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’Superturnier’ groeit gestaag
Delfzijl was voor de zevende maal het decor voor de Champions Leaguesterren
van over, pak ‘m beet, een jaar of acht. De Eurocup blijft groeien.

SYMEN BOSMA

H
et was een van zijn eerste
gesprekken met de pers,
maar Daniel Batty (12)
stond erbij alsof hij de

media elke week te woord staat.
‘Ach, zo’n journalistje doet ook maar
gewoon zijn werk’, zag je de midden-
velder van Manchester City U13 bij-
na denken. Nee, dat zijn ploeg in de
dying seconds met 4-3 had verloren
van de leeftijdgenoten van Schalke
04 was geen grote ramp, zei Batty.
,,Dat gebeurde gewoon. We speelden
verder niet slecht. We hadden een
overwicht op het middenveld en ble-
ven naar voren spelen. Nu de vol-
gende wedstrijd gewoon winnen.’’

De handtekening die Batty neer-
krabbelde in het boekje van de ver-
slaggever is over een jaar of tien mis-
schien wel goud waard. Hij kan dan
zomaar een van de sterren van het
mondiale voetbal zijn, voor wie in-
terviewverzoeken een maand van
tevoren in drievoud dienen te wor-
den ingediend. De kans dat Batty
over tien jaar géén wereldster is, is
overigens een stuk groter. Uit onder-
zoeken blijkt telkens weer dat ge-

middeld minder dan tien procent
van dit soort talenten uiteindelijk
profvoetballer wordt.

Toch zijn het deze spelers waar al-
le grote clubs in de wereld naar kij-
ken. Het puikje van de zalm der
twaalfjarige voetballers ter wereld;
jongens die fysiek nog niet zijn vol-
groeid en die het daardoor vooral
van hun techniek moeten hebben.

Manchester City deed voor het
eerst mee, het Braziliaanse Fortaleza
ook. Met de komst van Feyenoord
was ook de traditionele top drie van
Nederland compleet. AZ was er ook
en FC Chelsea, KRC Genk, dat bekend
staat als beste jeugdopleiding van
België, het Regioteam en Schalke 04
maakten het veld indrukwekkender.
Maar daarnaast kwamen ook veel
van de in totaal bijna vierduizend
toeschouwers voor Bayern Mün-
chen, dat voor de tweede maal op rij
aanwezig was en het toernooi uit-
eindelijk ook won.

De Duitse Rekordmeister was –
verrassend genoeg – niet via de Rob-
ben-contacten in Delfzijl beland,
zegt organisator Roy Boxmeer.
,,Nee, hoe logisch het ook klinkt. Ar-
jen is nog steeds fulltime met zijn ei-

gen voetbal bezig. Daarom zijn we
ook zo blij met zijn ambassadeur-
schap.’’

Bayern kwam via spelersmakelaar
Karel Feeburg, die veel contacten
heeft in Duitsland. Hij bracht jaren
terug aanvaller Rogier Krohne aan
bij Schalke 04 en regelde via via dat
Bayern in Delfzijl aanwezig was. En
dat zal niet de laatste keer zijn. ,,Su-
perturnier!’’, vond Bayerns U13-
coach Maximilian Knauer enthou-
siast. ,,Alles is perfect in orde hier: de
verzorging, het schema, de maaltij-
den. We blijven hier graag komen.
Als we uitgenodigd worden natuur-
lijk’’, voegt hij er op zijn Duits, keurig
gereserveerd, aan toe.

De kwaliteit van het toernooi
heeft ook en vooral te maken met
het niveau, meldt Knauer. ,,Het is
goed om tegen technisch goede
ploegen als Ajax en Fortaleza te spe-
len, daar leren ze veel van. En een
keer verliezen is ook niet slecht. In
Duitsland denken unsere Jungs dat
ze de koning zijn, hier krijgen ze met
5-1 op hun donder van Chelsea. Dat is
heel goed voor ze.’’

Dat pak slaag in de poulefase
kreeg Bayern U13 in een opslaghal

aan de rand van Delfzijl, de hal van
Wijnne Barends. Vorig jaar verhuis-
de de Eurocup naar die grotere loca-
tie, doordat de Bredeschool, even
verderop, vanwege aardbevings-
schade niet meer te gebruiken was
als speellocatie.

Wijnne Barends-directeur Kees
van Wanrooij stelde de hal beschik-
baar. ,,We hebben hem van de week
uitgeruimd’’, meldde hij. ,,Dat doen
we graag. Het kost ons geld, maar ik
vind dit een prachtig en belangrijk
evenement voor Delfzijl. Dit moeten
we hier houden.’’

FC Groningen O13 groeide uit tot
een van de verrassingen van het
toernooi. De jongens van trainer-
coach Jeroen Scholma haalden de fi-
nale, waarin Bayern München, dat
zich rap had hersteld van de 5-1 ne-
derlaag tegen Chelsea, net te sterk
bleek: 2-3. Ondanks prima Gro-
ningse goals van Mark Hoekstra en
Yénio Holder.

Onze Engelse ster Daniel Batty
moet nog even flink trainen. Zijn
ploeg Manchester City eindigde
troosteloos als laatste.

Alle uitslagen staan op
www.eurocupdelfzijl.nl.

De talenten van de toekomst: Daniel Batty van Mannchester City is een speler van PSV te slim af. FOTO JAN KANNING


