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FC GRONINGEN J O U R N A A L

Veel doorstroom
binnen jeugdopleiding
De voorbereiding van de jeugdafdeling van FC Groningen op het nieuwe seizoen zal op 1
juni alweer beginnen. De zes jeugdteams van de jaargang 2007/2008 hebben er een
prima seizoen opzitten. Alle teams hebben zich gehandhaafd op het hoogste niveau en de
doorstroom tussen de verschillende teams is hoog. Een terugblik op het seizoen met de
zes trainers, die ook volgend seizoen allemaal bij hun team blijven.

A1

FC GRONINGEN A1
De ploeg van coach Paul Raveneau eindigde op de
negende plek in de Eredivisie en won negen van de 26 duels. In
de maand april was de glans er wat af, maar op dat moment had
de ploeg zich al ruimschoots gehandhaafd. Op eigen veld bleef
de A1 de laatste zeven duels van het seizoen ongeslagen. Raveneau: “We hebben een prima seizoen gedraaid en ons gehandhaafd in Eredivisie. Veel spelers hebben zich bovendien goed
kunnen ontwikkelen in een goed klimaat. Ik ben er trots op dat
twee spelers het tot international hebben geschopt en bovendien veel spelers hun debuut in de Beloften hebben gemaakt.”
Zes spelers stromen door naar de Beloften, vijf jongens
blijven, negen B'ers komen erbij en er komen vijf spelers
van buitenaf bij.

B1

FC GRONINGEN B1
De B1 van trainer Peter Moltmaker wist zich voor het
eerst te handhaven in de Eredivisie. Voor de winterstop gebeurde dat veelal in doelpuntrijke duels. Na de winterstop hield de
ploeg zowaar vijf keer de nul. Met acht overwinningen in 22
duels voerde FC Groningen het linkerrijtje aan. Het eindigde als
zevende. Moltmaker: “Het team heeft dit seizoen naar vermogen
gepresteerd. De eerste
helft van het seizoen
hadden we veel doelpunten vóór, maar ook
tegen. In de tweede
helft van het seizoen
kregen we minder
tegendoelpunten, maar
scoorden we ook minder vaak.”
De tweedejaars gaan allemaal door naar de A1. De eerste
jaars hebben afgelopen seizoen al veel speeltijd gekregen en
zullen volgend jaar een nog grotere rol spelen. Ze krijgen
gezelschap van dertien spelers die overkomen uit de C1.

C1

FC GRONINGEN C1
De C'ers van Grafton Holband hebben een uitstekend
seizoen achter de rug. De tweede plek achter Ajax is op zich al
een prestatie van formaat, maar het puntenaantal van 50 is
bovendien een clubrecord. De ploeg had uiteindelijk twaalf
punten minder dan Ajax. Holband: “We hebben werkelijk een
uitstekend seizoen achter de rug. We hebben lang mee kunnen
doen met Ajax in de titelrace en als we een veelscorende spits
hadden gehad, weet je nooit hoe het was gegaan. We hebben
niet veel gescoord voor een nummer 2, maar ook heel weinig
goals tegen gekregen. De trip naar Dallas was voor de jongens,
maar ook voor de staf waar ik onderdeel van uitmaak, een bijzondere ervaring die ze zich altijd zullen blijven herinneren.”

C2

FC GRONINGEN C2
De C2 eindigde voor de winterstop in de onderste helft
van de ranglijst en werd na de winter derde in de 'B-league' en
bleef bovendien op eigen veld ongeslagen na de jaarwisseling.
Trainer Erik Muntendam: “Het was een heel leerzaam jaar. De
twee verschillende competities waren wel vreemd. Ik zou liever
uit en thuis tegen alle teams spelen. Het was achteraf goed dat
we na de winterstop in de 'mindere' competitie hebben
gespeeld. Zo hebben we goede resultaten gehaald en redelijk
voetbal kunnen bieden. Na de winterstop is er meer voetbal in
de ploeg gekomen. Het was een heel leuk jaar en een prima
groep om mee te werken.”
Van de C2 gaan twaalf van de zestien spelers door naar C1.
Uit D1 stromen dertien spelers door.

D1

FC GRONINGEN D1
De D1 wist het haast ongenaakbare SC Heerenveen niet
van de titel af te houden, maar eiste wel de tweede plek voor
zich op. Er werd niet gelijkgespeeld. Zestien maal was er winst
en zesmaal verlies. Op eigen veld werd alleen verloren van de
kampioen. Trainer Hugo: “We hebben een seizoen met veel
enthousiasme gehad. Stapje voor stapje zijn alle spelers beter
geworden. Je wilt natuurlijk altijd winnen en kampioen worden.
Dat is niet gelukt, maar de ploeg heeft wel een goed seizoen
gespeeld en er zijn stappen gemaakt.”
Volgend seizoen spelen vijftien jongens van de D1 in C2.
Vanuit de D2 stromen twaalf spelers door. Drie spelers
worden van buitenaf aangetrokken.

Column

Discipline
Het seizoen is ten einde; de kampioenen in elke
divisie zijn bekend. Het aardige is dat wanneer er
over die prestatie gepraat wordt vaak het woordje
'discipline' valt. Soms gaat het om zelfdiscipline en
de andere keer gaat het over teamdiscipline. Hoe
kan het dat discipline ervoor zorgt dat teams zo
goed gaan presteren?
Wat is een goede omschrijving van discipline? Ik
kwam terecht bij: Discipline wil zeggen dat je de
regels en afspraken binnen je
team (of bedrijf/organisatie)
kent en je daarnaar handelt.
Heb je problemen of zijn er
zaken onduidelijk, dan wend je
je tot degene die verantwoordelijk is voor het vastleggen
van de regels en afspraken.
Het betekent ook dat je aan
jezelf regels kunt opleggen en
dat je je daar aan kunt houden. Dit laatste heet zelfdiscipline.
Hoe lastig is zelfdiscipline? Ga maar eens na: je
hebt met jezelf afgesproken om een paar kilo af te
vallen. Het lijkt niet zo moeilijk, maar dan… een
hele week prachtig weer, dus volop genieten van
barbecue en koude biertjes. Maar natuurlijk ga je
volgende week écht beginnen… Is dit zelfdiscipline? Uiteraard niet, hoewel het natuurlijk wel
begrijpelijk is.
In de (top)sport betekent zelfdiscipline vaak een
goede zorg voor je eigen lichaam. Heb je voldoende
discipline om op tijd naar bed te gaan, goed te
eten en voldoende fysieke arbeid te leveren zodat
ook je lichaam in topconditie blijft.
Wanneer je zijn collega's mag geloven was Jaap
Stam daar een zeer goed voorbeeld van. Letterlijk
werd gezegd: 'Hij bracht de discipline op om na
elke training buikspieroefeningen te doen'. Een
andere vorm van discipline is de teamdiscipline.
Dit betekent dat je je houdt aan afspraken die in
het team zijn gemaakt, ook al ben je het zelf niet
met elke afspraak of regel helemaal eens.
Aan de coach de taak zijn spelers elk afzonderlijk
te stimuleren tot het vergroten van hun zelfdiscipline én om de teamdiscipline te benoemen, te
prikkelen en te bewaken. Deze coach zal veel winst
boeken in zijn strijdplan. Want zelfdiscipline zorgt
er uiteindelijk voor dat de individuele speler zich
fysiek en mentaal sterker voelt. Hij weet van zichzelf dat hij er alles aan heeft gedaan om zo sterk
mogelijk te zijn. Dit zelfvertrouwen zal zich binnen
het veld vertalen in durf en een grote wil om te
winnen.
Teamdiscipline zal er voor zorgen dat de teamspelers sneller een vergroot vertrouwen in elkaar krijgen; immers, zij weten op voorhand van elkaar dat
afspraken nagekomen worden, hetgeen uiteindelijk
resulteert in een beter resultaat. Want wanneer een
speler merkt dat zijn teamgenoten hun uiterste
best doen de teamafspraken na te komen, zal dit
een positieve uitwerking op de betreffende speler
hebben.

Van de C1-selectie stromen dertien spelers door naar de
bovenbouw. Vier spelers vallen af. Vanuit de C2 komen
twaalf jongens door en bovendien maken twee
D'ers de overstap.

D2

FC GRONINGEN D2
De D2 had net als de D1 één ploeg die echt te sterk
bleek: Emmen av. De ploeg eindigde op de tweede plek en had
in de Tweede Divisie prima tegenstand. Trainer Peter Hoekstra:
“We hebben een heel mooi team. We zijn weliswaar geen kampioen geworden, maar hebben een prima competitie gespeeld
met alleen maar eerstejaars. Emmen was een heel fysiek team
en daar waren we niet tegen opgewassen. Wel is duidelijk dat de
ploeg heel veel potentie in zich herbergt.”

Denk maar eens aan Erik Nevland, die bijna elke
bal aan het najagen was. Dit gaf energie aan andere spelers, waardoor ook zij weer een stapje harder
liepen. En wanneer alle spelers een stap harder
gaan zetten, zal het steeds logischer worden dat er
aan het einde van de wedstrijd een goed resultaat
wordt geboekt.
Een mooie zomer gewenst!

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

Twaalf van de spelers maken de overstap naar D1, dat in
de Eerste Divisie speelt. De D2 wordt gevuld met spelers
die afgelopen seizoen in de Voetbalschool actief waren.
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