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Team van Hoekstra als derde geëindigd
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 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
belichten we de D3 (voorheen FC Groningen D2).
seizoen voor mij al geslaagd. We willen attractief, aanvallend voetbal spelen. Wij zijn het enige elftal binnen de
opleiding dat met maar drie verdedigers speelt. We incasseren hierdoor
soms wat meer tegengoals, maar aanvallend moeten we dat goed kunnen
maken.”

HISTORIE
Chronologisch overzicht:
2005 - Eerste seizoen D2
2007 - Kampioenschap D2
2009 - Kampioenschap D2
2010 - Kampioenschap D2
2010 - Zesde seizoen in competitie

Selectie
De selectie van D3 bestaat uit zestien
spelers uit de lichting 1999, allen dit
seizoen ingestroomd in de opleiding.
Vrijwel het gehele team stroomt volgend jaar door naar de D1, die één divisie hoger speelt, in de Eerste Divisie
C. Twee Duitse spelers vallen af en er
komen een keeper en een veldspeler
bij in het nieuwe seizoen.
Doelman Luuk Zwiers heeft in de verdediging assistentie van Dion Paapst,
Jochem de Vries, Wouter de Mare, Armani Mardjoeki en Bas van Veen.

Mulder is al jarenlang de elftalleider
en Martin Broere grensrechter.

Het seizoen
De D3 (eerstejaars D-pupillen) speelt
sinds de oprichting in 2005 op het niveau direct onder dat van de D1,
waarin voornamelijk tweedejaars spelen. De ploeg is in de afgelopen zes
jaar driemaal kampioen geworden
van deze divisie, maar heeft ervoor gekozen niet te promoveren naar de
hoogste divisie. Dit seizoen eindigde
het team op de derde plek van de
ranglijst achter Heerenveen/Emmen 2
en de amateurs van Emmen.

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

Hoofdklasse C: 3e
Hoofdklasse A: 1e
2e Divisie F: 2e
2e Divisie F: 1e
2e Divisie F: 1e

Debuutwedstrijd:
10 september 2005:
SC Genemuiden - FC Groningen 3-9

INDIVIDUELE WEDSTRIJDANALYSE
Communicatie is een van de belangrijkste vaardigheden, die een coach moet
hebben ten aanzien van zijn spelers en team. Ben je in staat om als coach en
als speler(s) dezelfde taal te spreken? Kun je als coach je speler(s) bereiken en
prikkelen? Ben je in staat om te confronteren of complimenteren? Allemaal
vaardigheden, die ervoor zorgen dat het maximale uit de spelers en uit het
team gehaald kunnen worden.
Een van de momenten waarop spelers en coach de gelegenheid krijgen om
elkaar beter te leren begrijpen is de nabespreking. Normaliter vertelt de coach
wat hij van de wedstrijd vond en zal hij benadrukken wat spelers moeten blijven
doen en wat er veranderd moet worden. Hoewel sommige coaches spelers
vragen stellen, wordt niet vaak hun mening gevraagd over de wedstrijd.
Daarom is er dit jaar bij FC Groningen de individuele wedstrijdanalyse geïntroduceerd. Dit betekende dat elke speler na de wedstrijd een formulier met een
aantal stellingen kreeg. De speler gaf dan zijn eigen mening over deze stellingen. De stellingen gingen onder meer over inzet, taakuitvoering, energie en of
ze als speler verbeterd waren door de wedstrijd.
Met deze uitkomsten konden de trainers specifieker doorvragen en gaf het tevens een heel goed
beeld hoe spelers de wedstrijden hadden beleefd.
En aan het eind van het seizoen is het wellicht
aardig om daar eens naar te kijken. Daarom in
vogelvlucht een korte terugblik van het seizoen op
basis van de individuele wedstrijdanalyse.
Competitiewedstrijd 1 t/m 9 “nieuwsgierigheid”
De eerste negen wedstrijden werden behoorlijk
onbevangen ingegaan en een ieder was nieuwsgierig naar waar dit team zou staan. Qua resultaat
leverde deze periode een vijftal overwinningen op,
drie keer een gelijk spel en éénmalig een verliespartij.
De spelers waren duidelijk het meest tevreden over
de thuiswedstrijd tegen Excelsior en de uitwedstrijd tegen AZ en wel op het
gebied van vertrouwen in eigen kunnen. Het minst tevreden waren ze over de
uitwedstrijden tegen Willem II en PSV en dan vooral op het gebied van taakuitvoering.

Grootste overwinningen:
Seizoen 2007/2008:
FC Groningen - Hoogezand 13-0
Seizoen 2010/2011:
FC Groningen - Frisia 13-0

Middenvelders in de ploeg van trainer
Peter Hoekstra zijn Nick Kassmann,
Nick Heckel, Tommie van de Looi,
Oege Sietse van Lingen en Daniël
Teune. De aanvallers zijn Marc Vegter,
Tristan Cooke, Daniël Camara Bos,
Alex Breise en Martijn van Maastrigt.

Competitiewedstrijd 10 t/m 19 “realiteit”
In de periode tot de winterstop moest de selectie eraan wennen dat er momenten kwamen dat ze de koppositie zouden kunnen overnemen in de Eredivisie.
Deze nieuwe realiteit werd in het begin vooral onbevangen tegemoet getreden.
Deze periode leverde zes overwinningen op, éénmaal een gelijkspel en een
drietal verliespartijen.
Voor de spelers waren de thuiswedstrijden tegen ADO, Feyenoord en Vitesse
goede scores op het punt van het nemen van initiatief. En gaven ze zichzelf
onvoldoende op de uitwedstrijden tegen Roda JC en Heracles, waarbij het
oefenen van de trainingsstof laag scoorde. De winterstop werd ingegaan met
een derde plaats.

Staf
Competitiewedstrijd 20 t/m 26 “favorietenrol”
In deze periode gaat ook de buitenwereld meer naar FC Groningen kijken en
wordt er landelijk gefluisterd dat de FC wellicht een titelkandidaat is. Deze
nieuwe rol is wennen. Te grote wisselingen van goed en matig voetbal, zorgen
ervoor dat tegenstanders mogelijkheden krijgen om te ontsnappen. Dit levert
uiteindelijk slechts twee overwinningen op, één gelijkspel en maar liefst vijf
nederlagen.

Trainer Peter Hoekstra (38) was in zijn
actieve carrière speler van ACV, PSV,
Ajax, het Spaanse Compostela en het
Engelse Stoke City. Bij FC Groningen
speelde hij 13 officiële wedstrijden. De
Drent heeft vijf A-interlands achter
zijn naam staan. Na zijn terugkeer uit
Engeland ging hij aan de slag binnen
de jeugdopleiding van FC Groningen.
Sinds 2005 traint Hoekstra de jongste
jeugd. Hij assisteert tevens bij andere
elftallen en traint de spelers op de
Voetbalschool. Hoekstra maakt volgend jaar de overstap naar de eerstejaars B'ers en zal de nieuwe trainer
Bote Talsma ondersteunen bij de D3.
Jordi Hoogstrate was afgelopen seizoen assistent van Hoekstra. Kick

Doelstelling

In cijfers (per 14 mei 2011):

Trainer Peter Hoekstra had met de D3
een gewaagde speelwijze: “Mijn belangrijkste doelstelling is alle jongens
beter te maken. Ik hamer op mentaliteit en techniek. Als de jongens daarbij ook spelvreugde uitstralen, is het

138 - gespeelde competitiewedstrijden
111 - gewonnen
9 - gelijkgespeeld
18 - verloren
705 - doelpunten voor
166 - 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 D3 speelt de
thuiswedstrijden doorgaans op
zaterdagochtend om 10.30 uur
op het kunstgras op Sportpark
Corpus den Hoorn.
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Ook de spelers herkennen dit duidelijk, waarbij zij zichzelf bij de uitwedstrijd
tegen Feyenoord een zware onvoldoende hebben gegeven, maar ook de thuiswedstrijden tegen wederom Roda JC en Heracles waren volgens hen onvoldoende op het gebied van taakuitvoering en strijd. Daartegenover werd de
uitwedstrijd tegen Heerenveen en de thuiswedstrijd tegen Willem II als een
goede voldoende betiteld en dan vooral op het gebied van controle hebben
over de wedstrijd. Ondertussen is de FC terug te vinden op vijfde plaats.
Competitiewedstrijd 27 t/m 34 “back to basis”
Dat spelers en coaches niet tevreden waren over de vorige periode was wel
duidelijk. Ook werd helder welke stappen gezet moesten worden om weer
terug te komen op het ‘oude’ niveau. En hoewel niet alle wedstrijden gewonnen
werden, kwam het niveau wel steeds vaker terug in wedstrijden. Dit zorgde
voor vier overwinningen een gelijkspel en twee nederlagen, waarbij de thuiswedstrijd tegen NEC als beste en de uitwedstrijd tegen Ajax als minste wedstrijd van deze periode werden beleefd. Door deze serie eindigt de FC Groningen op een vijfde plaats in de Eredivisie.
Doordat de spelers steeds oprechter en kritischer de individuele wedstrijdanalyse gingen invullen kon de technische staf steeds beter maatwerk leveren per
speler. Mede hierdoor kon de individuele speler steeds beter in het team presteren. En dit heeft mede ertoe geleid dat FC Groningen dit seizoen een van
haar succesvolste seizoenen heeft gekend. Met de ultieme bekroning in de
vorm van het behalen van Europees voetbal.

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