Onderkant lat en binnenkant paal
FC Groningen mocht na het spelen van 34 competitiewedstrijden en 4 play-off wedstrijden weer
Europees met de top mee gaan doen. En met recht de top van Europa; de eerste tegenstander op het
Europese front bleek een club van formaat: Fiorentina.

Voor de thuiswedstrijd tegen Fiorentina: Tegen een goed voetballende tegenstander, leert de ervaring,
blijkt FC Groningen vaak goed uit de voeten te kunnen. Met een beetje geluk moet de volgende ronde
gehaald kunnen worden. Er heerst een magnifieke sfeer in het stadion waardoor de spelers zich op
handen gedragen weten. De spelers zijn tot het uiterste gemotiveerd om te winnen.

De 1e helft thuis: De FC laat zien dat ze volwassener is geworden. Er wordt geconcentreerd
aanvallend gespeeld, zonder echt iets weg te geven. Een doelpunt van Goran Lovre zorgt zelfs voor een
gewenste 1-0 voorsprong. Mede dankzij het geweldige publiek als 12 e man staan spelers in de rust al
weer te popelen om de 2e helft te beginnen.

De 2e helft thuis: Fiorentina laat zien dat ze ook kunnen voetballen en komt een aantal keren
gevaarlijk uit. Op het moment dat FC Groningen het heft weer in handen neemt, komt er toch even een
tik. FC Groningen bouwt op en de aanvallend ingestelde back Stenman gaat mee naar voren. Hij geeft
de bal aan Nevland en het lijkt een corner te worden voor de FC. IJdele hoop, Fiorentina mag uitnemen.
Via een drietal stations, en een verloren persoonlijk duel, komt de bal terecht op de linksback positie,
waar net Stenman naar voren was gegaan. Het schot is onhoudbaar en het staat zomaar 1-1.
Een klein detail zorgt er dus uiteindelijk dat de winst uitblijft, maar de FC zit evengoed met een trots
gevoel in de kleedkamer.

Voor de uitwedstrijd tegen Fiorentina: Na de enerverende thuiswedstrijd tegen Fiorentina

wint FC

Groningen de 2 daarop volgende competitiewedstrijden en een bekerwedstrijd en laat daarmee zien
ook in dit opzicht gegroeid te zijn. De vraag wordt nu: heeft de uitslag van de 1 e Europese wedstrijd
een positieve invloed op de 2e? Wellicht is een lichte vorm van onderschatting aanwezig bij Fiorentina
en kan daarvan geprofiteerd worden. Het is een buitengewoon grote morele steun dat zo’n 2000
meegereisde supporters de spelers in Florence verwelkomen bij het betreden van het veld.

De 1e helft uit: FC Groningen doet weinig tot niets onder voor de huidige nummer 3 van Italië.
Geconcentreerd wordt er gespeeld en met een 0-0 ruststand gaan de jongens met een tevreden gevoel
de kleedkamer in.

De 2e helft uit: Er moet wat geforceerd worden om alsnog de poulefase te bereiken. Na de
prachtige 0-1 van Nevland wordt het echter al weer snel gelijk. Wederom laat FC Groningen zich niet
van de wijs brengen maar biedt grandioos partij. Na de reguliere 90 minuten moet er verlengd worden
en ook dan houdt FC Groningen zeer goed stand. Strafschoppen moeten de beslissing brengen……. We
kennen de uitkomst: Kolder schiet onderkant lat en Mutu schiet binnenkant paal. De ene bal stuitert uit
de goal en de andere stuitert in de goal. Na 210 minuten gelijkwaardige strijd, maakt dit het
uiteindelijke verschil. Net geen stunt …
Opnieuw klopt FC Groningen op de deur van ‘goed voetballende ploeg met veel kwaliteit’. Stappen we
dit seizoen door de deur?
TripleWinSport ondersteunt bij FC Groningen coaches en teams in het teamproces.
Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl

TripleWinSport
e: r.felen@triplewinsport.nl

