
Nog maar twee weken te gaan voordat het spektakel losbarst bij AZC. Op zaterdag 9 juni 
strijden acht teams om de eerste plaats tijdens het Unicef Jubileum Toernooi. Hoog tijd om 
deelnemer Go Ahead Eagles Onder-15 op te zoeken en hen aan de tand te voelen over de 
voorbereidingen en voorspellingen voor het toernooi. Na de training schuiven trainer 
Tristan Berghuis en aanvoerder Pim Saathof aan. Over één ding zijn ze het hoe dan ook 
eens: “We gaan er vol voor!” 
 
Wie zijn jullie en wat is jullie rol bij Go Ahead Eagles Onder-15? 
Pim: “Ik ben Pim Saathof en ik ben 14 jaar. Ik ben de aanvoerder van het team. Ik speel op 
verschillende posities, maar meestal op het middenveld. Dit is mijn tweede jaar bij Go Ahead 
Eagles.”  
Tristan: “Ik ben Tristan Berghuis, trainer van Go Ahead Eagles Onder-15. Dat doe ik sinds de 
winter. Als dit seizoen is afgelopen zit ik twee jaar bij Go Ahead Eagles. Ik ben anderhalf jaar 
assistent geweest bij Jan Kromkamp, bij de Onder-15 en Onder-17. Door wat schuivingen 
binnen de club ben ik gevraagd om trainer te worden van de Onder-15 en dat heb ik gedaan. 
Dat bevalt me heel erg goed, het is een leuk elftal met frisse jongens.” 
 
Hoe ziet jullie voorbereiding op het toernooi eruit? 
Tristan: “Wij spelen zaterdag onze laatste competitiewedstrijd, daar werken we nu naar toe. 
Van daaruit gaan we langzamerhand richting het toernooi voorbereiden en daar kijken we 
heel erg naar uit!” 
 
In de laatste competitiewedstrijd krijgen jullie De Graafschap op bezoek. Uit in 
Doetinchem hebben jullie gewonnen, wat is jullie voorspelling voor zaterdag? 
Pim: “Dat weet je nooit, dat kan altijd verschillende kanten op. We kunnen winnen, maar we 
kunnen ook verliezen. Het ligt er een beetje aan. 
Tristan: “Geen speld tussen te krijgen jongen.” 
 
Hoe schat je jullie kansen in voor het toernooi? 
Tristan: “Toernooi voetbal is toch altijd wel wat anders dan competitie voetbal. Af en toe 
moet het een beetje meezitten. De speeltijden zijn vaak korter bij een toernooi, dus als je de 
eerste goal maakt dan heb je kans om te winnen. In een competitiewedstrijd kan het vaak 
nog wat makkelijker omgedraaid worden. Het zijn mooie teams en ik hoop dat we zo goed 
mogelijk voor de dag kunnen komen. Ik hoop in ieder geval dat de mensen die naar het 
toernooi komen en die naar ons kijken een fris, goed team zien. Een team dat echt voetbal 
uitstraalt en dat ze spelers op het veld zien die echt wat willen laten zien. Dat is ook één van 
onze doelstellingen.” 
 
Welk team is jullie grootste concurrent? 
Pim: “Ik denk VVV-Venlo of ADO Den Haag. Tegen VVV-Venlo hebben we aan het begin van 
het seizoen al gespeeld. Toen waren we eigenlijk vrijwel kansloos, want we hebben die 
wedstrijd met 6-0 verloren. ADO Den Haag is een grote ploeg, ze zitten in een grote stad en 
zijn daar eigenlijk de enige ploeg. Dus daar verwacht ik wel redelijk veel van.” 
Tristan: “Het blijft toernooi voetbal. Misschien zit het bij hen wel tegen tijdens het toernooi 
en zit het bij ons mee. Maar het kan ook andersom zijn en maken zij het wel waar. Het is 
altijd heel moeilijk te voorspellen.” 
 



Wat maakt jullie team een gevreesde tegenstander? 
Pim: “Wij kunnen heel onverwachts zijn. Ik kan me herinneren dat we tegen De Graafschap 
echt helemaal niet in de wedstrijd zaten en uit het niets twee keer achter elkaar scoorden. 
Toen was de wedstrijd eigenlijk beslist. We kunnen ook gewoon goed voetballen. We zijn 
goed in de kleine ruimtes. Vooral over de grond voetballen, lange ballen en ook in de duels, 
want we hebben niet de grootste jongens. Ik denk dat als wij goed gaan tikken dat we dan 
wel goede kans maken.” 
Tristan: “Daar sluit ik mij bij aan. We hebben een combiteam bij Go Ahead Eagles van 
eerstejaars en tweedejaars C-junioren. In de lichting die wij hebben zijn onze tweedejaars 
nog wat minder ver dan andere leeftijdsgenoten. Dat heeft te maken met het feit dat we wat 
laatrijpe jongens hebben, maar ook een paar jongens die wat later in het jaar geboren zijn. 
Dat betekent niet dat het geen goede voetballers zijn, want dat zijn het wel. Alleen je verliest 
het af en toe nog wel eens op het fysieke. Vooral laat in de wedstrijd treedt de vermoeidheid 
wat eerder toe dan bij de tegenstander. Maar we kunnen bij vlagen wel heel goed 
voetballen en ik hoop dat we dat op het toernooi kunnen laten zien.” 
 
Welk team gaat de verrassing van het toernooi zijn? 
Pim: “Dat weet je nooit. Het kan HHC Hardenberg zijn, maar wij kunnen het ook zijn. Dat is 
heel moeilijk te voorspellen.” 
 
Meedoen is belangrijker dan winnen: eens of oneens? 
Pim: “Oneens, je wilt altijd winnen lijkt mij. Als je alleen voor het meedoen meegaat dan 
vind ik niet echt dat je wedstrijden moet gaan spelen.” 
Tristan: “Dat ben ik met Pim eens, want je wilt gewoon goed voor de dag komen. Je doet 
niet mee om mee te doen, je wilt wel zo goed mogelijk jezelf presenteren op het toernooi. 
Dat is altijd goed voor de club en ook voor de jongens zelf. Je moet gewoon goed voor de 
dag komen en of dat nou toernooiwinst oplevert of wat anders, dat is dan misschien wat 
minder belangrijk. Maar je moet er wel alles aan doen om proberen te winnen.” 
 
Tot slot: wie gaat het toernooi winnen? 
Tristan: “Gaan wij hem gewoon winnen, Pim?” 
Pim: “Ja!” 
Tristan: “We zullen er vol voor gaan. Bij een toernooi moet het altijd een paar keer 
meezitten en dan is het afwachten. Ik hoop wel gewoon dat het beste elftal, dat goed 
voetbal laat zien, wint. Gewoon echt het elftal dat het verdient. En dat verdien je door echt 
passie te laten zien en positiviteit en enthousiasme uit te stralen. Dat vind ik een goede 
winnaar. Maar ook een fris elftal, dat echt als team speelt en een paar goede individuele 
spelers heeft. Daar kijk ik ook wel naar uit op het toernooi. Hoe zitten de andere teams in 
elkaar, wat voor talentvolle spelers hebben zij ten opzichte van onze talentvollere spelers? 
Daar ben ik ook altijd benieuwd naar. Dus ook op de momenten dat wij zelf niet spelen en je 
bij andere elftallen kan kijken, ga ik dat als trainer zeker doen en mijn jongens laat ik dat ook 
doen. Misschien kunnen we daar nog wat van leren. Wat voor spelers hebben ze, spelen ze 
allemaal op dezelfde manier? Dat zijn allemaal dingen waar je ook naar kijkt en dat kun je 
ook weer meenemen voor jezelf in het nieuwe seizoen. Ik denk dat dat ook een voordeel is 
van een toernooi, dat je de tijd hebt om meerdere teams aan het werk te zien.” 


