
VV Ruurlo en het Reurpop festival 

Teambegeleiders

Abdou Harroui volgende groeibriljant 
van Sparta Rotterdam 





33

InhoudsopgaveIInnhh
3

PAGINA 5
De burgemeester aan het woord
Voorwoord Joost van Oostrum

PAGINA 6/7 
Teambegeleiders zijn het eerste 
aanspreekpunt deelnemende teams

PAGINA 9 
Toernooiherinneringen
Hugo Kamperman

PAGINA  11
De ex-bondscoach spreekt
Peter Wennberg

PAGINA 13 
KST kan niet zonder goede scheidsrechters
Interview met Erik Ter Brake

PAGINA 15
Dennis Gentenaar trainde 
keepers in de woestijn

PAGINA 16/17
Volgende groeibriljant 
Sparta Rotterdam 
Interview Abdou Harroui

PAGINA 19/22
Teamfoto’s groep A (poster)

PAGINA 2 /2
 Teamfoto’s groep B (poster)

PAGINA 23
De Beleverij:
Plezier maken! 

PAGINA 24/25
Uit het KST archief
KFC Verbroedering Geel

PAGINA 26/27
Samba op het KST 
Interview met Robert Gool

PAGINA 28/29 
VV Ruurlo en het Reurpop festival         
Een interview met voorzitter 
Martijn Klein Brinke

PAGINA 30/31 
Van doelman op KST tot voorzitter 
Professional Football League 
Svyatoslav Sirota

PAGINA 33
 De Graafschap recorddeelnemer KST

PAGINA 34
Plus Stam gezelligste supermarkt 
van de Achterhoek 
Kennismaking met een sponsor 

PAGINA 35
Karel Stegeman Toernooi in cijfers

PAGINA 37
Achterhoekse Toernooien 
Overzicht toernooien

PAGINA 38
Sponsoren bedankt

PAGINA 39
Programma 
36e Karel Stegeman Toernooi 2022

0 1



4



55

aan het woordaaDDee bbuurrggeemmeeeesstteerr

Op deze plek wil ik voet-
balvereniging Ruurlo compli-
menteren dat u de traditie van 
het Karel Stegemantoernooi 
levendig houdt. Met uw 
energie, uw drive en de 
inzet van vele vrijwilligers 
heeft u het opnieuw voor 
elkaar gekregen dat er in 
juni een professioneel en 
internationaal toernooi staat. 
En geeft u namens Ruurlo een 
sportief visitekaartje af. 

Tijdens het Karel Stegeman-
toernooi doen de deelnemen-

de teams de nodige voetbal-
ervaring op. Maar het Karel 
Stegemantoernooi is meer 
dan alleen het bekende 
spel met de bal. Vele 
huishoudens zijn namelijk 
een weekend lang gastgezin 
voor die (internationale) O19 
voetballers. En dus wordt 
er gevoetbald en getraind, 
maar ook samen gegeten en 
gesproken. We leren elkaar 
een beetje beter kennen. We 
moedigen de verschillende 
teams en spelers vanaf de 
zijlijn aan, we juichen bij 

winst en leven mee bij verlies. 
We kunnen dan ook met recht 
zeggen: voetbal verbindt.    

Ik wens alle deelnemers, 
vrijwilligers en toeschouwers 
een prachtige sportieve erva-
ring en een prettig verblijf in 
onze gemeente toe.

De burgemeester van Berkel-
land,

Joost van Oostrum  

Beste voetballiefhebbers,

Eindelijk. Na 2 jaar kunnen we weer uitzien naar een 
Pinksterweekend internationaal voetbal in Ruurlo! Een 
traditie die in 1985 begon en inmiddels niet meer weg te 
denken is op de kalender van heel veel voetballiefhebbers. 
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Vanaf de start van het KST in 1985 krijgen alle deelnemende teams twee, soms drie, teambe-
geleiders toegewezen. Deze teambegeleiders hebben als taak er voor te zorgen dat de organ-
isatie rondom hun team tijdens het gehele weekend optimaal is geregeld, zodat dit team zich 
maximaal kan bezighouden met hun hoofddoel, het spelen van wedstrijden. De teambegelei-
ders zijn gastheer of gastvrouw voor onze deelnemende teams en dus in hoge mate verant-
woordelijk en zeer belangrijk voor het beeld dat wij richting onze teams presenteren.
Robert Aalderink en Richard Lusink zijn teambegeleider en met hen spraken wij over hun job.

Teambegeleiders zijn het eerste 
aanspreekpunt deelnemende teams
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Grondstoffen komen uit de aarde
of van REMONDIS!
Grondstoffen zijn niet onbeperkt voorradig. Wij zorgen ervoor dat de 

beschikbare grondstoffen zo ver mogelijk gerecycled worden. Wilt u 

meer weten over onze afvalinzameling en recyclingsactivteiten? Bel 

ons of stuur een e-mail.

REMONDIS Dusseldorp B.V. // +31 (0) 544 39 55 55 // Postbus 31 //  
7130 AA Lichtenvoorde // www.remondisnederland.nl // info@remondis.nl 
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  Toernooiherinneringen

Hugo Kamperman
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Thoma Post Makelaars heeft vestigingen in:

Almelo | Amsterdam | Apeldoorn | Deventer | Doetinchem | Enschede
Hengelo | Lochem | Winterswijk | Zutphen

Kijk op www.thomapost.nl

Oude Lochemseweg 3a, Laren Gld //  Onsteinseweg 2, Vorden

elwecomedo@elwecomedo.nl //  Tel. (0573) 25 23 37 //  www.elwecomedo.nl

nseweg 2,ld // Onste

(0573) 25 2

“Uw droomtuin is dichter bij dan u denkt”
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Je was met AIK op het KST. Hoe 
kijk je hierop terug?

Het was een geweldige 
ervaring. Het KST heeft een 
sfeer die het mogelijk maakt 
om een team te ontwikkelen 

en te perfectioneren. 
Goede wedstrijden, faciliteiten, 

accommodatie en al het andere 
noodzakelijke om een positieve 
ervaring op te doen. 

Wat is nodig om jeugdspelers op 
clubniveau optimaal te begeleiden?
Ik zie het als een tuin. Je hebt goede 
grond nodig, geselecteerde zaden 
en precies de juiste hoeveelheid licht 
en water. Een ervaren tuinman die 
de behoeften van de planten kent en 
begrijpt en deze met zorg verzorgt, 
maar ook onkruid verwijdert als dit 
een plant bedreigt.
Het is complex om mensen te 
informeren en instrueren over 
iets specifieks als het beroep van 
voetballer. Alles is namelijk belangrijk, 
maar het belangrijkste is toch dat 
dingen samenkomen. Uiteindelijk 
moet de omgeving, de planten (de 
spelers) koesteren zodat deze in staat 
zijn zelf een weg te vinden.

Wat zijn de belangrijkste ver-
schillen tussen het werken bij een 
club en de bond?
In een club werk je elke dag in nauw 
contact samen met alle mensen 
rondom.  
Bij een nationale ploeg zie je de 
spelers maar hoogst zelden. Het is 
daarom een uitdaging om scherp 
te trainen en duidelijk en selectief 
te zijn op de momenten dat je de 
spelers tot je beschikking hebt. 
Door deze ervaring heb ik nieuwe 
inzichten opgedaan die ik mee kan 
nemen in mijn werk en ook andere 
clubcoaches kan ondersteunen om 
zich te ontwikkelen. Een bondscoach 
is een ambassadeur voor zijn land 
en voor het voetbal.
Nu ben ik weer terug bij een club, 
AIK, en ben nu in staat om trainers en 
spelers met een breder perspectief 
te ondersteunen in de rol van tech-
nisch directeur.

Wat vindt je van de rol van agenten 
bij jonge spelers en het aandeel 
van ouders hierin?
Zoals met alles kan het goed en 
slecht zijn. Het hangt er vanaf of de 
relatie zorgzaam en ondersteunend 
is. Een agent hebben is één ding, een 
agent nodig hebben is iets anders. 
Voor een agent is het hebben 
van een speler één ding en het 
ondersteunen van een speler is iets 
heel anders. Eén ding is zeker, wij in 
de voetbalfamilie hebben behoefte 
aan goede onderlinge relaties. Ik 
denk dat we empathie als een code 
in de voetballerij missen. Inmiddels 
is het een business geworden die te 
groot is en spelers ziet als producten 
op transportbanden.
Ik hoop dat ouders hun kind niet als 
handelswaar zien, maar hun kind 
begeleiden naar zorgzame relaties.

Vier spelers met een KST geschie- 
denis zaten in jouw nationale 
selectie (Red.: Simon Andersson, 
Isac Larsson, Hampus Svensson en 
Erik Ahlstrand). Hoe gaat het met 
hen?
Alle vier zijn spelers met de toekomst 
nog voor zich. Ze hebben alle vier de 

kans om zich verder te ontwikkelen 
en vooruit te blijven gaan. Het is 
daarbij vooral aan henzelf. 
Voor de meeste spelers is er 
niet onmiddellijk een plek in het 
topvoetbal. Je daar vestigen duurt 
vaak lang. Deze spelers moeten 
vaak leren iets dieper te gaan dan 
dat ze vanaf het begin dachten of 
wilden. Geduld is hier een schone 
zaak.

Wat zijn je doelen voor de toe-
komst?
Ik graaf altijd waar ik sta.  Ik heb 
er vertrouwen in dat die houding 
me vooruit zal helpen.  Ik wil altijd 
leren. Ik creëer relaties die me 
uitdagen en mijn geest oprekken. 
Dit voor de toekomst.
Op dit moment wil ik elke dag het 
verschil maken voor AIK. Daarmee 
breng ik AIK verder en daardoor 
ontwikkel ik me als individu. 
Meer mensen moeten zich gaan 
afvragen hoe ze anderen kunnen 
ondersteunen om hun doelen te 
bereiken. Dit zorgt er voor dat 
de omgeving waarin ze opereren 
een nog beter presterende wordt. 
Het sleutelwoord daarbij is steun.

DE EX-BONDSCOACH SPREEKTDE EX-BONDSCOACH SPREEKT
Peter Wennberg nam in 2013 als clubcoach deel aan het KST en was vanaf begin 2019 verant-
woordelijk voor het Zweedse nationale U19-team, waarna hij recent terugkeerde als technisch 
directeur naar zijn oude club AIK. Hij is dus bekend met veel aspecten van de jeugdopleiding. We 
vroegen hem naar enkele van deze aspecten.
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13KST kan niet zonder
 goede scheidsrechters

Om een toernooi sportief in goede banen te leiden, zijn “mannen in het 
zwart” nodig. Dit jaar hebben de volgende 10 referees toegezegd hun 
medewerking aan het KST te verlenen: Jesper Sanders, Bryan van 
Leeuwen, Frank Sanders, Wessel ten Damme, Erik ter Brake, Emiel 
Stienezen, Maarten Spoon, Onur Tastan en Kevin Weever. 
Met Erik ter Brake, een vertrouwd gezicht op ons toernooi, hadden we in 
de aanloop naar het toernooi een kort gesprek.





Tijdens zijn actieve periode staat Dennis Gentenaar onder de lat bij 
NEC Nijmegen, Borussia Dortmund, Ajax, VVV-Venlo, Almere City 
en sluit hij op 1 juli 2014 zijn loopbaan af waar deze was begonnen, 
bij NEC. Met laatstgenoemde club neemt hij twee keer aan het Karel 
Stegeman Toernooi deel,  in 1994 en 1995. Na zijn actieve loopbaan 
wordt Gentenaar (46) keeperstrainer. Na twee seizoenen bij AFC 
Amsterdam en één jaar bij de jeugd van Ajax gaat Gentenaar, die 
inmiddels in Ouderkerk aan de Amstel woont, de grens over. Eerst 
traint hij in Abu Dhabi de kepers van Al Wahda FC en vervolgens in 
Tel Aviv die van Maccabi.

15

DENNIS GENTENAAR TRAINDE KEEPERS IN DE WOESTIJN    



Zo maar een greep uit het grote aantal spelers dat via de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam
een graag geziene gast op het KST, wist door te dringen tot het betaalde voetbal: Kev
Strootman, Rick van Drongelen, Halil Dervisoglu, Jetro Willems, Deroy Duarte, Nick Viergeve
Sherel Floranus, Denzel Dumfries en Marten de Roon. Een naam die in dit rijtje zeker ni
mag ontbreken is die van Abdou Harroui (22). Abdou nam in 2016 met Sparta aan het KS
deel, debuteerde in  2018 in de Keuken Kampioen Divisie en is momenteel verhuurd aan h
Italiaanse US Sassuolo.

VOLGENDE GROEIBRILJ
   SPARTA ROTTERDA
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          Groep  A
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HALMSTADS BK

  FLUMINENSE FC

  GRASSHOPPER CLUB ZÜRICH 

Groe
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       AC HORSENS

Achter (v.l.n.r.):
Jeroen Rijntjes (fysiotherapeut), 

Edwin Suselbeek (keeperstrainer) 
Kyan Lever, Sem Went, Ruben Radstake, 

Wilkins Afreyie, Ruben van Strien, 
Max Kamphuis (verzorger), 

Max Jansen (fysiotherapeut)

Midden:
Eugene van Londen (teammanager), 

Hugo van Dikkenberg, Jesse Oostendorp, 
Nick Hartgers, 

Herman Wassink (materiaalman)

Voor:
Basar Onal, Levi Schoppema, Stan Weevers, 

Henk Drent (assistent trainer), 
Jan Vreman (hoofdtrainer), 

Brian Hoogeweide (assistent trainer), 

      DE GRAAFSCHAP

Achter (v.l.n.r.):
Tygo Land, Willard Timmerman, 

Bernt Klaverboer, Mark Huizinga,
 Jack van der Zee, Teun Heijmans, Ties de Boer

Midden:
Vincent Schinkel (fysio), 

Jan Nijkamp (teammanager), 

Ties Oostra, Darren Wevers, 

Gerwin van den Berg (teammanager), 
Lieke Huls (fysio)

Voor:
Henk Jan Feith (assistent-trainer), 

Oliver Braude, Nigel Marengo, 
Joey van den Berg (assistent-trainer)

Niet op de foto:
Noah Stassin

Achter (v.l.n.r.):
Lasse Dahl, Anton Gelvad, Alem Sabic, 

Frederik Timm, Johan Kiilerich, Julius Hansen, 
Asbjørn Gaard

Midden:
Claus Troelsen (hoofdcoach), Lucas Hessel, 

Arman Bijedic, Frederik Klitgaard, 
Aksel Kjerkegaard, Gustav Jørgensen, 

Imran Mehanovic, Lukas Wagner, 
Selius Gindeberg, Joachim Nielsen, 

Angelo Nehme, 

Oliver Nielsen, Rasmus Horyo (keeperscoach)

Voor:
Enrico Singh, Magnus Østergaard, 

Andreas Lagoni, Viktor Øhlenschlæger

ep B       
 SC HEERENVEEN 
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  VV RUURLO

KALMAR FF

VVRUURLO

Groep  A            
  KV MECHELEN
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          Groep  A

BALSPONSORVELDSPONSOREN

VELD 1 VELD 2 VELD 3



UIT HET KST ARCHIEF

Van 1986 tot 1996 nam het Belgische KFC Verbroedering Geel, een club die inmiddels niet 
meer bestaat, vijf keer aan het KST deel. In het ruim 60-jarig bestaan van de club, van 1924 
tot 2008, had het twee succesvolle periodes, waarin het langere tijd op het tweede niveau 
speelde en speelde in het seizoen 1999/2000 zelfs op het allerhoogste plan.
Uit de periode dat KFC Verbroedering Geel in Ruurlo speelde en in 1989 het toernooi zelfs 
won, zijn de internationals Bart Goor en Filip Daems de bekendste namen. Goor nam in 1991 
deel en Daems in 1996.
In clubverband heeft de VV Ruurlo een paar keer een tegenbezoek gebracht aan Verbroe-
dering Geel en de stad Geel (op dit moment ruim 40.000 inwoners), die wereldberoemd 
vanwege de gezinsverpleging van psychiatrische patiënten. Ruurlo 1 en 2 hebben dit 
gezellige Vlaamse stadje in de jaren 80 van de vorige eeuw bezocht, een paar jaar later 
gevolgd door Ruurlo 3 en 4.

  KFC Verbroedering Gee  KFC Verbroedering Ge
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Bart Goor Filip Daems

Bart Goor (47), die van 1991 tot 1996 142 
wedstrijden voor Verbroedering Geel speel-
de en daarin 27 keer scoorde, was een link-
ermiddenvelder. Na zijn periode in Geel kwam 
hij respectievelijk uit voor KRC Genk, RSC An-
derlecht, Hertha BSC, Feyenoord, weer An-
derlecht, Beerschot, KVC Westerlo en KFC 
Dessel Sport. Totaal speelde Goor 645 club-
wedstrijden als betaald voetballer en hij sco-
orde daarin 132 keer. Daarnaast kwam hij van 
1999 tot 2008 in actie voor de Rode Duivels. 
Goor speelde in totaal 78 interlands, waarin 
hij 13 keer het net trof. Hij nam deel aan Euro 
2000 en het WK 2002.

Filip Daems (43), speelde negen jaar in de jeu-
gd van Verbroedering Geel en tekende na zijn 
jeugdopleiding in Geel in 1998 een contract 
met Lierse SK. De linkerverdediger speelde 
3 seizoenen voor Lierse om vervolgens naar 
het Turkse Gençlerbirli i te verhuizen. Weer 3 
seizoenen later tekende Daems een contract 
bij Borussia Mönchengladbach, waar hij maar 
liefst 11 seizoen voor uitkwam om vervolgens 
zijn loopbaan bij KVC te beëindigen. In 404 
wedstrijden in het betaalde voetbal maakte 
Daems 31 doelpunten. Daems kwam 8 keer 
binnen de lijnen voor België. 

eelel                        
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Fluminense FC debuteert dit jaar en in 2018 nam Ceilândia EC deel, maar in 2003 was Escola de 
Futebol Carioca het eerste Braziliaanse team op het KST. Het team kwam in beeld na een verzoek van 
de voormalig Belgisch international Roger van Gool, die in zijn actieve periode van 1967 tot 1985 als 
“rechtsbuiten” furore maakte bij Antwerp FC, Club Brugge, FC Köln, Coventry City en Olympique Nimes. 
Hoewel de verwachtingen richting deze voetbalschool vooraf hoog gespannen waren, stelde het team 
binnen de lijnen, met een tegenvallende elfde plaats, enigszins teleur. Buiten de lijnen speelden de Zuid-
Amerikanen echter een uiterst opvallende en positieve rol. Zowel in het dorp als op het sportcomplex 
lieten de immer goedlachse Brazilianen zich regelmatig van hun beste kant zien met zang en dans, 
waarbij afvaltonnen spontaan als trommels werden ingezet. Samba op zijn best! We kijken met Roger 
van Gool (72) terug op zijn loopbaan en zijn bemoeienis met deze Braziliaanse voetbalschool.

SAMBA OP HET KST
Roger van Gool
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Reurpop is door de jaren heen uitgegroeid tot een festival met duizenden festivalbezoekers 
per dag. Suzan & Freek, Kraantje Pappie, Kensington, Jung Felix, Bökkers, The Partysquad, 
Miss Montreal, Dirty Daddies zijn enkele van de vele artiesten die op Reurpop gestaan hebben. 
Ook diverse lokale, sfeermakende artiesten hebben een podium gekregen. De oorsprong ligt in 
2007. Verschillende vriendengroepen staken hun hoofden bij elkaar en kwamen met het idee 
om in Ruurlo meer leven in de brouwerij te blazen, want naast de weekenden doorbrengen in 
de keet, werd het tijd voor iets meer actiefs. Het idee van een ‘levend tafelvoetbal toernooi’ 
ontstond al gauw en variërend van een leeftijd, kwamen samen de diverse vriendengroepen 
tijdens een warme zondagmiddag samen om te voetballen. Een meer dan geslaagde dag, welke 
gezellig werd afgesloten met muziek en een biertje! De gezelligheid en saamhorigheid was volop 
voelbaar en dit smaakte (onder de vriendengroepen) naar meer!

VV Ruurlo en het Reurpop festival VVRUURLO
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Vooraf
In 1990 debuteert Dynamo Kyiv op het Karel Stegeman Toernooi. 
Als gastgezin kreeg ik van Dynamo Svyatoslav Sirota (19) en Victor 
Belkin (17) te gast. Een uiterst interessante en leerzame happening. 
Het verblijf in ons dorp had dermate veel indruk op de Dynamo del-
egatie gemaakt dat ik een maand later een uitnodiging ontving om 
een week naar Kyiv te komen. Onze twee gasten hadden van hun 
club de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat het ons die week 
aan niets ontbrak. Svyatoslav, de hele week in de van mij in Ruurlo 
gekregen spijkerbroek en beatlelaarsjes, en Viktor hebben ons die 
week voortreffelijk begeleid.
Nadien is het contact met deze jongens verwaterd, maar met name 
met Svyatoslav is dit later via Facebook wat hersteld. Hij meldde 
daarbij o.a. dat hij alles op alles zette om ons toernooi de komende 
jaren met zijn gezin te willen bezoeken.
Dit voordat de Russen op 24 februari Oekraïne binnenvielen en het 
blad “Gazeta” een week later meldde dat oud-doelman van Dyna-
mo Kyiv, Svyatoslav Sirota, zich had aangesloten bij het Oekraïnse 
leger, hetgeen Svyatoslav kort daarop via een videoboodschap en 
foto’s op Facebook bevestigde.
De tijd zal het leren hoe het Oekraïne en Svyatoslav in deze oorlog 
vergaat. Als eerbetoon aan het moedige Oekraïnse volk en “mijn 
held” Svyatoslav plaatsen we een interview dat twee jaar geleden 
met de ex-keeper is gehouden, maar dat in 2020 niet geplaatst is 
vanwege het annuleren van het toernooi.
             Hans Schurink  

Van doelman op KST tot voorzitter Professional Football League  
 
                 Svyatoslav Sirota
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De autobranche is volop in beweging. Om toekomstbestendig te blijven, 
worden dealerbedrijven steeds groter. In 2021 is Ruesink Autobedri-
jven, een bedrijf dat vanaf het eerste uur verbonden is met het KST, 
overgenomen door Wassink Autogroep. Sinds kort is de nieuwe naam 
aan de gevel komen te hangen. Schaalvergroting, een onovertroffen 
service en ultieme merkbeleving vormen de speerpunten van de groep 
met in totaal vijftien vestigingen en acht merken. Wassink Autogroep is 
een autobedrijf van de toekomst. Groot in dienstverlening, maar met 
de kenmerkende familiaire, laagdrempelige sfeer.

KST Sponsor Ruesink is nu Wassink Autogroep
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Het Doetinchemse De Graafschap neemt deze keer voor de eenentwintigste keer 
aan het Karel Stegeman Toernooi deel. De Graafschap nam onafgebroken deel 
van 1990 tot en met 2004, daarna van 2006 tot en met 2008 en in 2012 en 2019. 
In deze twee decennia bereikten de Superboeren de finale vier keer en één keer, 
in 2000, wisten zij het toernooi te winnen. In 1991, 2004 en op het laatste toer-
nooi in 2019 moesten zij genoegen nemen met een tweede plaats. Van alle spelers 
die met De Graafschap aan het KST hebben deelgenomen, hebben er vervolgens 
eenenvijftig een profcarrière weten te starten, waarvan de loopbaan van slechts 
drie spelers niet bij De Graafschap begon. Drie andere spelers hebben het tot 
international weten te schoppen. Martijn Meerdink en Luuk de Jong (zie kader) 
speelden voor het Nederlands elftal en Gregor Breinburg kwam voor Aruba uit.

De Graafschap 
recorddeelnemer KST

In zijn jeugd begon Luuk de Jong (31) met voetballen bij DZC ’68, waarna hij 
op 10-jarige leeftijd naar De Graafschap overstapte. Als jeugdspeler van De 
Graafschap nam De Jong in 2006 en 2008 aan het KST deel, waarna hij per 
1 juli 2008 zijn eerste profcontract tekende. Hij bleef echter slechts één jaar in 
Doetinchem, want per juli 2009 verhuisde De Jong naar FC Twente. De club 
waarmee hij in 2010 landskampioen werd, de beker en twee keer de Johan 
Cruijffschaal won.
Reden genoeg voor Borussia Mönchengladbach om hem in 2012 over te nemen 
van FC Twente. In de twee jaar waarin De Jong bij BMG onder contract stond 
werd hij nog verhuurd aan Newcastle United, waarna hij in 2014 voor PSV tek-
ende.
Bij de Eindhovenaren won De Jong maar liefst drie keer de landstitel, twee keer 
de KNVB-beker en werd hij in het seizoen 2018/19 met 28 goals topscorer van 
de Eredivisie.
In juli 2019 tekende De Jong voor vier seizoenen bij Sevilla FC, dat hem per 1 
september 2021 verhuurde aan FC Barcelona.
De Jong speelde tot op heden 38 keer in het shirt van Oranje, kwam 18 keer uit 
voor Jong Oranje en vijf keer voor Nederland O19.  



gezelligste supermarkt 
gezelligste supermarkt 

van de Achterhoek van de Achterhoek 

Mijn naam is Pieter Stam en ik ben nu ruim een jaar de trotse ondernemer van PLUS 

Stam. Ik ben 38 jaar en getrouwd met Saloa en we hebben twee kinderen, Yara (5) 

en Maas (3). Op dit moment wonen wij nog in Wierden maar in november van dit jaar 

gaan we verhuizen naar het mooie Ruurlo. 



  Karel Stegeman Toernooi in cijfers

Exact 163 clubs
Inclusief deze editie hebben exact 
163 clubs uit 33 landen aan het 
toernooi deelgenomen. Uiteraard 
is Nederland koploper als het gaat 
om het aantal clubs dat in Ruurlo 
te gast is geweest, te weten 36. 
Een dozijn Zweedse en Deense 
clubs zijn tot nu toe aan de aftrap 
verschenen, Duitsland hebben 11 
en uit België en Engeland hebben 
10 clubs aan het evenement 
deelgenomen.
De organiserende vereniging, VV 
Ruurlo, heeft aan alle toernooien 
meegedaan. De top 5 van meeste 
deelnames ziet er als volgt uit:
1. VV Ruurlo  36x
2. De Graafschap 21x
3. Helsingborgs IF 13x
4. NEC Nijmegen 12x
5. Halmstads BK 10x

Op naar 500 teams
Van eerdergenoemde 162 
clubs hebben totaal 433 teams 
het tegen elkaar opgenomen. 
Onder normale omstandigheden 
zouden dit er 432 zijn geweest, 
maar in 1990 is eenmalig met 
14 teams gespeeld en in 2005 
eenmalig met 11 teams. Voor de 
2 extra teams in 1990 is besloten 
omdat Dynamo Kiev aangaf 
te willen deelnemen terwijl het 
deelnemersveld al compleet was. 
Deze kans moest aangegrepen 
worden dus werd ook DSC 
Wanne Eickel alsnog uitgenodigd. 
In 2005 gaf Tescoma Zlín twee 
dagen voor het toernooi aan 
niet te kunnen deelnemen en 
de tijd bleek te kort om nog een 
vervangend team te strikken.

Doorbraak na deelname KST
Op de spelerslijsten van deze 433 
teams hebben de namen van zo’n 
7800 spelers gestaan. Een aantal 
van hen heeft vaker dan één keer 
aan het toernooi deelgenomen, 
maar een schatting dat 6000 

Inmiddels is het KST 35 keer georganiseerd en staan we voor de aftrap van de 36e editie. Een leuk 
moment om eens stil te zijn bij een aantal cijfers.

  

jeugdige voetballers via het 
Karel Stegeman Toernooi kennis 
hebben kunnen maken met 
Ruurlo en De Achterhoek lijkt 
alleszins aannemelijk. Van al 
deze spelers zijn er 1428, zo’n 
24%, uiteindelijk voor korte of 
langere tijd doorgebroken in het 
betaalde voetbal.

Internationals uit 41 landen
Van deze latere profspelers 
hebben zeer velen in de 
verschillende nationale jeugdse-
lecties gespeeld en zijn uiteindelijk 
125 spelers tot het A-team 
van hun land doorgedrongen. 
Hiervan droegen er maar 
liefst 24 spelers het geel en 
blauw van Zweden, met op 
de tweede plaats Slowakije 
met 12 internationals, gevolgd 
door Nederland en Servië 
(8), Oekraïne (5), Tsjechië (5), 
Denemarken (4), België, Finland, 
Oostenrijk, Polen, Hongarije, 
Turkije, Zambia (3), Costa Rica, 
Engeland, Ierland, Kazachstan, 
Liberia, Aruba, Montenegro, 
Griekenland, Wales (2), Angola, 
Azerbaijan, Barbados, Burkina 
Faso, Burundi, Cyprus, Gabon, 
Guinee, Haïti, Irak, Japan, 
Kaapverdië, Kosovo, Kroatië, 
Letland, Nieuw Zeeland, Noord 

Ierland, Rusland, Thailand en 
Zwitserland (1).

Meeste caps
De top 10 van A-internationals die 
in hun jeugd op het KST hebben 
gespeeld ziet er als volgt uit:

1. Aleksandar Kolarov, deelname 
met Cukaricki Stankom in   
2003, 94 caps voor Servië

2. Bart Goor, Verbroedering   
Geel  (1991), België (78)

3. Lukas Hradecky, TPS Turku   
(2008), Finland (74)

4. Stanislav Sestak, Tatran   
Presov (2000), Slowakije (66) 

5. Jasper Cillessen,    
NEC Nijmegen (2007, 2008), 
Nederland (61)

6. Erik Edman, Helsingborgs   
IF (1996), Zweden (57) 

7. Jere Uronen, TPS Turku   
(2009), Finland (56) 

8. Martin Laursen,    
Silkeborg IF (1995, 1996),   
Denemarken (53) 
Ibrahima Conté,    
KAA Gent (2009),    
Guinee (53) 

9. Roman Pavlyucenko, Dinamo 
Stavropol (1998), Rusland (51)

10. David Lafata, Ceské   
Budejovice (1997),    
Tsjechië (41)
Ludwig Augustinsson, 
IF Brommapojkarna (2010),   
Zweden (41)

35



7

Textieldruk



Overzicht van de zes  Achterhoekse voetbaltoernooien:

Terborg Toernooi-Terborg
41e editie / onder 19 jaar

Sportcomplex De Paasberg, Terborg 
27, 28 en 29 mei

www.terborgtoernooi.nl

Seesing Tournament-Zieuwent
18e editie / onder 12 jaar

Sportpark De Greune Weide, Zieuwent
4 en 5 juni 

www.seesingtournament.nl

Karel Stegeman Toernooi-Ruurlo
35e editie / onder 19 jaar

Sportpark ’t Rikkelder, Ruurlo
4-5-6 juni 2019

www.karelstegemantoernooi.nl 

Internationaal Marveldtoernooi-Groenlo
32e editie / onder 15 jaar

Sportpark Den Elshof, Groenlo
10, 11 en 12 juni

www.marveldtournament.com

SallandElectronics U13 tournament FC Zutphen
6e editie / onder 13 jaar

Sportcomplex ‘t Meijerink, Zutphen
19, 20 en 21 augustus

www.fczutphentoernooi.nl

Achterhoekse toernooien 2022
37





Zaterdag 4 juni

09.00 uur: Briefing coaches deelnemende teams in hotel “Avenarius”

10.00 uur: Ontvangst aanvoerder en begeleiders van deelnemende teams   
  door burgemeester Joost van Oostrum in hotel “Avenarius” 

11.45 uur: Openingsceremonie KST 2022  op sportpark ’t Rikkelder, met:
  - officiële opening van toernooi door burgemeester
  - presentatie deelnemende teams

13.00 uur: Aanvang groepswedstrijden dag 1

14.30 uur: BOBsport campagneteam “Rijden Zonder Invloed“

18.30 uur: Einde eerste wedstrijddag

Programma 36Programma 36ee Karel Stegeman Toernooi 2022 Karel Stegeman Toernooi 2022

Vrijdag 3 juni

14.00 - 24.00 uur: Ontvangst deelnemende teams in clublokaal
   op sportpark ’t Rikkelder

Zondag  5  juni

10.00 uur: Aanvang groepswedstrijden dag 2

10.00 uur: Voetbal/funspektakel voor de jeugd. 
  Met: Sjoeterz NERF Battle, 4x4 voetbal-boarding, 
  voetbaldart, voetbalgolf, voettennis, 
  panna arena (overdekt)

18.00 uur: Einde tweede wedstrijddag

20.30 uur: Meeting begeleiders/officials deelnemende teams,   
  bestuur en commissies met partners in clublokaal.

Maandag  6  juni

10.00 uur: Aanvang (finale)wedstrijden dag 3

10.00 uur: Voetbal/funspektakel voor de jeugd. 
  Met: Sjoeterz NERF Battle, 4x4 voetbal-boarding, 
  voetbaldart, voetbalgolf, voettennis, 
  panna arena (overdekt)

16.00 uur: Finale KST 2022

17.30  uur: Slotceremonie KST 2022 met prijsuitreiking 

18.00 uur: Gezellige after-party in en voor het clublokaal.
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