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Column René Felen

Met zijn team komt hij uit in de

LANG LEVE
HET BELEID

zwaarste voetbalcompetitie van
Nederland. Op het hoogste niveau, in de Eredivisie, zijn

De afgelopen periode is er weer veel gebeurd in
voetballand. En daarom dit keer wat meer aandacht voor het beleid. De uitvoerders van het
beleid zijn in eerste instantie de bestuurders en
sommigen hadden al aangekondigd dat de kredietcrises ook van invloed zal zijn op de Betaald
Voetbal Organisaties.

slechts tien plaatsbewijzen te
verdienen voor het seizoen erop.
Op een derde van de competitie
staat RVO FC Groningen B1 in
het linkerrijtje. En dat terwijl de
ploeg gemiddeld vier eerstejaars
B'ers opstelt.

TRAINER PETER MOLTMAKER OVER ZIJN PLOEG:

‘Heerlijk om mee te werken’
T

rainer Peter Moltmaker blikt terug op
de eerste maanden met dit team. “De
ploeg wil meer dan zich alleen handhaven
en dat brengt verplichtingen met zich
mee.”

nipt met 1-2, maar domineerden we het
grootste deel van de wedstrijd. We gingen
dan ook vol vertrouwen richting de eerste
thuiswedstrijd, tegen FC Twente.”

Prima werken
De zevende wedstrijd was een thuisduel
met Willem II/RKC (0-0). “Een heel volwassen wedstrijd, waarin beide ploegen vrijwel

De stap van de onder- naar bovenbouw
brengt behalve het veel meer fysieke voetbal ook op sociaal gebied veranderingen
met zich mee. “We zijn dit jaar voor het
eerst met de A1 en B1 in de voorbereiding
gezamenlijk op trainingskamp geweest,”
aldus Moltmaker. “We hebben een weeklang prima kunnen werken. Als begeleiding
hebben we dit als zeer zinvol ervaren.”

“Behalve het voetbal, dat natuurlijk centraal stond, was er ook aandacht voor zelfwerkzaamheid en hadden de spelers dus
een rol bij het ontbijt en de schoonmaak.
Vooral voor de jongste lichting is het natuurlijk wel een bijzondere ervaring. Uit
een groep van 14-jarigen, die je al vijf jaar
kent, kom je opeens in een groep terecht
waarin ook spelers van 18 jaar rondlopen.”

Flinke tegenvaller
Een week voor de start van de competitie

kreeg de B1 te maken met een flinke tegenvaller. Aanvoerder Pierre Semudenge-Mujene scheurde zijn kruisbanden en zal half
november onder het mes gaan. “Voor Pierre is het natuurlijk een enorme domper en
ook het team mist zijn inbreng”, vertelt
Moltmaker. “In de eerste twee maanden
van de competitie heeft de ploeg het uitstekend kunnen opvangen. Vooraf had ik al
verwacht dat de eerste wedstrijd cruciaal
zou kunnen zijn. Bij NAC Breda wonnen we
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Daarnaast zie je bij de jeugd veel clubs samenwerken omwille van de
financiën. Zo spelen de
beloften van Feyenoord
en Excelsior samen, zijn
er jeugdteams met
NEC/FC Oss, Willem
II/RKC, Vitesse / AGOVV
en Heerenveen/Emmen.
Deze veranderingen
hebben natuurlijk invloed
op eerder gemaakt
beleid van deze clubs.
Aan de andere kant is het aardige dat daar waar
clubs moeten inkrimpen er ruimte komt voor
anderen. Zo zie je bij de jeugdteams welke amateurclubs komen bovendrijven en de ontstane
ruimte invullen. Waarom wel deze clubs en niet
andere gerenommeerde verenigingen? Deze
clubs voeren een beleid uit en daardoor lijkt het
of ze beter door moeilijke tijden komen dan vergelijkbare andere clubs.

Zelfwerkzaamheid

De spelersgroep van FC Groningen B1 bestaat dit seizoen uit liefst 21 spelers. “Daarvan zijn er dus elke week tien die niet in de
basis staan. Het is niet zo dat die spelers lachend op de bank plaatsnemen, maar iedereen kan uitstekend omgaan met zijn rol.
Iedereen gunt elkaar wat en de positieve
energie voert absoluut de boventoon in
onze ploeg. Er wordt wel eens gezegd dat
vaak 70% van de aandacht uitgaat naar gedrag en 30% naar het voetbal. Bij ons liggen
die verhoudingen andersom. En dat is natuurlijk heerlijk om mee te werken.”

En kijk naar de berichten van de afgelopen
weken; RKC heeft het financieel erg zwaar, Willem II hoeft dit seizoen geen stadionhuur te betalen, Roda JC krijgt ondersteuning van de
gemeente en na het wegvallen van de hoofdsponsor bij AZ, wordt er publiekelijk getwijfeld
over het voortbestaan van een topclub.

Twente is één van de vele ploegen in de
Eredivisie met een B2. Die opleiding heeft
dus naast een onder-16 ook een onder-17.
“Terwijl wij spelen met een mix van beide
leeftijdsgroepen,” legt de B1-trainer uit. “In
onze ploeg spelen gemiddeld zeven tweedejaars en vier eerstejaars in de basis. En
met name in fysiek opzicht is het dan flink
aanpoten voor mijn ploeg. Toch wisten we
ook Twente met 2-1 te verslaan, in een
'echte' wedstrijd.”

Blessures
In de tweede uitwedstrijd, bij Feyenoord,
viel het kwartje de verkeerde kant op: 2-1.
“Ook daar kon het weer beide kanten op. En
weer was het verschil maar één doelpunt.
Daarna volgde een prima 1-0 zege op sc
Heerenveen. Een wedstrijd waarin bleek
dat op dit niveau alle details meetellen. Een
kans missen of maken is cruciaal en een
foutje in de verdediging kan dodelijk zijn.”
Daarna pikte Groningen een puntje van
koploper Ajax: 3-3. “Dat was een aantrekkelijke en goede wedstrijd
met veel doelpunten. Een
week later gingen we op bezoek bij ADO Den Haag.
Daar kwamen zij op voorsprong en werden we vooral
door een aantal overtredingen geïntimideerd. Toch
hield de ploeg het hoofd
koel en haalden we nog een
punt: 1-1. Achteraf was er
wel teleurstelling omdat de
spelers wisten dat er meer in
had gezeten. Dat tekent de
instelling van de ploeg.”

niets weggaven. De vijfde plek op de ranglijst geeft de verhoudingen aardig weer. Op
papier hadden we een pittige start en daar
zijn we goed doorheen gekomen. Het is nu
zaak te voorkomen dat we in een mindere
periode terecht komen, zoals vorig jaar gebeurde. Met Jordi Hoogstrate als assistent
en Paul Matthijs, die minimaal één keer per
week op het veld staat, hebben we altijd
twee en soms drie trainers op het veld
staan. En dat alles om de groep als geheel
elke training weer beter te maken.”

VERWACHTINGEN
Waar de eerste doelstelling voor RVO FC
Groningen B1 handhaving op het hoogste niveau is, heeft de ploeg de lat voor
zichzelf hoger gelegd. Trainer Peter
Moltmaker: “Over het algemeen vinden
de spelers dat we in het linkerrijtje thuis
horen. Dat brengt natuurlijk ook verplichtingen met zich mee. De teneur is
dat de spelers zelf ook
veel initiatief tonen
richting bijvoorbeeld
de trainers, de studiebegeleider, de diëtiste
of de teamontwikkelaar. De hele groep is
daarin zeer gretig en
trekt elkaar als het ware
in die 'flow' mee. Het
zijn allemaal voorwaarden om een hoge klassering na te kunnen
streven.”

Wanneer men bij een club zou vragen of er beleid
is, dan wordt vaak een stuk papier gepakt waarop keurig staat geschreven wat men wil bereiken,
hoe de financiën zijn geregeld, hoe de stappen
naar verbetering gerealiseerd moeten worden,
etcetera. Maar als je gaat doorvragen welke
personen de stappen moeten realiseren en wat
er gebeurt als er tegenslag is, dan zijn de antwoorden vaak minder expliciet, dan wel wordt er
geantwoord met: 'Dat zien we dan wel weer!'
Om 'beleid' echt te doen slagen, betekent het
vooral dat je als bestuurder lef en durf moet
hebben om bij tegenslag aan het beleid vast te
houden. Want elke club heeft te maken met
financiële tegenvallers, dus gaat het er niet om
dat ze er zijn, maar hoe je daar als club mee om
gaat. Niet een tegenvaller als excuus gebruiken
maar als een kans. Eigenlijk is deze periode het
ideale moment om te toetsen hoe goed je als
club/organisatie ervoor staat.
Deze periode, hoe lastig het ook is, biedt dus
volop kansen om je als club (organisatie) te profileren. Die organisaties die vast blijven houden
aan hun gemaakte afspraken (ook tijdens succesvolle periodes), zijn de organisaties die ook in
deze periode zullen overleven. Sterker nog: hun
concurrentievoordeel zal alleen maar groter worden.
Mijn tip: kijk eens naar het beleid en de gemaakte
afspraken welke u de afgelopen periode heeft
gemaakt en wat er tot op heden van terecht is
gekomen… Mooi moment om het beleid echt te
laten werken. Lang leve het beleid!
TripleWinSport ondersteunt bij
FC Groningen coaches en teams in het teamproces.
Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl
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