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JEUGDTEAMS VAN FC GRONINGEN MANIFESTEREN ZICH

Prijzenkast flink aangevuld
Het seizoen 2008/2009 zit erop en kan als succesvol worden beschouwd. Twee kampioenschappen. Tweemaal
bekerwinst en handhaving voor alle teams op het hoogste niveau. Daarnaast weden drie spelers afgeleverd bij
Jong FC Groningen. Ook 55 andere spelers stroomden door naar een ouder team. In de bovenbouw blijven 21
spelers nog een jaar in hun team. Van 26 jongens is afscheid genomen. Er worden 36 nieuwe jongens begroet.

Column René Felen

STABIEL SEIZOEN
Veel teams/clubs prediken dat stabiliteit voor hen
erg belangrijk is om door te kunnen groeien. En
in principe kun je deze stabiliteit vergelijken met
het fundament van een huis. Hoe steviger het
fundament is, hoe makkelijker het wordt verder
aan het huis te bouwen.
Hoe stabiel was het team van FC Groningen dit
seizoen? Na aanleiding van een aantal thema's
bekijken we het seizoen 2008/2009.

Underdog of favoriet en ondergrens

A-jeugd

TOPSCORERS
FC GRONINGEN A1

De A-jeugd wist zich te handhaven in de
Mamedov
10
Nike Eredivisie. Een prima prestatie voor de
Van Hezel
4
mannen van Paul Raveneau, die volgend
Bacuna
4
jaar dus opnieuw op het hoogste niveau acWerkman
3
teren. Een toetje in de vorm van de bekerfiVan der Valk
3
nale, liep de ploeg net mis. Van de negentien spelers stromen er drie door naar de Beloften. Acht spelers blijven
nog een jaar. Acht spelers komen door vanuit de B1. Atilay Batbay (Kickers Emden, Dui), Nick Janzen (BV Veendam), Robbin Kuipers (BV Veendam), Madjer Lukoki (DWS), Josha Ottens (BV Veendam), Alim Öztürk
(Hellas Sport) en Emiel Staal (BV Veendam) zijn nieuwe eerstejaars.

TOPSCORERS
FC GRONINGEN C2
De C2 eindigde voor de winterstop als
tweede achter AZ en in de kampioensAdemi
12
ronde na de winterstop als vierde. In
Ploeger
8
het bekertoernooi werd de ploeg van
Schutte
4
trainer Erik Muntendam gestuit door
Bijl
2
het oudere team van Heerenveen C1.
Mennega
2
Van vier spelers is afscheid genomen.
Cicek
2
De andere twaalf stromen door naar de
C1. Veertien spelers komen over van de D1. Jurne Aardema (Cambuur Leeuwarden), Justin Klunder (GVAV Rapiditas) en Oscar
Stolk (Be Quick 1887) zijn nieuw.

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het lastig is
om als favoriet ook altijd te winnen. Dit seizoen
behaalde FC Groningen 28 punten (van de 30)
tegen de onderste vijf ploegen en slechts 3 tegen
de bovenste vijf ploegen. Hoewel dit in het verleden wel eens anders is geweest, zijn dit keurige
resultaten. Jammer genoeg biedt het favoriet zijn
niet altijd de zekerheid
dat je ook daadwerkelijk
gaat winnen, kijk naar de
play-off thuiswedstrijd
tegen NAC Breda.

Uitwedstrijden
Zo rond de periode van
december werden de
resultaten in uitwedstrijden bekritiseerd. Aan het
eind van het seizoen blijkt dat geen enkele Eredivisieploeg in uitwedstrijden meer punten behaald
heeft, dan in thuiswedstrijden. De ploegen die het
dichtst in de buurt komen zijn NAC Breda en
Willem II. Het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden bedraagt slechts drie punten. En de FC? Zij
hebben qua punten in uitwedstrijden een keurige
vijfde plaats behaald.

De laatste minuut

D-jeugd
B-jeugd

TOPSCORERS
FC GRONINGEN B1

De B-jeugd won de cruciale wedstrijd
Francisco
4
van Vitesse/AGOVV en bewerkstelligde
Verburgh
4
daarmee handhaving in de Eredivisie.
De Ridder
4
In het bekertoernooi reikte de ploeg
Ben Moussa
3
van trainer Peter Moltmaker niet verder
dan de poulefase. Van de 22 spelers stromen er acht door naar de
A1. Vier spelers vallen af. Tien spelers gaan hun tweede jaar in bij
de B1. Yannick Berends (FC Emmen), Lucas Bijker (Cambuur
Leeuwarden) en Alexander Vogel (Kickers Emden, Dui) zijn drie
tweedejaars van buitenaf. Acht jongens komen over vanuit de C1.

C-jeugd

TOPSCORERS
FC GRONINGEN C1

De C1 werd haast traditioneel tweede
Gazarjan
12
achter Ajax in de Eerste Divisie A. In het
Gorissen
12
bekertoernooi reikte de ploeg van GrafInge
10
ton Holband tot de finale. Daarin werd
Cassuendi
9
gewonnen van Cambuur Leeuwarden.
Van de negentien spelers stromen er acht door naar de B1. Acht jongens vallen af. Drie spelen er ook komend seizoen in het oudste Cjuniorenteam. Willem Bouwkamp (Helpman), Davidson Spriensma
(FC LEO) zijn nieuw. Twaalf jongens stromen door vanuit C2.
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TOPSCORERS
FC GRONINGEN D1

De D1 van trainer Hugo Alves Velame
Zivkovic
31
heeft in de competitie slechts twee
Jasper
13
punten laten liggen en werd afgetekend
Oldenburger
12
kampioen. In Euroborg ging de officiNdiyisaba
12
euze landelijke titel naar PSV, dat voor
AZ en de FC als eerste eindigde. In het bekertoernooi kwam de D1
eveneens tot de finale. Daarin trok het tegen Cambuur Leeuwarden aan het langste eind. Veertien van de vijftien jongens stromen
door naar de C2. Wessel Koomans (Gasselternijveen), Emiel Pastoor (BV Veendam), Gerald Postma (ASC '75), Lukas Siemers (TT
Bunde, Dui) zijn nieuwelingen.

TOPSCORERS
FC GRONINGEN D2
De allerjongste jeugd van trainer Peter
Hoekstra leverde met het kampioenHaanstra
48
schap in de Tweede Divisie F een topBacuna
20
prestatie. Dertien van de veertien jonBosgraaf
10
gens maken de overstap naar de D1. In
Giezen
10
het bekertoernooi was Heerenveen D1
te sterk. Komend seizoen beginnen zeventien nieuwe spelers aan
de opleiding: Mathijs Elderman (GRC), Eike Begemann (TV
Bunde, Dui), Delano Goeree (GVAV), Ids Hannema (GOMOS),
Brandon Hartsuiker (BE Quick), Jan Hup (Pesse), Jasper Kingma
(GRC), Nik Lemmink (Actief ), Sebastiaan Meijwaard (GVAV),
Dennis Molema (GVAV), Dani Rozema (LEO Loon), Frank Schilstra (Annen), Jannik Schoon (Germania Leer, Dui), Emiel Seigers
(FC Ter Apel), Rutger Timmermans (ACV), Lorenzo Valente
(GVAV) en Daan Wijma (Viboa).

In een korte periode kreeg FC Groningen beslissende goals tegen in de laatste minuut. Daarna
zat de FC twee keer aan de goede kant van de
score, uit tegen FC Utrecht en FC Volendam.
Hoewel het in de eerste play-offwedstrijd tegen
NAC toch weer een tegendoelpunt kreeg te
verwerken in blessuretijd, blijkt dat FC Groningen
vaker beslissend is geweest in het laatste kwartier van een wedstrijd, dan dat het tegengoals
heeft moeten incasseren. In deze statistiek bezet
Groningen een zesde plaats.
En zo kun je waarschijnlijk nog meer cijfers erop
loslaten en zul je merken dat FC Groningen bij
veel statistieken zo rond de zesde plaats is
geëindigd. Wellicht voor sommigen teleurstellend,
omdat ze na de competitiestart op meer hadden
gehoopt. Aan de andere kant is er in Euroborg al
veel bereikt. Met een vijfde, zevende, achtste en
zesde eindklassering heeft FC Groningen zich
definitief genesteld in de subtop.
Het is daarom ook niet moeilijk om de conclusie
te trekken dat het qua stabiliteit goed was bij FC
Groningen. Hoewel er dit seizoen soms haperingen waren, is er een goed fundament gelegd. En
aangezien het fundament goed was, kwam er
ook ruimte voor de extra's. Zoals een topscorer
die bij de top-3 hoort en een verdediging die bij
de top-3 hoort. Hoewel 'het toetje' om Europees
voetbal te halen net niet werd behaald, heeft FC
Groningen ook dit seizoen weer 'een mooi huis'
gebouwd. Laten we volgend seizoen maar weer
een stap verder zetten.

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