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JEUGDELFTALLEN FC GRONINGEN ZIJN BIJNA HALFWEG

Knokken voor A1; rest in linkerrijtje
Voor FC Groningen A1 is de eerste competitiehelft moeizaam geweest. Enkele uitstekende wedstrijden met goed resultaat werden
afgewisseld met nipte nederlagen. Vooral het scoren wil nog niet vlotten. De andere vijf teams kunnen vrijuit spelen en hebben
zich allemaal in de (sub)top van de ranglijst genesteld.
A1
De A-jeugd is in oktober en november diverse keren sneu weggekomen en is dan ook helemaal niet kansloos in de strijd om lijfsbehoud. Her en der een doelpuntje meer zou er evenwel goed aan
kunnen doen. Want in het tweede blok van zes competitieduels
werd het doel van de tegenstander slechts driemaal gevonden.
Driemaal speelde de ploeg in die fase gelijk en ook driemaal ging
het team onderuit. De ploeg van trainer Paul Raveneau staat na
twaalf duels onderaan met negen punten, maar op slechts drie
punten van de veilige elfde plek. In het bekertoernooi waren drie
treffers voldoende voor een plek in de volgende ronde, waarin Ajax
A2 tegenstander is.

C2

Programma tot winterstop
Za 29-11-08 14:30 PSV A1 - FC Groningen A1
Za 06-12-08 14:00 FC Groningen A1 - NEC A1
Za 13-12-08 14:30 Feyenoord A1 - FC Groningen A1

De C2 heeft zich zonder al teveel problemen geplaatst voor de
voorjaarscompetitie om het officieuze onder-14 kampioenschap.
En dat is een knappe prestatie gezien de moeizame start met vier
punten uit vier duels. Van de volgende zes duels werden er namelijk liefst vijf in winst omgezet en was er één gelijkspel. Na het duel
met Excelsior wordt het programma van de tweede competitiehelft bekend, dat nog voor de winterstop aanvangt. Vorig jaar eindigde de ploeg van Erik Muntendam nog niet bij de eerste twaalf.
In het bekertoernooi was Marum C1 de tegenstander in de tweede
knock-outronde.

Programma tot winterstop
Zo 30-11-08 11:00 Excelsior C2 - FC Groningen C2

B1
Voor de B'ers was het lange tijd 'alles of niets' en dan even vaak
alles als niets. Totdat het elftal in de negende speelronde voor het
eerst gelijkspeelde. In de eerste drie duels van de maand november bleef de ploeg van trainer Peter Moltmaker ongeslagen en zo
werd een opmars richting het linkerrijtje met succes volbracht. Na
negen speelronden staat het team op een keurige zesde plek met
dertien punten. In de drie wedstrijden voor de winterstop treft de
ploeg nog driemaal een op papier sterkere tegenstander. Twee
daarvan worden op Corpus den Hoorn gespeeld.

D1
Of de D1 de winterstop ingaat als nummer één van de ranglijst,
heeft de ploeg van trainer Hugo Alves Velame - behoudens de
weersomstandigheden - helemaal in eigen hand. Na het eerste
puntverlies tegen toenmalig koploper Twente/Heracles, gingen de
Tukkers nogmaals in de fout en zo staat de D1 na negen speelronden fier aan kop in de Eerste Divisie C. De ploeg heeft acht duels
gewonnen en speelde dus één keer gelijk. Het totaal van slechts
drie tegendoelpunten is een prestatie van formaat. In de tweede
bekerronde was GRC de tegenstander.

Programma tot winterstop
Za 29-11-08 12:00 SC Cambuur D1 - FC Groningen D1
Za 06-12-08 11:30 Vitesse/AGOVV D1 - FC Groningen D1
Za 13-12-08 10:30 FC Groningen D1 - FC Zwolle D1

D2
De jongste jeugdploeg, getraind door Peter Hoekstra, heeft de aansluiting met de subtop gevonden. De eerste zes duels in oktober
en november werden zonder uitzondering in winst omgezet. Na
twaalf duels staat het team daardoor met 27 punten op een keurige vierde plek. Voor de winterstop treft de D2 nog drie ploegen uit
de onderste helft van de ranglijst. In het bekertoernooi bracht de
D2 in de tweede knock-outronde een bezoek aan HSC D1.

Programma tot winterstop

Programma tot winterstop

Za 29-11-08 14:00 FC Groningen B1 - PSV B1
Za 06-12-08 14:00 FC Groningen B1 - Twente/Heracles B1
Zo 14-12-08 11:30 Ajax B1 - FC Groningen B1

Za 29-11-08 10:30 FC Groningen D2 - d'Olde Veste '54 D1
Za 06-12-08 10:30 GRC Groningen D1 - FC Groningen D2
Za 13-12-08 10:30 FC Groningen D2 - SV Urk D1

C1
De C1 van trainer Grafton Holband is net als vorig seizoen in de titelstrijd verwikkeld met Ajax C1. De onder-15 ploeg heeft alleen op
de openingsspeeldag verloren van Twente, versloeg zelfs de huidige koploper Ajax en staat na tien speelronden op vier punten afstand van de Amsterdammers. Driemaal speelde het elftal in doelpuntrijke duels gelijk. Tot de winterstop speelt de C1 nog tweemaal. Beide keren doet het dat thuis. Na de eerste ontmoeting met
AFC volgt de start van de tweede competitiehelft thuis tegen
Twente/Heracles en kan dus sportieve revanche worden genomen.
In het bekertoernooi is ACV de tegenstander in de volgende
knock-outronde.

Programma tot winterstop
Za 29-11-08 12:00 FC Groningen C1 - AFC C1
Za 06-12-08 12:00 FC Groningen C1 - Twente/Heracles C1
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Column René Felen

DE ONDERGRENS
In topsport is het lastiger te voorkomen
dat je slecht speelt dan ervoor te zorgen
dat je goed speelt. Je zou denken dat
wanneer je eenmaal weet hoe je goed
moet spelen, je dit steeds vaker en makkelijker zult gaan doen. De praktijk blijkt
toch anders te zijn. De ene week speelt de
speler de sterren van de hemel en de
week erop lijkt het of hij geen deuk in een
pakje boter kan schoppen.
Hierbij valt een onderscheid op te merken
tussen topspelers en de subtoppers. De
ware topspelers zijn in staat om langer een
gewenst niveau te
halen of te behouden.
Zelfs als ze minder in
vorm zijn, zijn ze nog
steeds van waarde
voor het team. Deze
spelers zijn in staat om
een constant basisniveau, een gewenste
'ondergrens' te behalen. En meestal ligt deze ondergrens op
een ruime voldoende op het spelersrapport, zonder dat ze daarbij echt excelleren
in het veld.
Wat is dan zo'n ondergrens? Voor een
speler betekent het het niveau waarop hij
verder kan bouwen. Stel een speler heeft
als geweldige kwaliteit dat hij altijd balvast
is, op de helft van de tegenstander ballen
verovert en het de tegenstander erg moeilijk maakt. Nu zal het lastig worden om dit
elke wedstrijd weer te doen. Maar met een
goed basisniveau, een goede ondergrens,
betekent het dat hij altijd balvast blijft en
kan zorgen voor rust in het team. Dit geeft
medespelers vertrouwen, waarmee ze de
gelegenheid krijgen om een betere wedstrijd te spelen. Een topspeler kan, zelfs
als hij iets uit vorm is, een dusdanige
bijdrage leveren dat het een positief effect
heeft op de rest van het team.
Een succesvol team weet wat de ondergrenzen zijn van de individuele spelers en
wat de ondergrens is van het team als
collectief. Het team is zich bewust wat er
nodig is om minimaal de ondergrens te
bereiken. Wanneer een team hiertoe in
staat is, zal dit team zich per week sterker
gaan voelen. Dit levert natuurlijk weer
meer vertrouwen op, waardoor de ondergrens alleen maar sterker wordt. En als
deze basis in een team voldoende is, dan
zijn er elke week wel één of twee spelers,
die de vorm van de dag hebben. Zij hebben dan een ideale springplank gekregen
van de rest van het team, zodat zij die
wedstrijd kunnen uitblinken.
Echter, een team dat zich niet bewust is
van de ondergrens, wordt erg afhankelijk
van de vorm van de dag. En dan niet
alleen van de vorm van het eigen team,
maar ook de vorm van de tegenstander of
van het publiek. Om je bewust te zijn van
je eigen ondergrens zul je als speler zelfbewuster moeten worden van je eigen
kwaliteiten en welke norm je daaraan wilt
geven. Met een actieve benadering hiervan zal de norm steeds krachtiger worden
en zal de ondergrens voor de speler, en
voor zijn teamgenoten, steeds duidelijker
en beter bereikbaar worden.

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