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Brazilianen beloven
vermaak op Eurocup
FRANK MOLEMA

DELFZIJL De tickets voor Eurocup
Delfzijl, het indoor voetbaltoernooi voor spelers tot 13 jaar, vliegen als warme broodjes over de
toonbank.

Dat komt misschien wel door de
aanwezigheid van een wel heel
bijzonder buitenlands team, dat
aanvallend en attractief voetbal
belooft. De Brazilianen van profclub Fortaleza EC moeten er flink
wat kilometers voor afleggen (hemelsbreed bijna 8000), maar dat
hebben ze er graag voor over. De
spelers vinden het een grote eer
dat ze mee mogen doen aan Eurocup Delfzijl, waaraan dit weekeinde onder meer de talenten van FC
Groningen, Ajax, PSV, Feyenoord,
Bayern München en Manchester
City meedoen.
De Brazilianen staan te trappelen om hun kunsten te vertonen
en zetten morgen voet op Nederlandse bodem. Het heeft wat eigenaardigs: zeer jonge Brazilianen – Ronaldinho kennen ze
waarschijnlijk alleen van YouTube-filmpjes – die een wereldreis
maken voor twee dagen voetbal
in Groningen.
Maar het is de moeite zeker
waard, zo laat Roberto Moreira
weten. Hij is hoofd jeugdopleiding bij Fortaleza en legt uit waarom de spelers van zijn club de
oversteek maken. ,,Eurocup Delfzijl is een van de grootste o13toernooien van Europa in zijn
soort’’, zegt de Braziliaanse voetbalbaas, die eerst de nodige informatie over het evenement verzamelde voordat hij de vliegtickets
naar Nederland liet boeken. ,,We
hebben onze research gedaan op
het internet en bij onze contacten
in Nederland. Zij kwamen alle-

maal met positieve verhalen. De
teams uit onze jeugdopleiding
maken zelden de oversteek naar
Europa, maar voor Delfzijl maken
we graag een uitzondering.’’
Voor de Braziliaanse talenten
is het een eerste sportieve kennismaking met Europa. Mede
door de lange reis en de jetlag – in
Fortaleza is het vier uur vroeger –
is het lastig inschatten hoe zij
voor de dag zullen komen ten opzichte van de Europese grootmachten. Moreira vertelt desondanks alvast wat de toeschouwers kunnen verwachten. ,,Onze
visie is gebaseerd op het Braziliaanse voetbal: technisch, attractief en aanvallend spel. We gaan
proberen de beker mee naar huis
te nemen.’’
Moreira laat weten dat zijn talenten gebrand zijn op een goed
resultaat. ,,We zien het toernooi
als het grootste kampioenschap
van het jaar. De jongens zijn dan
ook enorm gefocust. We hopen
dat het team er klaar voor is en
het Zuid-Amerikaanse voetbal in
Delfzijl straks goed weet te vertegenwoordigen. Voor ons is het
erg belangrijk dat alle aanwezigen kennis maken met het type
voetbal waar wij van houden.’’
Voor wie een glimp wil oppikken van de Brazilianen, moet er
dit weekeinde snel bij zijn. Online
zijn al geen kaarten meer verkrijgbaar voor het tweedaagse
evenement en de verwachting is
dat – vooral zondag – aan de deur
de toegangsbewijzen snel uitverkocht zijn. Het toernooi vindt
plaats in de loods van Wijnne Barends in de haven van Delfzijl.
Vorig jaar brachten, verspreid
over twee dagen, 3500 toeschouwers een bezoek aan Eurocup
Delfzijl. Arjen Robben is sinds dit
jaar ambassadeur.

