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Column René Felen

Afgelopen zomer zijn de jeugdopleidingen van FC Groningen/BV Veendam en SC Cambuur samengevoegd.
Beide clubs hebben nu samen een A1 en B 1, die beiden trainen en spelen in Groningen. In de onderbouw
zijn er twee C- en D-jeugdteams in Groningen en één Cen D-jeugdteam in Leeuwarden. In deze uitgave van het
FC Groningen Journaal stellen we de C1 aan u voor.

HET BELANG
VAN DE KEEPER
Meerdere keren reeds is in deze columns gesproken
over het teambelang. Toch wordt vaak nog de rol van
een individu in een team onderschat. Neem bijvoorbeeld de keeper. Hoewel hij natuurlijk bij het team
hoort, doet hij de warming-up apart en staat hij vaak
alleen te juichen bij een goal. En wanneer hij een fout
maakt, heeft dit eerder zwaardere consequenties dan
wanneer een veldspeler een steekje laat vallen.

RVO FC GRONINGEN/
CAMBUUR C1
In de competitie ging de C1
zeer voortvarend van start met
vier zeges en een gelijkspel in
de eerste vijf duels en daarmee een plek in de kop van de
ranglijst. De tweede set van
zes duels leverde één overwinning en twee gelijke spelen op.
Inmiddels, bij het aanbreken
van de winterstop, staat de
ploeg halverwege de ranglijst
met 18 punten uit twaalf
duels.

Doelstelling
Selectie
De selectie van C1 bestaat uit
16 spelers. Zoals gebruikelijk
zijn de meeste jongens afkomstig uit het 'onder-14'-team
van FC Groningen. Veertien
spelers maakten de overstap
vanuit de toenmalige C2 naar
de tweedejaars C-junioren.
Doelman Robin Mennega zag
zijn collega-goalie Erwin Heidekamp overkomen vanuit de
D1. De verdediging bestaat uit
Jim de Leeuw, Roland Baas,
Daro Faraj en Justin Klunder
uit het geboortejaar 1996 en
Keziah Veendorp, die nog een
jaar jonger is.

jaar bij de D-pupillen van GRC
maakte hij de overstap naar de
B1, die hij vier seizoenen
onder zijn hoede had. In 2005
maakte Holband de overstap
naar de C1. De huidige jaargang is dus alweer zijn zesde
bij die leeftijdsgroep.
Elftalleider Nico Veen (57) en
grensrechter Sander Over (25)
zijn nieuw bij FC Groningen
en dus ook bij de C1. Sandra
Vos (21) is bezig aan haar
tweede seizoen als verzorger
bij FC Groningen C1.

Staf
Trainer Grafton Holband (45)
was in het verleden verdediger
in het eerste elftal van FC Groningen. Hij begon aan het
einde van de twintigste eeuw
als stagiair bij FC Groningen
A1, dat destijds werd getraind
door Hans Robben. Na een
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HISTORIE
Chronologisch overzicht:
1 9 9 6 - Eerste seizoen C1
1 9 9 7 - Kampioenschap C1
2 0 0 0 - Kampioenschap C1
2 0 1 0 - Vijftiende seizoen
in competitie

Afgelopen vijf seizoenen:
2 0 0 5/2 0 0 6 1e Divisie A:
2 0 0 6/2 0 0 7 1e Divisie A:
2 0 0 7/2 0 0 8 1e Divisie A:
2 0 0 8/2 0 0 9 1e Divisie A:
2 0 0 9/2 0 1 0 1e Divisie A:

4e
3e
2e
2e
5e

Debuutwedstrijd:
FC Groningen - Nunspeet 3-0
(7 september 1 9 9 6)

Grootste overwinning:
Drachtster Boys - FC Groningen
0-2 0 (1 9 9 6/1 9 9 7)

Willem Gootjes en Roland
Baas maken deel uit van Oranje onder-15, het jongste vertegenwoordigende team van de
KNVB. Onlangs reisden zij af
naar Turkije voor een tweetal
oefenwedstrijden met het Nederlandse team. Youri Schuur
maakt deel uit van het schaduwteam, de tweede selectie,
in deze leeftijdscategorie.

Bij de C1 eindigt momenteel
de 'flessenhals' van de RVO FC
Groningen. Na vier leeftijdsgroepen, die elk een eigen elftal in competitie hebben,
wordt er bij de overgang naar
B1 geselecteerd.

Om meer te weten te komen over de rol van de keeper
in het team vroeg ik hem als eerste:
- 'Hoe herken je een goede keeper?'
Hesp: “Een huis bouw je op
een fundament, een goede
keeper is ook het fundament
van een team. Je kunt als
elftal goed spelen, maar
wanneer de keeper de ballen
te makkelijk door laat zul je
als team niet succesvol worden. Een goede keeper kan
een team goed organiseren
en neerzetten en zo zorgen
voor een goede organisatie
waardoor de kans op succes
groter is. Hierdoor zal de
keeper het zichzelf ook makkelijker maken. Dit herken je
aan rustige coaching, goed
meespelen, goed onschadelijk maken van kansen en
aan een team dat rustig speelt met vertrouwen in de
keeper, met vertouwen achterin en vooral ook met
vertrouwen in het team.”
- 'Wat zijn voorbeelden van keepers die hun team op
sleeptouw kunnen nemen?'
“Edwin van der Sar. Hij is een leider, die alleen al door
zijn uitstraling, vastberadenheid, standvastigheid en
constante hoge prestaties spelers kan motiveren en
sturen. En Peter Schmeichel, die door zijn robuuste
uitstraling en geweldige wedstrijdinstelling en 'over mijn
lijk'-reddingen menig keer zijn team heeft geholpen.”
- 'Wat zijn voor jou voorbeelden waarbij een actie van
een keeper ervoor zorgde dat het team daarna beter
ging spelen?'
“Uit een verder verleden was dat Hans van Breukelen
tijdens Hongarije - Nederland 1985; een kopbal van
dichtbij wordt geweldig onder de lat vandaan getikt op
een moment dat het moeilijk liep in die wedstrijd. De
wedstrijd werd daarna met 1-2 gewonnen. Afgelopen
WK was natuurlijk Maarten Stekelenburg een goed
voorbeeld tijdens Brazilië - Nederland. Een schot van
Kaka in de linkerbovenhoek tikt hij er bij een 1-0 achterstand geweldig uit. Als dat 2-0 was geworden, was
die de wedstrijd waarschijnlijk gespeeld. Nederland wint
nu met 2-1.”

Internationals

Het seizoen
De middenvelders zijn Daan
Smit, Willem Gootjes en Youri
Schuur, die allemaal in de C2
actief waren in 2009/2010. De
aanvallers zijn Kasper Oldenburger, Richairo Zivkovic,
Jonah van der Werf, Amedi
Ndayisaba, Gijs Jasper en
Anton Hekman, die de overstap maakte van WVV uit Winschoten.

Trainer Grafton Holband over
de doelstellingen van zijn
team: “Eigenlijk wil je elk jaar
hetzelfde met de jongens bereiken. Ze moeten individueel
en als team beter worden. Ik
werk met een groep die geheel
bestaat uit tweedejaars C-junioren, dus de doelstelling is dat
zoveel mogelijk van deze jongens kunnen doorstromen

Wat maakt nou een goede keeper? Besluitvaardig,
bewegelijk, moedig, gevoel voor coördinatie en positie,
communicatief sterk en kalm, zijn eigenschappen die
dan worden opgesomd. Toch is de rol van de keeper
vaak groter, dan van menig veldspeler en wie kan hier
beter tekst en uitleg over geven dan keeperstrainer
Ruud Hesp.

naar de B1. Die overstap van
C1 naar B1 is toch het grootst
binnen de gehele jeugdopleiding. Tot en met C1 spelen de
jongens enkel met en tegen
leeftijdsgenoten, vanaf de B1
krijgen ze ook te maken met
jongens, die een jaar ouder
zijn. Het is dus ook onze taak
om ze hierop fysiek en mentaal voor te bereiden.”

In cijfers (per zaterdag 11
december 2010):
3 2 2 - gespeelde wedstrijden
1 9 2 - gewonnen
5 8 - gelijkgespeeld
7 2 - verloren
9 6 7 - doelpunten voor
3 9 4 - 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.

“En onlangs Luciano da Silva bij FC Groningen - ADO
Den Haag, het schot van Verhoek in de 4de minuut. Na
een slap begin van de ploeg hield Luciano 'de nul' met
een uitstekende redding op een hard schot van 10
meter. Hierna kwam de ploeg langzaam in het ritme.
Luciano speelde uitstekend en was met een aantal
goede reddingen beslissend voor het team.”
-'Is het beslissend zijn voor een team ook trainbaar,buiten de technische en tactische keepervaardigheden?
“Voor keepers geldt dat zij kunnen werken aan
coaching - het aanleren welke termen je als keeper
moet gebruiken en hoe je ze moet gebruiken - en het
voorkomen van kansen, door organiseren, positie kiezen en visueel aanwezig zijn, door bijvoorbeeld de
handen omhoog te steken bij een verre ingooi of voorzet. En een keeper kan leren dat hij bij momenten van
teleurstelling rustig moet blijven en zich moet blijven
concentreren op het uitvoeren van zijn basistaken.”
Misschien is het eens aardig om na te gaan welk individu (of individuen) in uw team het fundament zijn en
anderen in het team op sleeptouw nemen door hun
specifieke kwaliteiten.
Ik wens u een mooi gezamenlijk 2011 toe!
TripleWinSport ondersteunt bij
FC Groningen coaches en teams in het teamproces.
Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl
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