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Prestaties vertonen stijgende lijn

UITWEDSTRIJDEN

Vlak voor het ingaan van de winterstop hebben de zes jeugdteams de stijgende lijn in de sportieve prestaties
allemaal te pakken. A1 knokte zich overtuigend terug van de laatste naar de negende plek in de Eredivisie; de
andere teams verblijven allemaal in de (sub)top van de ranglijst. D1 is zelfs nog altijd ongeslagen koploper.
C2
De C2 is knap als tweede geëindigd in de noordelijke versie van
de Onder-14 competitie. De ploeg van trainer Erik Muntendam
won in de laatste speelronde voor de zevende keer en ging op
doelsaldo nog voorbij aan Ajax op de ranglijst. Samen met koploper AZ, Excelsior, ADO Den Haag en Sparta en zes ploegen uit de
zuidelijke competitie (NAC, PSV, RKC, Feyenoord, Den Bosch en
Willem II) wordt na de winter opnieuw een halve competitie gespeeld.

A-jeugd
In het rechterrijtje van de Eredivisie is het nog nooit zo spannend geweest als dit jaar. Alle zeven ploegen in de onderste helft
van de ranglijst hebben zeven maal verloren. Het verschil tussen
de nummers 7 en 14 van de ranglijst bedraagt slechts vier punten. FC Groningen A1 heeft zichzelf een uitstekende dienst bewezen door de laatste twee duels voor de winterstop in winst om
te zetten. Door de zeges op PSV en NEC staat de ploeg van trainer Paul Raveneau nu op de negende plek met 15 punten uit
veertien duels. Met de vorm zit het goed. Van de laatste vijf duels
werd er slechts één verloren. Na de winterstop is het uitduel op
24 januari bij FC Utrecht de eerste van twaalf ‘finales’.

Steeds vaker komen mensen naar me toe om te vragen
waarom er in uitwedstrijden niet hetzelfde gepresteerd
kan worden als in de thuiswedstrijden. De redenatie is
dan vaak dat dezelfde 11 spelers dezelfde tactiek moeten uitvoeren en eigenlijk alleen het publiek anders is.
Laten we dan eerst eens naar de
feiten kijken. Op het moment van
schrijven (na de uitwedstrijd tegen
PSV) heeft FC Groningen in 7 thuiswedstrijden 18 punten gehaald en in
7 uitwedstrijden 5 punten. Een
aanmerkelijk verschil, maar hoe zit
het dan met de andere Eredivisieploegen? Op dit moment is er
GEEN enkele ploeg die in uitwedstrijden beter presteert dan in thuiswedstrijden. Alleen
NAC Breda heeft in uit- en thuiswedstrijden een gelijk
aantal punten behaald. Alle overige teams halen tijdens
thuiswedstrijden meer punten dan in uitwedstrijden.
Dat is niet alleen dit seizoen zo, dit is al jaren zo en ook
in het buitenland zul je één of maximaal twee ploegen
aantreffen die in uitwedstrijden meer punten behalen dan
in eigen huis.
Conclusie 1: circa 90% van alle teams behaald in thuiswedstrijden de meeste punten.

Eerstvolgende thuisduels
Het competitieprogramma van de C2 in de voorjaarsreeks is nog
niet bekend.

D-jeugd

Eerstvolgende thuisduels

D1

Za 31-01-09 14:00 FC Groningen A1 - SC Heerenveen A1
Za 14-02-09 14:00 FC Groningen A1 - Twente/Heracles A1
Za 07-03-09 14:00 FC Groningen A1 - PSV A1

De D-jeugd is onder leiding van trainer Hugo Alves Velame bezig
aan een verbluffend goed seizoen. De ploeg heeft na twaalf duels
nog maar twee punten verspeeld en heeft bovendien slechts drie
tegengoals te verwerken gekregen. Zo mag de ploeg zich met vlag
en wimpel de herfstkampioen noemen. Het competitieprogramma ziet er verder ook zeer gunstig uit. Want van de resterende
negen wedstrijden, speelt de ploeg er nog zes thuis.

Eerstvolgende thuisduels

Wat gebeurt er allemaal tijdens een uitwedstrijd? Allereerst gaan de spelers zo’n half uur voor aanvang beginnen met de warming up. Zo’n uur voor de warming up
zijn de spelers al in het stadion om de benodigde verzorging te krijgen. Meestal wordt bij uitwedstrijden een hotel
aangedaan, waar geslapen, gerust en/of een sportmaaltijd wordt genuttigd. Het nuttigen van een sportmaaltijd
is ongeveer drie uur voor aanvang van de wedstrijd.
Tevens wordt in het hotel ook de tactische bespreking
gehouden.
Dan komt daar natuurlijk nog eens de reistijd naar de
uitwedstrijd bij, rekening houdend met mogelijke files. De
reistijd verschilt natuurlijk per uitwedstrijd. Maar praktisch
gezien betekent het dat bij een avondwedstrijd in
Amsterdam, er aan het begin van de middag vertrokken
wordt. Bij een thuiswedstrijd zet je de auto onder in de
garage van Euroborg en zo’n twee uur voor aanvang
loop je je eigen kleedkamer in.
Conclusie 2: het gewoontepatroon bij een uitwedstrijd is
behoorlijk anders dan bij een thuiswedstrijd

B-jeugd
De B’ers hebben zich in de Eredivisie gehandhaafd op de zesde
stek van de ranglijst. Verliezen van PSV en Ajax is geen schande,
gezien de klassering van die teams in de top-3. Bijzonder was de
manier waarop van Twente/Heracles werd gewonnen door de
ploeg van trainer Peter Moltmaker. Bij een 1-2 tussenstand kregen de Tukkers diverse kansen om de wedstrijd in het slot te
gooien, maar in de slotfase was het juist Groningen dat 2-2 en 32 scoorde. De ploeg heeft 16 punten uit twaalf duels. Na de winterstop is NAC Breda de eerste gast op Corpus den Hoorn.

Za 24-01-09 10:30 FC Groningen D1 - Union D1
Za 31-01-09 10:30 FC Groningen D1 - NEC D1
Za 14-02-09 10:30 FC Groningen D1 - FC Emmen D1
Za 14-03-09 10:30 FC Groningen D1 - SC Heerenveen D1

D2

Aangezien de meeste mensen ‘gewoontedieren’ zijn,
wordt dit ook gezocht bij wedstrijden. En het is nu
eenmaal zo dat een thuiswedstrijd vaker gespeeld wordt
dan een zelfde uitwedstrijd. Daarom wennen spelers
sneller tijdens thuiswedstrijden en kunnen zij zich sneller/makkelijker focussen op wedstrijden. Tijdens uitwedstrijden is het even zoeken naar een plaats in de kleedkamer. Wat gebeurt waar? Wanneer zijn we in het
stadion? Hoe ziet dat eruit? Enzovoort, enzovoort. Dit
‘energieverlies’ moet ergens weer gecompenseerd
worden. En wanneer je in een uitwedstrijd ook nog eens
achter komt te staan, betekent het dat je nog meer moet
compenseren. En dit keer is er geen thuispubliek dat je
ondersteunt om je een beetje extra te geven. Daarom
zijn punten uit bij Heracles Almelo en NEC (beide met
een man minder situatie) des te knapper.
Conclusie 3: tijdens uitwedstrijden kost het meer energie
om hetzelfde niveau te halen dan bij thuiswedstrijden

De jongste jeugdploeg heeft met een hele knappe sprint de subtop van de Tweede Divisie F bestormd. Van de eerste zes duels
won de ploeg de helft. Daarna heeft het team van trainer Peter
Hoekstra liefst acht maal op rij gewonnen. Op die manier staat
de ploeg in verliespunten nog altijd maar vier punten van de virtuele koploper Flevo Boys. Na de winter speelt de ploeg nog zesmaal thuis en zesmaal uit.

Het is natuurlijk niet zo dat je per definitie kansloos bent
in een uitwedstrijd. Want als eenmaal de ban doorbroken
wordt, komt er ook een vorm van veiligheid en bekendheid. Spelers gaan zich prettiger voelen tijdens uitwedstrijden omdat ze weten dat ze al eerder met het bijltje
gehakt hebben en dit geeft weer vertrouwen aan de
spelers en het team.

C-jeugd

Eerstvolgende thuisduels

C1

Za 07-02-09 10:30 FC Groningen D2 - WVV D1
Za 14-03-09 10:30 FC Groningen D2 - Flevo Boys D1

Conclusie 4: wanneer er een patroon in uitwedstrijden
gecreëerd kan worden, komt er meer vertrouwen in het
team

Eerstvolgende thuisduels
Za 24-01-09 14:00 FC Groningen B1 - NAC Breda B1
Za 28-02-09 14:00 FC Groningen B1 - AZ B1
Za 14-03-09 14:00 FC Groningen B1 - Feyenoord B1

Vlak voor de winterstop heeft de ploeg van trainer Grafton Holband de tweede nederlaag van het seizoen geleden. Opnieuw
was Twente/Heracles te sterk. De Tukkers zijn Groningen nu ook
gepasseerd op de ranglijst. FC Groningen C1 staat derde en heeft
22 punten uit twaalf duels. Het hervat de competitie met een
thuiswedstrijd tegen koploper Ajax. In september bezorgde Groningen de Amsterdammers de enige nederlaag tot nu toe.

Eerstvolgende thuisduels
Za 24-01-09 12:00 FC Groningen C1 - Ajax C1
Za 28-02-09 12:00 FC Groningen C1 - FC Emmen C1
Za 14-03-09 12:00 FC Groningen C1 - Haarlem C1

Natuurlijk zijn er meer factoren die een uitwedstrijd
kunnen beïnvloeden en daarom raad ik de liefhebber aan
het boek ‘speel nooit een uitwedstrijd’ van Pieter Winsemius te lezen. Hierin worden de diverse lastige aspecten
van het spelen van uitwedstrijden nader uitgelegd. Veel
leesplezier.
TripleWinSport ondersteunt bij FC Groningen coaches en
teams in het teamproces.
Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl
TripleWinSport ondersteunt bij
FC Groningen coaches en teams in het teamproces.
Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl
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