FC GRONINGEN JOURNAAL

NOVEMBER 2010

RVO FC GRONINGEN/CAMBUUR B1

Column René Felen

'Aanvallend meer mogelijkheden dan achterin'

EIGEN WAARHEID
Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar de reactie van
Nigel de Jong. Hoe heeft hij zelf de overtreding
tegen Hatem Ben Arfa van Newcastle United
beleefd? Ook ben ik wel nieuwsgierig naar de
mening van Arjan Robben aangaande zijn blessure bij Bayern München, wetende dat zijn laatst
gespeelde wedstrijd 120 minuten in de WK-finale
is geweest. Aangezien de buitenwereld een nogal
uitgesproken mening heeft, is de lezing van deze
spelers boeiend. Beide heren zullen een goed
verhaal hebben en vanuit hun perceptie zal het
ook daadwerkelijk kloppen en dus is het ook
echt hun waarheid.

Afgelopen zomer zijn de
jeugdopleidingen van
FC Groningen/BV Veendam en
SC Cambuur samengevoegd.
Beide clubs hebben nu samen
een A1 en B1, die beide trainen
en spelen in Groningen.
In de onderbouw zijn er twee
C- en D-jeugdteams in Groningen en één C- en D-jeugdteam
in Leeuwarden. In deze uitgave
van het FC Groningen Journaal
stellen we de B1 aan u voor.

Selectie

Internationals

Historie

De selectie van B1 bestaat uit 21 spelers.
Zes spelers zijn gebleven in het team.
Acht jongens kwamen door vanuit de C1.
Zes spelers kwamen door de samenwerking met SC Cambuur naar Groningen.
Eén speler kwam van buitenaf.

Tolgahan Cicek, Youri Ploeger en Glenn
Bijl maakten in de afgelopen seizoenen
deel uit van de (schaduw)selectie van
Oranje onder-15.

FC Groningen B1 is bezig aan het 19de
seizoen. In 2007 promoveerde de ploeg
voor het laatst naar de Eredivisie. Inmiddels is de B1 bezig aan het vierde achtereenvolgende seizoen op het hoogste niveau.

Doelmannen zijn tweedejaars Niels Kupers en eerstejaars Wieger Sietsma. In de
verdediging zijn Hans Hateboer en Ron
Janzen oude bekenden en kwamen
Erwin Niezemuller, Thijs Gerlofs en Tolgahan Cicek over vanuit de C1.
Op het middenveld zijn Kevin Mennega,
Marnick Ottens, Noureddine Boutzamar
en Martin Kamstra de tweedejaars. Youri
Ploeger, Glenn Bijl en Fekadu Toussaint
zijn eerstejaars.

Het seizoen
In de B1 worden de beste talenten vanuit
Groningen en Leeuwarden samengevoegd. Na twee seizoenen in dit team
wordt de overstap gemaakt naar het oudste jeugdteam, de A1. In de competitie
streeft de ploeg naar handhaving in de
Eredivisie, waarin de ploeg sinds 2007
uitkwam. In het bekertoernooi strandde
het team in de achtste finales door een
nederlaag tegen Vitesse/AGOVV.

Chronologisch overzicht:
1992 - Eerste seizoen
1993 - Kampioenschap + NK-finale
1998 - Degradatie
2000 - Kampioenschap
2005 - Kampioenschap
2006 - Degradatie
2007 - Promotie

Staf

Verwachting

Afgelopen vijf seizoenen:

Trainer Peter Moltmaker over zijn spelersgroep: “Als je de selectie doorlicht, zijn er aanvallend gezien veel meer mogelijkheden dan
voor de achterste linie. Er zijn dus spelers die
zich dit jaar op een andere positie zullen
moeten richten, dan dat ze voorheen gewend
waren. Maar dat vind ik niet erg. Ik denk dat
dit in de B-junioren nog kan. Vanaf de A-junioren moet een speler zich op één positie richten en precies weten wat er van hem wordt
gevraagd op die plek in het elftal.”

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Eredivisie: 11e
Eerste Divisie A: 2e
Eredivisie: 7e
Eredivisie: 10e
Eredivisie: 9e

Debuutwedstrijd:
Drachtster Boys - FC Groningen 0-8
(5 september 1992)

Grootste overwinning:
Veendam 1894 - FC Groningen 0-19
(1992/1993)

In cijfers
(per zaterdag 31 oktober 2010):
401 - gespeelde wedstrijden
186 - gewonnen
85 - gelijkgespeeld
130 - verloren
963 - doelpunten voor
640 - doelpunten tegen

Volg de jeugd!
Van de prestaties van de jeugdteams van
FC Groningen wordt wekelijks verslag
gedaan op www.fcgroningen.nl. Daarnaast is veel informatie over de ploegen
te vinden op http://fcjeugd.hyves.nl/. De
B1 speelt de thuiswedstrijden doorgaans
op zaterdagmiddag om 14.30 uur op het
hoofdveld van GRC op Sportpark Corpus
den Hoorn.

WWW.FCGRONINGEN.NL

Hoe zit het dan met
eigen waarheden in
goede teams? Daar lijkt
het erop dat spelers en
coaches meer gemeenschappelijke waarheden
hebben, dan eigen waarheden. Spelers begrijpen
elkaar en coach en spelers begrijpen elkaar ook.
Dit komt dan weer ten goede aan de onderlinge
communicatie, omdat ze dezelfde waarheden
delen. Logisch zou je denken. Toch is het niet zo
eenvoudig tot gezamenlijke waarheden te komen.
Denk maar eens na over het volgende:
- Spelers hebben verschillende achtergronden
qua ervaringen, stijl van spelen, opvoeding etc.
- De coach kijkt vaak anders naar een wedstrijd
(hij staat aan de zijkant), dan de spelers (die in
het veld staan)
- De coach heeft weer andere ervaringen dan de
spelers

Voorin is Emre Cayiroz afkomstig van VV
Hoogezand. Ifeayi Gorissen, Tim Posthuma en Brian Inge zijn tweedejaars (geboren in 1994), terwijl Firosan Ademi, Denzel Dijkstra en Hoessein Igaranezo zijn
geboren in 1995.

Trainer Peter Moltmaker (47) is bezig aan
zijn negende seizoen als jeugdtrainer bij
de FC. Sinds 2007 heeft hij zich met de
B1 drie keer gehandhaafd op het hoogste
niveau. Zijn assistent Hugo Alves Velame
(36) kwam in 1997 als speler naar Groningen en is tevens trainer van de D1.
Leider Herman Hazeveld is bezig aan zijn
tiende seizoen bij de B1 en is tevens materiaalman bij de Beloften. Verzorger
Johan Nieuwenhuis (23) zit voor het
derde jaar bij de B1 en was daarvoor actief bij de C2. Assistent-scheidsrechter
René Rijploeg (37) is nieuw bij de club.

Wanneer je soms naar een nabespreking van een
wedstrijd luistert, hoor je van beide coaches vaak
verschillende waarheden over dezelfde wedstrijd.
Waarbij ook hier beide trainers gelijk hebben. Je
kunt dit ook betrekken op je eigen team, want
één en dezelfde wedstrijd zal door de keeper
weer heel anders worden
beleefd dan een aanvaller. Beiden hebben
wederom hun eigen
waarheid.

Om toch tot gezamenlijke waarheden te komen,
valt het aan te bevelen dat de coach initiatief
neemt in het achterhalen wat de waarheid van
een individuele speler is. Dit kan zeer eenvoudig
door onder meer vragen te stellen over de wedstrijd, dan wel het terugkijken van videobeelden.
Nu is het 'de truc' om van de waarheid van de
speler en de waarheid van de coach een
gemeenschappelijke waarheid te maken. Ga je
als coach overtuigen? Of pas je je volledig aan
de speler aan? Veel coaches vinden dit een lastig
aspect en voeren daarbij het excuus aan dat het
wel heel veel tijd kost. Het gaat sneller wanneer
spelers 'gewoon' luisteren naar wat de coach
zegt. Diezelfde coaches vinden het dan vreemd
dat diezelfde spelers uiteindelijk niet doen (of niet
begrijpen) wat de coach nu eigenlijk bedoelde.
Om toch tot een gezamenlijke waarheid te
komen is het als coach verstandig om vanuit de
waarheid van de speler 'te vertrekken' en die
speler te begeleiden naar de waarheid die je als
coach hebt. Als coach zul je merken dat het
beïnvloeden van enkele spelers al snel haar weerslag zal krijgen op grotere delen van het team.
Hierdoor ontstaat er een stimulerend proces
waarbij een waarheid steeds meer de waarheid
zal worden. Hierdoor verloopt het proces steeds
sneller. Tel uit je winst…!
Succes!
TripleWinSport ondersteunt bij
FC Groningen coaches en teams in het teamproces.
Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl
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