FC GRONINGEN JOURNAAL

APRIL 2011

RVO FC GRONINGEN/CAMBUUR D1

Column René Felen

Team van Hugo eindigt steevast in top-3
Afgelopen zomer zijn de jeugdopleidingen van FC Groningen/BV
Veendam en SC Cambuur samengevoegd. Beide clubs hebben nu
samen een A1 en B1, die trainen
en spelen in Groningen. In de
onderbouw zijn er twee C- en Djeugdteams in Groningen en één
C- en D-jeugdteam in Leeuwarden. In deze uitgave van het FC
Groningen Journaal belichten we
de D1.
Selectie
De selectie van D1 bestaat uit vijftien
spelers uit de lichting 1998, waarvan er
dertien al twee jaar in de opleiding actief
zijn. Twee spelers zijn bezig aan hun eerste seizoen bij FC Groningen en speelden vorig seizoen nog bij een amateurclub.
Doelman Sebastiaan Meijwaard kreeg
gezelschap van Jan Hoekstra, die afkomstig is van VV Gieterveen. De verdedigers
in de ploeg van coach Hugo Alves Velame zijn Emiel Seigers, Jan Hup, Daan
Wijma en Brandon Hartsuiker.

Het is mooi om te merken dat het presteren van
FC Groningen veel emotie teweeg brengt. Het
spelen rond de vierde plaats zorgt ervoor dat
menigeen duidelijk laat merken hoe hij of zij erover denkt. Er wordt met veel lof gesproken wanneer er goede resultaten worden gehaald (zoals
de winstpartijen tegen Heerenveen en Willem II)
en ontstemd gereageerd bij verliespartijen (zoals
tegen Roda, Feyenoord en Heracles).

Enkele duels voor het einde van de competitie is Vitesse/AGOVV met een straatlengte verschil kampioen geworden van
de Eerste Divisie C. De D1 van Groningen/Cambuur is nog in een strijd om de
tweede plek gewikkeld met De Graafschap en Heerenveen/Emmen.

Doelstelling
Trainer Hugo Alves Velame over de doelen van de D1: “We willen goed, technisch verzorgd voetbal spelen en wedstrijden winnen natuurlijk. De tegenstand neemt flink toe ten opzichte van
de D3, want we spelen tegen vrijwel alle-

HISTORIE
Chronologisch overzicht:
2002 - Eerste seizoen D1
2004 - Kampioenschap D1
2006 - Kampioenschap D1
2009 - Kampioenschap D1
2010 - Negende seizoen in competitie

Afgelopen vijf seizoenen:
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Topklasse F: 1e
Topklasse F: 2e
1e Divisie C: 2e
1e Divisie C: 1e
1e Divisie C: 3e

Debuutwedstrijd:
7 september 2002:
VV Heerenveen - FC Groningen 0-1

Grootste overwinning:
Seizoen 2005/2006:
FC Groningen - Helpman 20-0

In cijfers (per 11 april 2011):
203 - gespeelde competitiewedstrijden
172 - gewonnen
13 - gelijkgespeeld
18 - verloren
1107 - doelpunten voor
159 - doelpunten tegen

VOLG DE JEUGD!
De middenvelders in de selectie zijn Mathijs Elderman, Dennis Molema, Jasper
Kingma en Lorenzo Valente. In de aanval
is Ruendel Martina (afkomstig van GVAV
Rapiditas) nieuw en spelen ook Delano
Goeree, Ids Hannema en het Duitse duo
Eike Begemann en Jannik Schoon.

Staf
Trainer Hugo Alves Velame (36) kwam in
1997 vanuit Brazilië naar Nederland en
speelde acht seizoenen lang als middenvelder bij FC Groningen. Hij kwam 248
officiële wedstrijden in actie voor de
Trots van het Noorden. In het seizoen
2006/2007 begon hij als assistent van
trainer Henk de Jong bij Jong FC Groningen. Dit seizoen heeft hij voor het vierde
achtereenvolgende jaar de D1 onder zijn
hoede. Daarnaast is hij gastheer in Euroborg bij de thuiswedstrijden van FC Groningen. Alfons de Graaf (38) is elftalleider van de D-pupillen, Bastiaan Seubers
(28) de grensrechter van de ploeg.

Het seizoen
De D1 speelt voor het vierde achtereenvolgende seizoen in de noordoostelijke
versie van de drie landelijke hoogste divisies. Daarin eindigde de ploeg steevast
in de top-3 en ook dit jaar ligt de ploeg
op schema.

WWW.FCGRONINGEN.NL

JAGEN OF GEJAAGD
WORDEN

maal andere BVO's en dat was nieuw
voor deze jongens. Daardoor is de weerstand ook hoger: fysiek, technisch en
tactisch. Het is belangrijk voor onze jongens om ook daarmee goed om te gaan.
Als iedereen doorstroomt naar C2, dan
ben ik tevreden. Als iedereen in mentaal
en fysiek opzicht stappen blijft maken,
dan denk ik dat we binnen de opleiding
nog een hoop plezier aan deze groep
kunnen beleven.”

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 D1 speelt de thuiswedstrijden
doorgaans op zaterdagochtend om
10.30 uur op het kunstgras op
Sportpark Corpus den Hoorn.

Het is lastig het grote verschil tussen deze wedstrijden te begrijpen: 'Het kan toch niet zo zijn dat
spelers in 1 week het voetballen verleerd zijn?'
Dat is ook niet zo, maar er is wel een nieuw
mechanisme in werking getreden:
FC Groningen heeft dit seizoen een goede reputatie opgebouwd, vooral in thuiswedstrijden,
waarin zij bepaalde hoe er gespeeld werd. Soms
met agressiviteit vanaf de 1e minuut een andere
keer met wat meer geduld. Toch was het steeds
de FC die bepaalde
wat er ging gebeuren. Eigenlijk was de
FC steeds de jager
op zoek naar haar
prooi.
Door deze goede
resultaten staat FC
Groningen goed op
de ranglijst. Plotseling
spelen ploegen niet
meer tegen FC Groningen, maar tegen
“de nummer 4 van
Nederland”. En welke
ploeg wil nou niet
winnen tegen een topper? Hierdoor gaan tegenstanders van FC Groningen net een stap harder
lopen, durven ze iets meer en zijn ze net iets
gemotiveerder dan anders. Ze voelen dat ze op
de tegenstander moeten jagen.
Vervolgens ligt het aan de FC hoe ze hier mee
omgaan. Kun je zo'n aanval pareren dan kan het
proces zich zomaar omdraaien en ben je weer de
ploeg die bepaalt wat er gaat gebeuren. Maar
vaak is het zo dat je als team toch even een
stapje terug moet doen. Wanneer bij dit stapje
terugdoen ook nog eens een grote kans of goal
tot stand komt, voelt de tegenstander zich nog
sterker en gaat door met jagen. Waardoor het
voor de FC weer lastiger wordt om de wedstrijd
om te draaien.
Hier heeft natuurlijk elke ploeg die bovenin de
competitie staat mee te maken. En uiteraard zijn
er ook teams die al in staat zijn om hier wel mee
om te gaan. Een enkel team is zo goed dat haar
kwaliteit de doorslag geeft. Andere (top)teams
moeten het bij kentering in het spel van opgejaagde naar jager hebben van discipline, of het
herkennen van de momenten in de wedstrijd (er
wordt dan vaak tegen de verhouding in gescoord). Soms kunnen teams er dan ook al voor
zorgen dat de tegenstander niet steeds méér
vertrouwen krijgt. Voorwaarde is wel dat het team
te allen tijde weet waar hun kracht en mogelijkheden liggen.
Ongetwijfeld heeft u bij het lezen van bovenstaande een team in gedachten.
Een snelle omschakeling van opgejaagd team
naar een team dat jaagt is geen garantie voor
winnen van al haar wedstrijden. De kans wordt
echter wel groter. Een mooie volgende stap richting beter presterende teams.

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