Persbericht

IBY-cup lokt komend weekend meteen Europese topteams naar Olsa

“Buitenlandse ronkende namen waren meteen gecharmeerd”
Jong internationaal voetbaltalent uit maar liefst acht Europese landen maakt dit weekend zijn
opwachting in Brakel. Tweedenationaler K. Olsa Brakel - onder leiding van CEO Bart
Vermeulen en zijn IBY-Crew - zet haar schouders onder dit project voor en door de jeugd via
de organisatie van een internationaal jeugdtornooi met tal van gerenommeerde topploegen.
Naast het kruim van het Belgische jeugdvoetbal nemen ook enkele ronkende namen uit
voetbalminnend Europa zoals Juventus, Dynamo Zagreb, AZ, Utrecht, PSV, Heerenveen,
Nantes, Brøndby, Sporting Lissabon, Braga en Djurgårdens deel. “Allemaal buitenlandse
topteams die meteen gecharmeerd waren door onze organisatie en hun deelname meteen
toegezegd hebben. Deze eerste editie is qua deelnemersveld ineens een schot in de roos”,
vertelt Olsa-CEO Bart Vermeulen.
Met de organisatie van de 'International Brakel Youth' of kortweg IBY-cup, zet K. Olsa Brakel
haar baseline ‘méér dan voetbal alleen’ eens te meer kracht bij. Puur organisatorisch zet Olsa
hiermee een huzarenstukje neer. Aan Belgische zijde hebben de organisatoren een sterke
bezetting met namen als Club Brugge, Racing Genk, Anderlecht, Antwerp, Zulte Waregem, OH
Leuven, Cercle Brugge, AA Gent, Standard, Beerschot, Sint-Truiden, KV Mechelen, Seraing,
Charleroi en Lommel weten te strikken. Uiteraard komen ook de eigen jonge leeuwen van het
plaatselijke K. Olsa Brakel in het strijdtoneel en zullen zij na het weekend.
Uit Nederland komen PSV, AZ, Utrecht en Heerenveen naar Brakel afgezakt. Italië tekent
present met meervoudig landskampioen Juventus. Eveneens uit de zuidelijke regionen
komen Sporting Lissabon, waar een zekere Cristiano Ronaldo zijn jeugdopleiding kreeg,
en Sporting Braga naar de Brakelse kunstgrasvelden om hun kunsten te vertonen. Frankrijk zal
vertegenwoordigd worden door achtvoudig landskampioen FC Nantes. Ook Scandinavië is
prominent aanwezig voor de IBY-cup met het Deense Brøndby en het Zweedse Djurgårdens.
De nieuwe Luka Modric kan je ontdekken bij de jeugdige talenten van het Kroatische Dynamo
Zagreb.
Beloning voor inspanningen
“De organisatie van de IBY-Cup heeft een intensieve en lang voorbereiding gevraagd, maar
onze inspanningen hebben geloond dankzij het keiharde werk van een fantastisch team en
vele vrijwillige OLSA handjes. Oprecht dankbaar om met talrijke ervaren mensen deze sterke
OLSA locomotief te mogen trekken, ditmaal met een schitterend IBY wagonnetje aan.
Opnieuw een bewijs dat onze mooie en warme organisatie sterke en verbindende
fundamenten heeft! Eigenlijk zijn we in volle coronaperiode met de voorbereiding gestart.
Geen evidentie om op zo’n moment buitenlandse topploegen aan te trekken. Toch zijn we er
in geslaagd en komen er dit weekend voetbaltalenten naar Brakel afzakken waarvan we van
overtuigd zijn dat ze binnen een aantal jaren naam en faam zullen maken. Dit tornooi staat

garant voor kwaliteit en hoogstaand voetbal. En voor onze OLSA jeugd, waar we toch volop op
inzetten en die we alle kansen willen bieden, is het een unieke kans om het op te nemen
tegen de clubs van hun dromen. Bovendien zetten we met onze organisatie Brakel niet alleen
sportief, maar ook extra-sportief op de kaart”, vertelt een glunderende en trotse Vermeulen.
De samenstelling van de poules van de IBY-cup zijn inmiddels geloot en terug te vinden op de
Facebook-pagina van de organisatie. Op zaterdag 21 mei nemen de U10-ploegen het tegen
elkaar op en een dag later is het de beurt aan de U11. De wedstrijden starten zowel op
zaterdag als zondag vanaf 9u tot 18u op de kunstgrasvelden aan de Parkweg te Brakel.
Meer info: 0473/97.83.33 – Bart Vermeulen – CEO K. Olsa Brakel

