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Stroeve start voor jeugdteams FC
De oudste twee jeugdteams van FC Groningen zijn de

Column René Felen

UNDERDOG OF
FAVORIET?

competitie vrij moeizaam begonnen. Beide ploegen
hebben één overwinning op zak en staan in de onder-

De competitie is een paar weken onderweg en ik kon het niet nalaten om een
vergelijking te maken tussen FC Groningen
en het Nederlands Elftal tijdens het Europees kampioenschap. Het lijkt alweer zo
lang geleden, maar wie herinnert zich niet
de geweldige aanvallen tegen Italië, de
weergaloze goals tegen Frankrijk en de
winst op een supergemotiveerd Roemenië.
In 'de poule des doods' werd een optimaal resultaat gehaald. Zelden had een
land op een EK zo glansrijk de eerste
ronde doorstaan.

ste regionen. De beide C-elftallen staan ook op één
zege, maar staan in de middenmoot. De D-pupillenteams hebben ieder al drie wedstrijden gewonnen.
A-jeugd
De A1 lijkt een moeilijk seizoen tegemoet te gaan. In de eerste zes
duels werd één overwinning geboekt en gingen de overige vijf duels
verloren. Na zes speelronden staat de ploeg van trainer Paul Raveneau op de laatste plaats in de Eredivisie. Een 1-0 overwinning in Nijmegen was goed voor de drie punten die de A1 tot nu toe verzamelde.
Opvallend is met name het lage aantal doelpunten dat de ploeg heeft
gemaakt, namelijk drie. Daar tegenover staat bovendien een groot
aantal tegengoals: twintig. Dat zijn er gemiddeld meer dan drie per
duel.

Thuisduels oktober/november
Za 04-10-08 14:00
Za 11-10-08 14:00
Za 25-10-08 14:00
Za 15-11-08 14:00

FC Groningen A1 - Willem II A1
FC Groningen A1 - RBC Roosendaal A1 (beker)
FC Groningen A1 - ADO Den Haag A1
FC Groningen A1 - Vitesse/AGOVV A1

Thuisduels oktober/november
Za 11-10-08 12:00
Za 01-11-08 12:00
Za 29-11-08 12:00

FC Groningen C1 - Stormvogels C1
FC Groningen C1 - FC Omniworld C1
FC Groningen C1 - AFC C1

De C2 heeft ook vier wedstrijden gespeeld en herstelde zich van een
moeizame opening met nederlagen tegen Ajax en AZ. Thuis tegen
Haarlem was er een overtuigende zege en vervolgens werd gelijkgespeeld tegen het sterke ADO Den Haag. Daarmee heeft de ploeg van
trainer Erik Muntendam de race ingezet in de jacht naar een plek bij
de eerste zes na elf duels. In de winterstop worden de twaalf ploegen
namelijk opgedeeld en vervolgt de bovenste helft van de Onder-14divisie de strijd om het kampioenschap.

Thuisduels oktober/november
Za 04-10-08 12:00
Za 25-10-08 12:00
Za 08-11-08 12:00
Za 15-11-08 12:00

FC Groningen C2 - Twente/Heracles C2
FC Groningen C2 - Sparta Rotterdam C2
FC Groningen C2 - FC Omniworld C2
FC Groningen C2 - Vitesse/AGOVV C2

De B1 kende een valse start van het seizoen, waarin FC Emmen in het
bekertoernooi zorgde voor een uitschakeling in de poulefase. In de
competitie was er wel succes voor de ploeg van trainer Peter Moltmaker, die Ajax B1 met 1-0 versloeg. Verder waren er nederlagen tegen
Twente/Heracles en Excelsior. Door een negatief doelsaldo staat de
ploeg na drie duels elfde, maar het gat met de nummer 4 in de Eredivisie, Excelsior, is slechts drie punten.

Thuisduels oktober/november
FC Groningen B1 - FC Utrecht B1
FC Groningen B1 - SC Heerenveen B1
FC Groningen B1 - PSV B1

C-jeugd
De C1 heeft vooral een heel doelpuntrijke competitiestart achter de
rug. Het elftal dat zich vorig jaar nog kenmerkte door nipte overwinningen en een laag aantal tegendoelpunten, heeft dit jaar in vier wedstrijden al elf keer gescoord en ook al tien tegendoelpunten geïncasseerd. Naast de nederlaag bij Twente/Heracles was er een knappe
zege in de hoofdstad, op Ajax. Op eigen veld werd doelpuntrijk met 33 gelijkgespeeld tegen zowel AZ als Go Ahead Eagles. De ploeg van
trainer Grafton Holband staat na vier speelronden op de zevende
plek van de Eerste Divisie A.

D-jeugd
De D1 is de competitie zeer voortvarend van start gegaan. Na drie gespeelde duels heeft de ploeg van trainer Hugo Alves Velame nog geen
punt verspeeld en bovendien heeft het team nog geen tegendoelpunt
gekregen. De punten werden bovendien behaald tegen de collegaBVO's in de Eerste Divisie C. Alleen koploper Twente/Heracles staat
momenteel nog boven de FC. Begin november staat in Hengelo de
topper tegen de Tukkers geprogrammeerd.

Thuisduels oktober/november
Za 04-10-08 10:30
Za 01-11-08 10:30
Za 15-11-08 10:30

FC Groningen D1 - Go Ahead Eagles D1
FC Groningen D1 - Emmen av D1
FC Groningen D1 - De Graafschap D1

De D2 had in de afgelopen seizoenen vaak één tegenstander die uiteindelijk te sterk bleek, maar deed wel steeds mee in de top van de
Tweede Divisie F. Dit jaar is die situatie duidelijk anders. De ploeg van
trainer Peter Hoekstra won en verloor zelf al driemaal en zag de kopgroep met GVAV, BV Veendam en Flevo Boys al een flink gat slaan.
Met de scoringsdrift is evenwel nog niets aan de hand, gezien de 18
gescoorde goals. Daar staan wel vijftien tegentreffers tegenover.

Thuisduels oktober/november
Za 04-10-08 09:00
Za 25-10-08 10:30
Za 08-11-08 10:30
Za 29-11-08 10:30
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Het voordeel van de underdog zijn, is dat
je bent ingedekt voor een eventueel minder resultaat. Wanneer het team alles
geeft en iedereen zijn taak goed uitvoert,
heeft een team in de underdogpositie het
al goed gedaan. De underdog kan het
eigenlijk alleen maar goed doen.
Het Nederlands Elftal had in de poule des
doods een puntentotaal van negen
gehaald met een doelsaldo van 9 voor en
1 tegen. De weg naar de Europese titel
lag helemaal open…
In de kwartfinale tegen Rusland had
Nederland zo voor het eerst een favorietenrol toegedicht gekregen. Enerzijds
doordat Guus Hiddink Rusland prachtig in
de underdogpositie manoeuvreerde,
anderzijds doordat onbewust al verder
gedacht werd dan de komende wedstrijd.
We waren immers op weg om kampioen
te worden…
We kennen de uitslag en we weten ook
hoe teleurgesteld we waren na de wedstrijd. Het was Oranje niet gelukt om de
favorietenrol met succes in te vullen.

B-jeugd

Za 11-10-08 14:00
Za 01-11-08 14:00
Za 29-11-08 14:00

Het aardige was dat
Nederland in alle drie
de wedstrijden de
underdog was. Deze
'grote' landen, de
wereldkampioen en de
vice-wereldkampioen,
werden veel hoger
aangeslagen dan ons
eigen nationale team. Ook in de wedstrijd
tegen Roemenië, waarvan in de kwalificatiereeks niet werd gewonnen (er werd zelfs
niet gescoord!) had Oranje het voordeel
van de underdogpositie.

FC Groningen D2 - Achilles 1894 D1
FC Groningen D2 - GVAV Rapiditas D1
FC Groningen D2 - SC Joure D1
FC Groningen D2 - d'Olde Veste '54 D1

We zijn op het moment van schrijven drie
wedstrijden onderweg in de competitie.
FC Groningen won uit bij Vitesse en thuis
van FC Utrecht. Twee ploegen waartegen
vorig jaar geen punten werden gehaald in
dezelfde wedstrijden. Met een doelsaldo
van 6 voor en 0 tegen werd er ook nog
eens een uitstekend doelsaldo neergezet.
Bij de derde wedstrijd had de FC voor het
eerst tegenslag: de rode kaart voor Ajilore.
Toch knokte Groningen zich terug in de
wedstrijd en kon het zowaar nog een
gelijkspel uit het vuur slepen. Met als
resultaat: koploper in de Eredivisie na drie
competitieronden.
'Een plaats bij de top 5', is al een veel
gehoorde uitspraak. Oftewel: de FC wordt
zachtjes aan een favorietenrol toebedeeld.
Een positie die veel lastiger waar te maken
is dan de underdogpositie. Laten we daarom leren van de lessen van het Nederlands Elftal en elke volgende wedstrijd van
de FC weer beschouwen als de meest
belangrijke. Als de FC de huidige spirit kan
vasthouden, belooft het komende seizoen
weer veel prachtige voetbalmomenten op
te leveren!
TripleWinSport ondersteunt bij
FC Groningen coaches en teams in het
teamproces.
Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl
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