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De C2 heeft de eerste helft van
de competitie afgesloten op de
vijfde plek van de ranglijst en

STOEP
SCHOONVEGEN

strijd in de tweede competitiehelft met de top-6 van de zuidelijke divisie om het kampioenschap. Coach Erik Muntendam
heeft naar eigen zeggen een talenvolle groep die zeer gretig en
leergierig is.

EXPERIMENT MET DRIE PERIODES PER WEDSTRIJD VOOR C2

Muntendam trainer
van 'klein Barcelona'
goed. “Voor de jongens die bij de D2 en D1 al
samenspeelde, is het altijd even wennen aan
de weerstand in de C2, die ligt toch weer hoger.
Er zijn eigenlijk geen zwakke tegenstanders
meer. De clubs in de competitie zijn allemaal
zeer aan elkaar gewaagd.”
In de competitie van RVO FC Groningen C2
wordt dit seizoen een experiment uitgevoerd.
Anders dan te doen gebruikelijk worden er
geen twee helften van 35 minuten gespeeld,
maar drie periodes. “Het zijn periodes van elk
25 minuten,” aldus Muntendam. “Na de eerste
periode volgt een moment van vijf minuten op
het veld. Een soort time-out. En tussen de
tweede en derde periode gaan we naar binnen
voor de thee. Het idee erachter is meer speeltijd
te hebben voor de spelers en bovendien elke
speler minimaal 25 minuten per wedstrijd te
laten spelen.”

“We hebben onze beste wedstrijd gespeeld
tegen Ajax. Dat is toch traditioneel een van de
sterkste tegenstanders in de competitie. Wij
kwamen op een 2-0 voorsprong, maar uiteindelijk kwam Ajax helaas nog terug tot 2-2. We
hebben in de competitie een zeer constant niveau gehaald, al hadden we misschien nog iets
eerder zeker kunnen zijn van de top-6. Ik heb
'klein Barcelona' als bijnaam voor de ploeg bedacht.”

Muntendam. “Het is jammer dat we inderdaad
wat laat op gang zijn gekomen, maar straks
heeft het weer als voordeel dat we elke week
een wedstrijd hebben die erom gaat en op die
manier komen we in een goed ritme terecht.
Het is afwachten wat vooral de ploegen uit het
zuiden van het land te bieden hebben. Dordrecht en RBC zijn bijvoorbeeld clubs die we
nog niet vaak zijn tegengekomen in de competitie. Dat wordt dus weer even aftasten.”

Uitwijken
“In de maand januari hebben we een aantal
keren moeten uitwijken naar de zaal en zijn er
ook wat trainingen vervallen. Daar balen de
spelers oprecht van, want iedereen wil elke dag
hard werken. De spelers stimuleren elkaar en

Afgelopen winterperiode viel er op sommige
plaatsen veel sneeuw. Er moest serieus geveegd
worden; zelfs de minister-president kondigde aan
dat we elkaar hierbij moesten helpen. Zelf ben ik
woonachtig in een woonwijk van een middelgrote
stad en daar ging het als volgt: nadat de eerste
sneeuw van half december was gevallen, maakten de meeste mensen het pad schoon van hun
eigen huis en werd de sneeuw op een hoge berg
elders verzameld. Verder bekommerde men zich
niet echt om de buren en de straat, daar zou de
gemeente wel voor zorgen.
Een paar dagen en enkele fikse sneeuwbuien
later werd duidelijk dat de gemeente niet altijd
overal haar werk kon doen en daarmee werd de
situatie op de straten in de woonwijk vervelender,
met glijpartijen als gevolg. Dit leek mij het
moment om niet
alleen maar de eigen
stoep schoon te
vegen, maar ook de
buurmannen te
vragen om mee te
helpen met het
schoonvegen van de
straat. Met een
mannetje of vier was
het werk redelijk snel
gedaan.
Een leuke bijkomstigheid was dat de sfeer onder de buurmannen
steeds openhartiger werd en er flink werd doorgewerkt. Tevens werd er met een trots gevoel
terug gekeken op de gedane arbeid en de schone straat. De buurmannen vonden het desgevraagd ook wel wonderlijk dat pas na een paar
dagen wordt samengewerkt om de weg begaanbaar te maken. Zeker gezien het plezier, want
samen vegen was eigenlijk leuker dan een dag
zonder sneeuwruimen.

Voor- en nadelen
Dit gehele proces van het sneeuwvegen deed me
sterk denken aan reguliere teams in de sport en
het bedrijfsleven. Waarom werkt het ene team
wel goed samen en heeft het andere team er
moeite mee? Want in matig draaiende teams
hoor je vaak dat teamspelers eerst zijn/haar
'eigen straatje schoonvegen' en pas daarna gaan
kijken naar anderen, terwijl in goede teams een
veel gehoorde uitspraak is: 'Ik weet dat ik altijd
ondersteuning krijg.'

De nieuwigheid heeft zo zijn voor- en nadelen.
“Het dwingt iedere trainer inderdaad om alle
jongens - die de hele week hard trainen - een
aanzienlijk deel van de wedstrijd te laten spelen. Maar helaas zijn er ook clubs die zich niet
helemaal aan de gemaakte afspraken houden.
En het is jammer dat het officieel niet is toegestaan door te wisselen, zoals dat bij de D-pupillen nog wel mag.”
“De competitie is nog steeds besloten. De 24
deelnemende teams kunnen niet degraderen.
Wel is er halverwege een splitsing van de bovenste en de onderste zes. Zo is er gedurende
de eerste competitiehelft toch een sportief
doel. Namelijk om bij de eerste zes te komen.
En dat is ons gelukt. Het is toch mooi om bij de
beste teams van het land te behoren. Door de
mix van noord en zuid komen we na de winterstop bovendien nog weer zes andere teams
tegen. Al blijft het wel wennen dat je in de halve
competitie maar één keer tegen elkaar speelt.”

Ontwikkeling
De ontwikkeling van de ploeg bevalt de trainer
- die bezig is aan zijn derde seizoen bij C2 -

Resultaten
Waar de aandacht van buitenaf wellicht alleen
naar de resultaten van de ploeg uitgaat, zijn de
trainingen voor Muntendam minimaal van
even groot belang. “Uiteindelijk gaat het naast
de ontwikkeling van het team natuurlijk vooral
om de individuele ontwikkeling van spelers. En
ik moet zeggen dat dit team gaat als een trein.
We hebben dit seizoen - in tegenstelling tot
eerdere jaren - nog amper met blessures te
maken gehad en hebben dus een brede selectie. Wij hebben dus ook nog geen gebruik te
hoeven maken van dispensatiespelers uit de
C1.”
“Andersom zijn er al wel jongens die hebben
meegespeeld bij de C1 en is een aantal spelers
van de D1 bij onze wedstrijdselectie aangesloten. De spelers hebben over het algemeen
naast hun vaardigheid ook nog de beschikking
over een aardige 'fysiek'. Bovendien is het goed
gesteld met de mentaliteit.”

Afgelastingen
Door de afgelastingen in de maanden januari
en februari zullen de elf wedstrijden elkaar in
de komende maanden snel opvolgen, weet
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stellen veel vragen. Ze zijn dus leergierig. Elke
maandag staat in het teken van tweebenigheid.
Dat komt natuurlijk ook terug in de andere
trainingen, maar is van jongs af aan een belangrijk aspect in de opleiding. Als de spelers
deze zaken meenemen voor de komende jaren,
zullen ze daarmee zeker hun voordeel gaan
doen.”

INDELING ONDER-14
DIVISIE (VOORJAAR 2010)
Ajax
Willem II/RKC
PSV
Feyenoord
RBC Roosendaal
FC Utrecht
ADO Den Haag
FC Dordrecht
RVO FC Groningen
AZ
NAC Breda
HFC Haarlem

Met de eigen winterse ervaring erbij, werd het mij
wederom duidelijk dat:
- gezamenlijk een project aanpakken geen
vanzelfsprekendheid is
- samenwerken ook niet
- de nood hoog genoeg moet zijn om mensen
naar elkaar toe te drijven
- wanneer mensen wel samenwerken dit kan
leiden tot ongekende prestaties (of in
bescheiden vorm: een schone straat!)
- samenwerking heel veel plezier en een voldaan en trots gevoel kan opleveren
Ik kwam daardoor ook tot de conclusie dat het
schoonvegen van je eigen stoep of straatje eerst
nog genoeg lijkt, maar dat het veel leuker wordt
als je mensen erbij betrekt en je gezamenlijk
meer doet.
Mocht je in je eigen team goede teamspelers
hebben, maak deze belangrijker. Want zij zorgen
ervoor dat anderen nog beter gaan presteren,
waardoor het uiteindelijk resultaat vaak groter
wordt dan eerst gedacht.

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