ABONNEE
samenstelling

‘Ik hou van trainers die
onderscheidend zijn:
Pep Guardiola, Jürgen Klopp
en in Nederland Wim Jonk’

Naam Marcel Oosterveen.
Woonplaats Haaksbergen.
Geboren Op 3 augustus 1975 in
Enschede.
Gezin Ik ben getrouwd met Ingrid vanaf
2003. We hebben geen kinderen. Wel een
kat, Gijs. Hiervóór hadden we jarenlang
een rustige, lieve hond. Die is ons helaas
ontvallen.
Beroep Ik ben al jaren programmamanager in het aansturen van teams en
het leiden van transitietrajecten bij
opdrachtgevers, namens IT-dienstverlener
Dutchworkz. Ik werk op het snijvlak van
bedrijfsprocessen en IT. Ik ben iemand van
de lange termijn en continuïteit, ik heb
vaak lange opdrachten. Naast mijn veertigurige werkweek heb ik universitaire onderdelen gedaan en vakmatige studies. Zoals
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een opleiding op Papendal in fysiek- en
hersteltraining.
Zelf gevoetbald Tot mijn 23ste bij
VV Unisson in Boekelo. Daar speelde ik
vanaf mijn zestiende in het eerste. Het was
op een gegeven moment tijd de vleugels
uit te slaan, toen ben ik in het eerste van
RKSV VOGIDO terechtgekomen, van mijn
23ste tot 31ste. Een mooie tijd met een
goed en gezellig team, dat zich steeds
verder ontwikkelde. Ik ben gestopt met
een prachtig kampioenschap, dat we
behaalden in de verlenging van een
beslissingswedstrijd tegen Markelo,
in Haaksbergen nota bene. Het feest in
de kleedkamers staat me nog goed bij.
Het zelf voetballen mis ik nog steeds,
dat gevoel raak je niet kwijt. VOGIDO is
een van de grootste verenigingen van
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Enschede en onderscheidend als dorpsclub met familiecultuur in de grote stad.
Toen ik stopte als speler, ben ik fysiek-,
revalidatie- en conditietrainer bij de
selectie én medisch coördinator geworden.
Daarnaast doe ik, in teamverband, wat op
het gebied van pr, advies en kennisdeling
voor de club. In alles zie je het teamwerken terug bij mij.
Favoriete club FC Twente. Als geboren en
getogen Twentenaar zit dat gevoel en die
trots in je DNA. Vroeger ging ik op de fiets
van Boekelo naar het Diekman Stadion.
Sinds ik zelf voetbalde en later in het
begeleidingsteam werkte, had ik geen
seizoenkaart meer. Ik volg en zie wel alles
op tv en ga geregeld op uitnodiging naar
De Grolsch Veste met kennissen of familie.
Favoriete speler In een team zijn alle
linies even belangrijk. Daarom noem ik van
de actieve spelers Gianluigi Donnarumma,
Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Lionel
Messi. Van de oud-spelers kies ik voor de
klasse van Marco van Basten.
Favoriete trainer Ik hou van trainers die
onderscheidend zijn. Pep Guardiola en
Jürgen Klopp zijn naast hun voetbalinhoudelijke kennis en specifieke stijl ook
in staat het team en individuen te laten
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ontwikkelen met sociale en psychologische
processen. Wim Jonk is dat in Nederland
ook. Bij de amateurs zie ik dat bij onze
hoofdtrainer Marcel Degenaar, een
inspirerende en fanatieke man met wie
het prettig samenwerken is.
Stadions Ik ben in diverse stadions in
Nederland geweest. Een van energie
dampende wedstrijd in De Kuip maakt veel
indruk, waarbij ik denk aan de bizarre
bekerfinale FC Twente-PSV in 2001. Ook
heb ik een prachtig voetbalweekend gehad
met een aantal VOGIDO-mannen in
Barcelona, waar we Messi, Iniesta en Xavi
hebben zien spelen. Met mijn broer was ik
in een vol Celtic Park en met collega’s
kregen we een rondleiding bij Real Madrid.
Als je daar in de dug-out zit en je kijkt naar
de tribunes, dan is dat zeer imposant.
Teams in buitenland Barcelona en
Liverpool springen voor mij eruit. Liverpool
omdat Klopp daar onderscheidende zaken
ontwikkelt, Barcelona omwille van de
voetbalprincipes en de Nederlandse
connectie. Verder staat Borussia Dortmund
nog op mijn lijstje om te bezoeken in een
vol stadion.
Eredivisie Ik hoop op een mooie strijd
tussen Ajax en PSV. En dat het algemene
niveau omhooggaat, met goede resultaten
in Europa. Ik wens mijn club FC Twente een
mooi seizoen toe met een positie tussen
5 en 8. Dat ziet er met stabiel beleid
steeds beter uit. Ik kijk al uit naar de
bijzondere sfeer van de af en toe maffe
Tukkers in De Grolsch Veste.
AANMELDEN: REDACTIE@VI.NL
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Voetbal International is eigendom
van Digital Enterprises.
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