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Kampioenschap voor FC Groningen D1
De D1 van FC Groningen heeft op 4 april 2009 op eigen veld het kampioenschap mogen vieren door een thuis-

Column René Felen

DE LAATSTE
MINUUT

zege op Twente/Heracles. Ook de D2 is nog in de race voor de titel. FC Groningen C1 en C2 behoren bij de top-6

In een korte periode moest de eerste selectie tot

in hun leeftijdscategorie. De A1 handhaafde zich inmiddels en voor de B1 wordt de thuiswedstrijd tegen Vites-

drie keer toe een nederlaag incasseren in de laatste

se/AGOVV op 25 april cruciaal voor lijfsbehoud. De kaarten zijn dus bijna geschud.

minuut. Twee keer tegen sc Heerenveen en een
keer thuis tegen PSV, oftewel drie keer tegen een
directe concurrent voor de top 5. Een goed

A-jeugd
r
C
e

moment om eens in te gaan op het fenomeen 'de

Voor de oudste jeugd van FC Groningen was er op woensdag 8
april een bescheiden feestje te vieren. De maximaal benodigde 30
punten werd weliswaar nog niet helemaal gehaald, maar door de
zege op sc Heerenveen werd het totaal opgevoerd naar 29 en
klom de ploeg van coach Paul Raveneau naar plaats zeven, in het
linkerrijtje. Met nog drie competitieduels voor de boeg hoeft de
ploeg zich geen zorgen meer te maken. De A1 kon op die manier

laatste minuut'. Is het incasseren van een tegengoal
in de laatste minuut iets wat alleen voor FC Groningen telt en kun je hierop dan trainen?
Ook op hoger niveau gebeuren er soms de vreemdste zaken in de laatste minuut. Wie herinnert zich
niet de Champions League finale van 1999. Bayer
München stond met 0-1 voor en was klaar om de
cup met de grote oren in ontvangst te nemen. Maar
door twee goals in blessuretijd ging Manchester
De C2 is op weg naar de beste prestatie sinds de invoering van de
onder-14 competitie. De ploeg staat na de winterstop na acht van
de elf ontmoetingen op een keurige achtste stek in de competitie
en heeft nog zicht op de vierde plek. Daarmee doet het team van
trainer Erik Muntendam het keurig. In het bekertoernooi werd de
C2 in de achtste finales helaas uitgeschakeld door de C1 van sc
Heerenveen. De C1 van Groningen houdt nu de eer hoog in dat
toernooi.

vrijuit spelen in de kwartfinale van de bekertoernooi waarin AZ
op 11 april tegenstander was. Opmerkelijk is overigens dat de
ploeg in 23 competitieduels tot dusver slechts 21 doelpunten
scoorde en desondanks in de middenmoot bivakkeert. De negen
keer dat de defensie geen doelpunt incasseerde, droegen daar
prima aan bij.

Resterende competitieduels
Za 18-04-09 12:00 FC Groningen C2 - FC Den Bosch C2
Za 25-04-09 13:00 RKC Waalwijk C2 - FC Groningen C2
Za 09-05-09 12:00 FC Groningen C2 - ADO Den Haag C2

United er met de winst
vandoor.
In andere sporten zijn ook
voorbeelden waarbij in de
laatste minuut, of zelfs in
de laatste seconde, de
wedstrijd wordt beslist. Zo
heeft Michael Jordan (ex-topbasketbalspeler) een
mooie uitspraak gedaan, waarin hij zegt (vrij vertaald): “Bij de Chicaco Bulls kreeg ik meer dan
dertig keer de laatste bal om in de laatste seconde
onze wedstrijd te beslissen en ik faalde toen! Maar

Resterende competitieduels

door dit falen hebben we wel de energie gekregen

Za 18-04-09 14:00 FC Groningen A1 - De Graafschap A1
Za 25-04-09 14:30 Vitesse/AGOVV A1 - FC Groningen A1
Za 02-05-09 14:00 FC Groningen A1 - Ajax A1

om uiteindelijk de NBA-titel diverse keren te winnen!”
Kun je dit proces - de wedstrijdspanning en con-

B-jeugd

centratie vasthouden tot het laatste fluitsignaal gaat

Voor de B-jeugd breekt nog een spannende tijd aan. Na de zege
op NAC Breda van 24 januari scoorde de ploeg van Peter Moltmaker in zes duels geen enkel doelpunt meer. Tot overmaat van
ramp kreeg de ploeg nog twee punten in mindering naar aanlei-

- trainen? Hierover lijken de meningen verdeeld.
Voor een team dat in een korte tijd dergelijke tegenslagen krijgt (alles gegeven, maar niet gekregen
waarop je recht hebt) is het wel van groot belang
dat je vasthoudt aan het proces dat je hebt ingezet.
Binnen de teamontwikkeling wordt deze 'hapering'

D-jeugd
De D'ers van trainer Hugo Alves Velame hebben het kampioenschap
binnengesleept en verspeelden op de weg naar de titel slechts twee
punten. Bovendien hoefde de ploeg slechts vijf doelpunten toe te
staan en hielden de keepers vijftien keer hun doel schoon. In de resterende drie duels gaat het team op jacht naar de honderdste treffer.
De teller staat op 92. In het bekertoernooi bereikte de D1 de halve finale door een monsterzege in en tegen Dalen.

ding van een opstootje in de uitwedstrijd bij FC Utrecht. Zo heeft
de B1 één punt minder (!) dan de 19 die het na dertien duels te
pakken had. Een zege bij NAC of PSV gecombineerd met een gelijkspel of winst tegen Vitesse/AGOVV kunnen het seizoen met
een positief gevoel laten eindigen. In negen uitbeurten kwam de
B1 nog maar zeven keer tot scoren.

Resterende competitieduels
Za 18-04-09 14:30 NAC Breda B1 - FC Groningen B1
Za 25-04-09 14:00 FC Groningen B1 - Vitesse/AGOVV B1
Za 02-05-09 14:30 PSV B1 - FC Groningen B1

C-jeugd
De C1 stevent af op een keurige tweede plek in de Eerste Divisie
A. Kampioen Ajax is al geruime tijd niet meer te achterhalen en de
nummer 3, Twente/Heracles, heeft sinds de winterstop meer
punten laten liggen, dan de ploeg van trainer Grafton Holband. Er
ligt nog wel een uitdaging voor C1, die nog strijdt voor de Noordelijke Districtsbeker voor C-junioren. In de kwartfinale is SC Joure
daarin de tegenstander.

in het proces ook wel 'de muur' genoemd.
Veel coaches en spelers hebben de neiging om in
zo'n situatie energie te steken in het aanwijzen van
schuldigen of gaan veranderingen aanbrengen,
waardoor het team eigenlijk alleen maar minder
gaat presteren. Het mooie bij FC Groningen is dat

Resterende competitieduels

zij elke wedstrijd spelen om te winnen. De winst

Za 18-04-09 10:30 FC Groningen D1 - NEC D1
Za 25-04-09 12:00 De Graafschap D1 - FC Groningen D1
Za 02-05-09 10:30 FC Groningen D1 - SC Cambuur D1

pakken is echter geen vanzelfsprekendheid. Het

De jongste jeugdploeg heeft de titelkansen niet meer in eigen
hand. Met nog twee competitieduels voor de boeg heeft het team
van trainer Peter Hoekstra twee verliespunten meer dan concurrent Flevo Boys D1. Die ploeg heeft evenwel nog vijf duels te gaan.
Als beide teams gelijk eindigen, volgt een beslissingsduel. De honderdste treffer werd inmiddels al gescoord door de D2 van FC Groningen, mede hierdoor beschikken zij over het beste doelsaldo.

uiteindelijk beter te worden.

Resterende competitieduels
Za 25-04-09 10:30 FC Groningen D2 - BV Veendam D1
Za 02-05-09 10:30 SC Joure D1 - FC Groningen D2

deksel op de neus krijgen, hoort erbij en als topsporter zul je dit moeten kunnen incasseren om

Michael Jordan zei ook: “Ik haat het om te verliezen,
maar ik zal er nooit bang voor zijn.” Een geweldige
instelling, waaruit de wil spreekt om tot de laatste
seconde van de wedstrijd voor de winst te gaan.
Goals vallen dan ook heus wel weer aan de goede
kant in de laatste minuut, of het nu een mooie
wedstrijd was of niet. Kijk maar naar de wedstrijd
tegen FC Utrecht… En het zal mij niet verbazen dat
het in de nabije toekomst voor de FC nóg een paar
keer gunstig zal uitpakken.

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

Resterende competitieduels
Za 18-04-09 12:00 FC Groningen C1 - FC Volendam C1
Za 02-05-09 14:30 AFC C1 - FC Groningen C1
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