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Het nut van een
slechte wedstrijd
Een prachtige fenomeen in de sportwereld blijft
slecht presteren, maar tóch een goed resultaat behalen. Hoe is dat mogelijk? Iedereen snapt dat als je
goed speelt, je de grootste kans hebt om te winnen
en wanneer je slecht speelt de kans reëel is dat je
verliest. Lastiger om te begrijpen wordt het wanneer
je goed speelt en toch verliest. Dan gaat het meestal
over geen geluk hebben, net niet scherp voor de goal
zijn of individuele fouten.
Nog lastiger om te begrijpen is het wanneer een team
slecht of matig speelt en het vervolgens toch een
goed resultaat haalt. Vooral de laatste situatie is voor
een teamproces zeer belangrijk. Want het spelen van
een slechte wedstrijd met een goede afloop kan als
een gigantische katalysator werken.

EEN DAGJE MEEKIJKEN OP CORPUS DEN HOORN MET FC GRONINGEN D1

Nog jong, maar nu al heel zelfstandig
Onder de rook van Groningen, ingeklemd tussen het nieuwe Martini Ziekenhuis en de A7 richting Drachten ligt Sportpark Corpus den Hoorn. Het voetbalcomplex wordt onder meer bemand
door de RVO FC Groningen/Cambuur. De jeugd van FC Groningen traint hier en speelt er de
thuiswedstrijden. Op een willekeurige zaterdagmiddag tijdens de competitie is het er een drukte
van belang. Het FC Groningen Journaal liep een dagje mee met het op één na jongste team, namelijk de D1, onder leiding van trainer Hugo Alves Velame.

H

et sportpark staat al vroeg bol van de
activiteiten. Zowel FC Groningen D1
als D3 spelen thuis, en later in de
middag spelen ook de A-junioren op Corpus den Hoorn. De D1 wordt getraind door
oud-FC Groningen speler Hugo. De jeugdtrainer is al vanaf 9.00 uur aanwezig op het
sportpark. “Ik ben ruim anderhalf uur
voordat de wedstrijd begint aanwezig. Ik
maak zo snel mogelijk na mijn aankomst
de kleedkamer in orde. Ik check of elftalleider Alfons de Graaf de kleding heeft opgehaald vanuit stadion Euroborg en ik werk
mijn aanwijzingen uit op het bord.”

FC Groningen D1 speelt deze zaterdag
thuis tegen FC Zwolle D1. Een uur voor
aanvang van de wedstrijd druppelen de
spelers binnen. “Dat is de afspraak. We
hebben dan de tijd om rustig naar de wedstrijd toe te werken.” Het is verbazingwekkend om te zien hoe gedisciplineerd de
jonge voetballers al zijn. De kleding wordt
onder leiding van de aanvoerder verdeeld
en er wordt aandachtig geluisterd naar de
aanwijzingen van de trainer. Na een bespreking van ruim 15 minuten is het tijd
om naar het veld te gaan.

Zelfstandig
De warming-up wordt zelfstandig uitgevoerd, met hier en daar een korte aanwijzing van Hugo. “Ik ben erg tevreden over
de manier waarop de jongens met elkaar
om gaan. Het is duidelijk te zien dat ze

Bij FC Groningen duurde het een paar wedstrijden
om op dit punt te komen. De eerste mogelijkheid was
tegen AZ-uit voor de beker. AZ was de betere ploeg,
maar toch kreeg Groningen vlak voor tijd de mogelijkheid om de 1-2 te maken. Letterlijk en figuurlijk een
gemiste kans. De volgende mogelijkheid die zich aanbood was Heracles-uit. Wederom was de thuisploeg
het beter spelende team, maar na de 1-1 leek het
erop dat de FC de tweede goal ging maken. Ook dit
keer lukte het niet en scoorde Heracles.
Pas in de thuiswedstrijd tegen FC Twente werd de
mogelijkheid benut. Het laatste kwart van de wedstrijd kreeg Twente diverse mogelijkheden om te winnen, maar dit keer pakte het voor Groningen goed uit.
Door een aantal prima reddingen van de keeper bleef
de FC op 1-1. Hoewel het dus een gelijkspel werd,
voelde het als een overwinning. Deze wedstrijd gaf de
groep een dusdanige boost dat de daaropvolgende
wedstrijd tegen Feyenoord (6-0) een bevestiging werd
van de ingeslagen weg.
Teams die op weg zijn hun ambities te verwezenlijken
en hun doelstellingen te realiseren, kunnen dus soms
best behoefte hebben aan 'een duwtje'. Om aan te
tonen dat als het niet gaat zoals verwacht het niet
perse betekent dat je geen kans meer hebt. Daarbij is
er natuurlijk ook nog een verschil tussen slecht spelen tegen een goede tegenstander - en toch (niet verwachte) punten pakken - of slecht spelen tegen een
mindere tegenstander en er met de punten vandoor
gaan (deze wedstrijd mocht je toch al niet verliezen).

Ultieme droom
Van de enthousiaste Braziliaan krijgen we
toestemming een kijkje te nemen. Het is
een kleedkamer als alle andere voetbalkleedkamers, maar het is voor veel jonge
voetballers de ultieme droom om hier te
mogen omkleden. Want ook Arjen Robben,
Leandro Bacuna en zelfs Erwin Koeman
begonnen hun voetbalcarrière vanuit deze
kleedkamers.

Teams die zelfbewust zijn en bezig zijn met het proces van voortdurend verbeteren, hebben zo'n slechte
wedstrijd nodig om 'een zetje' te krijgen waarmee ze
de volgende wedstrijden net iets meer over hebben.
Werd in de voorgaande wedstrijden voortdurend aandacht besteed aan de goede uitvoering en slaagde
men er ook in om dit redelijk tot goed te doen, werd
het toch niet altijd beloond met een overwinning.
Wanneer er dan eens een wedstrijd tussen zit waarbij
het met de uitvoering minder ging en uiteindelijk het
resultaat goed is, dan ontstaat er een soort opluchting… Zo van: 'Zo kan het dus ook!'

Hoeveel 'slechte wedstrijden' speelt de uiteindelijke
kampioen eigenlijk?

goed weten waar ze mee bezig zijn en ze
zijn, ondanks hun jonge leeftijd, al erg zelfstandig. De D1 is een fijne groep om mee
te werken!”
Hugo wordt in de begeleiding van het team
bijgestaan door assistent-trainer Rik Liezenga. “Rik bekijkt samen met mij tijdens
de wedstrijden waar we ons kunnen verbeteren. We verwerken dat vervolgens in de
trainingen.” De wedstrijd begint goed voor
FC Groningen, want binnen een kwartier
wordt er al gescoord, maar nog voor rust
trekt FC Zwolle de stand weer gelijk.

Aantekeningen
Tijdens de rust haalt trainer Hugo zijn aantekeningen erbij. Hugo hamert erop dat de
jongens hun kalmte moeten bewaren en
dat ze niet te gehaast moeten proberen
een doelpunt te maken. In de tweede helft
is het duidelijk dat de tips werken. In balbezit wordt er rustiger naar de goal toege-

werkt en dat betaalt zich snel uit. Binnen
vijf minuten staat het 2-1 voor FC Groningen en gedurende de tweede helft wordt de
voorsprong uitgebouwd tot een 5-1 zege.
Hugo kan na afloop dan ook niet anders
dan tevreden zijn. “Ik ben trots op ze!”

Bezoek de jeugdwedstrijden
Alle thuiswedstrijden van de RVO FC
Groningen/Cambuur (met uitzondering
van de wedstrijden van D2 en C2, die in
Leeuwarden spelen) worden gespeeld
op Sportpark Corpus den Hoorn. Alle
wedstrijden zijn gratis te bezoeken op
het jeugdcomplex, waarover clubicoon
Martin Koeman eerder in het FC Groningen Journaal al eens zei: “Hier is de
pure liefde voor het voetballen nog te
voelen!”

TripleWinSport ondersteunt bij FC Groningen
coaches en teams in het teamproces.
Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl
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