.kuijpertoernooi.nl
Deelnemerveld:
PSV, Feyenoord, AZ, Willem II, Arsenal (Engeland), Bayer 04 Leverkusen (Duitsland), Middlesbrough
(Engeland), KRC Genk (België), Japanse selectie en een selectie van de vv Vorden
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