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Nieuwe FC-directie voor seizoen 2019/2020 compleet

Schoenmakers assistent bij
FC Groningen onder-19

M

M

et de benoeming van eerst
Wouter Gudde als opvolger
van scheidend algemeen directeur Hans Nijland en een maand
later de aanstelling van Mark-Jan
Fledderus als technisch directeur
heeft FC Groningen het nieuwe
directieteam voor het seizoen
2019/2020 compleet.
Wouter Gudde begint officieel bij
de start van de eerste training
van de eerste selectie in het nieuwe seizoen. Tot die tijd zal Hans
Nijland de dagelijkse leiding bij
FC Groningen hebben. Mark-Jan
Fledderus werd eind februari ge-

presenteerd als de opvolger van
Ron Jans. Fledderus wordt per 1
april technisch directeur en treedt
hiermee toe tot de nieuwe directie van de club. Met ingang van
het komende seizoen 2019/2020
zal de leiding van FC Groningen
bestaan uit algemeen directeur
Gudde, technisch directeur Fledderus en huidig commercieel directeur Robbert Klaver.
De selectiecommissie - bestaande uit voorzitter Erik Mulder, RvClid Erik Kuik en management consultant Berend Rubingh - is volgens adviseur Hans Nijland erin

geslaagd om slagvaardig voor
een nieuwe clubleiding te zorgen. “Dit geeft rust en duidelijkheid in de organisatie, waardoor
we ons de komende weken volledig kunnen richten op de sportieve prestaties in het restant van
dit seizoen. Met de nieuwe directieleden kunnen we achter de
schermen ook alvast gaan werken aan de maanden die volgen,
waarbij ook zaken zullen passeren die seizoens-overschrijdend
zijn. Daarover zijn goede afspraken gemaakt.”

elchior Schoenmakers is Paul
Matthijs opgevolgd als assistent-trainer bij FC Groningen
onder-19. Matthijs was als hoofdtrainer bij de onder-17 op zijn beurt
de opvolger van Sander van Gessel, die tijdens de winterstop de
stap naar assistent van het eerste
elftal van FC Groningen maakte.
Met de aanstelling van Schoenmakers heeft de opleiding nu alle trainersposities weer bezet. Schoenmakers was al trainer bij de Regionale Voetbalschool (RVBS), eerst in
Hoogeveen en daarna in Assen.
Voor de RVBS-locatie Assen is er
nu dus een vacature ontstaan.
Hoofd opleiding Peter Jeltema
noemt de aanstelling van Schoenmakers één die in de lijn van werkwijze van FC Groningen: “Als de
kans zich voor doet om medewerkers te kunnen doorschuiven binnen de organisatie dan willen we
die graag benutten. We hebben
bevlogen trainers in de RVBS en
Melchior is daar één van. Het is een
mooi moment om op deze wijze
van elkaars diensten gebruik te
gaan maken.”
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Prachtige opbrengst Goed Geld Gala

F

Mendes Moreira op huurbasis naar Telstar

A

hmad Mendes Moreira speelt
de rest van het seizoen
2018/2019 op huurbasis voor Telstar. FC Groningen heeft hierover
tijdens het wintertransferwindow
overeenstemming bereikt met de
club uit Velsen-Zuid, die uitkomt in
de Keuken Kampioen Divisie.
Ahmad Mendes Moreira maakte
sinds de zomer van 2018 deel uit
van de selectie van FC Groningen,
dat hem overnam van Kozakken
Boys. In zijn eerste halve seizoen

C Groningen heeft tijdens
het Goed Geld Gala van de
VriendenLoterij een cheque
ontvangen van iets meer dan
132.000 euro, ten bate van de
opleiding van de club. Een opbrengst, die zo'n drieduizend
euro hoger ligt dan vorig jaar.
Bij de VriendenLoterij hebben
de deelnemers de mogelijkheid
om voor een zelfgekozen goed
doel mee te spelen. Van elk verkocht lot is de helft bestemd
voor een goed doel op het gebied van gezondheid en welzijn.

Bij FC Groningen gaat de schenking binnen de opleiding naar
scholing van jeugdspelers,
zodat kinderen naast hun voetbalopleiding ook op een toekomst in de maatschappij worden voorbereid. Niet alle spelers in de opleiding stromen immers door naar het betaalde
voetbal. FC Groningen dankt
alle mensen, die meespelen met
de VriendenLoterij en daarbij de
opleiding van de club hebben
aangemerkt als goed doel.

bij de Trots van het Noorden kwam
de 23-jarige aanvaller tot dertien
Eredivisiewedstrijden en één doelpunt. Mendes Moreira heeft een
overeenkomst bij FC Groningen tot
medio 2020.
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Mateo Cassierra en Uriel Antuna
keerden in de winterstop terug
naar hun werkgevers, respectievelijk Ajax en Manchester City. De
huurovereenkomsten met beide
aanvallers werden tussentijds ontbonden.
W W W. F C G R O N I N G E N . N L
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TECHNISCH MANAGER RON JANS MAAKT DE BALANS OP

'Misschien wat te
onbevangen en
naïef ja gezegd'
Nog een paar weken en dan stopt Ron Jans na twee seizoenen als manager technische zaken van
FC Groningen. De oud-trainer van de club kreeg de afgelopen anderhalf jaar best wel wat kritiek te
verwerken, maar hij kijkt zeker niet negatief terug op zijn terugkeer bij de Trots van het Noorden.
“Ik had sommige dingen zeker beter kunnen doen, maar ik vind het nog steeds een geweldige eer
om voor FC Groningen te mogen werken.”

sche staf. Ik liet hem weten dat wij
dit seizoen door zouden gaan met
een nieuwe hoofd- en assistenttrainer. Dat zijn gewoon heel vervelende beslissingen. Ze horen er wel
gewoon bij hoor. Daar heb je ook
wel argumenten voor en die beslissing neem je niet alleen, maar dat
is toch wel wat anders dan een
speler op de bank zetten.”
SCHULD
Ook het vertrek van manager topsport en talentontwikkeling Gerard
Kemkers en hoofd opleiding Caspar
Dekker ging Jans niet in de koude
kleren zitten. “Dat vond ik ook een
heel lastige situatie. Sommige mensen gaven mij er de schuld van dat
we uit elkaar zijn gegaan, maar zij
waren al werkzaam bij de club voordat ik begon als manager technische zaken. Ik voel me ook zeker
niet de schuldige als het om hun
vertrek gaat. Ik raakte er bij betrokken, maar wilde het zeker niet op
de manier zoals het is gegaan.”
ind februari werd Mark-Jan
Fledderus gepresenteerd
als de nieuwe technisch directeur van FC Groningen.
De oud-speler van de club volgt
daarmee dus zijn voormalige trainer op in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Fledderus start officieel
op 1 april in zijn nieuwe functie. Ron
Jans maakt dan plaats en blijft als
adviseur en voor een goede overdracht beschikbaar voor FC Groningen. “Ik begrijp heel goed dat ik
niet meer de eindverantwoordelijkheid heb over de beslissingen voor
de toekomst, over de staf en selectie. De komende periode zullen we
in overleg treden op welke momenten en voor welke doelen ik
nog een rol kan hebben en actief
kan blijven bij de club.”

E

OPLUCHTING
Jans maakte medio december
vorig jaar bekend dat hij na dit seizoen stopt als manager technische
zaken van FC Groningen. “Er groeide bij mij al iets vanaf januari 2018,”
blikt hij terug. “Ik liep tegen dingen
aan waarvan ik dacht: 'Dit voelt niet
goed'. Ik heb daar toen met Hans
Nijland over gesproken. Hij gaf aan
4

dat de club door wilde met mij en
mij daarin wilde ondersteunen.”
Ondanks de steunbetuiging vanuit
de club, verdween het knagende
gevoel niet bij Jans. “Ik was verantwoordelijk voor veel mensen, dus ik
voelde zelf ook wel de verplichting
om door te gaan. Maar als je elke
week wel een keer thuis komt met
het gevoel van: 'Dit is het niet', dan
moet je eerlijk zijn naar jezelf en anderen. In oktober vorig jaar heb ik

cetten die minder bij mij passen.
Dan heb je het bijvoorbeeld over
strategie en contractzaken. Je
werkt in deze functie meer op afstand, als je het vergelijkt met het
trainersvak. Daarnaast moet ik in de
publiciteit veel meer letten op wat
ik wel en niet kan zeggen. Eigenlijk
moet je meer niet, dan wel zeggen.
Dat vind ik helemaal niet leuk, want
het liefste praat ik maar een beetje
raak. Misschien heb ik best wel wat
te onbevangen en te naïef ja ge-

'ALS JE MEER OP AFSTAND WERKT, MOET
JE VAN NATURE MEER BESTUURDER ZIJN'
aangegeven bij de club dat ik zou
gaan stoppen. Ik heb het aan de
club overgelaten om te bepalen
wanneer dat naar buiten zou worden gebracht en dat werd eind december. Ik moet zeggen dat ik blij
ben dat het bekend is gemaakt. Het
voelt als een soort van opluchting.”
BALANS
Jans maakt de balans op. “In de
werkzaamheden van manager
technische zaken zitten teveel fa-

zegd toen ik voor deze functie
werd gevraagd, maar ik vind het
gewoon geweldig om voor deze
club te kunnen werken.”
Jans kwam als manager technische
zaken in situaties terecht, die hij als
trainer niet had meegemaakt. “Ik
vond het bijvoorbeeld best moeilijk
om vorig seizoen tegen assistenttrainer Marcel Groninger te moeten
zeggen dat het niet goed zat in een
aantal onderdelen van de techni-

Jans kreeg de afgelopen anderhalf
jaar flink wat kritiek te verwerken.
Bijvoorbeeld dat hij als technisch

manager niet over een goed netwerk zou beschikken. Jans denkt
even na en zegt dan stellig: “Ik loop
al heel lang mee in de voetbalwereld. Ik ken daarin heel veel mensen. Als je begint, in welke functie
dan ook, dan moet je sowieso dingen opbouwen. Ik denk dat mijn
netwerk in de afgelopen anderhalf
jaar aardig is gegroeid. De beslissingen over het wel of niet halen
van spelers heeft volgens mij niets
te maken met mijn netwerk, maar

DECEMBER 2018

met heel andere omstandigheden.
De financiën zijn daar bijvoorbeeld
een belangrijk onderdeel van.”
GEMENGDE GEVOELENS
Jans kijkt met gemengde gevoelens
terug op de komst van spelers gedurende zijn periode als technisch
eindverantwoordelijke man. “Van
sommige spelers die zijn gekomen,
hadden we inderdaad meer verwacht. Dat hebben we op een aantal zaken niet goed ingeschat.”

Jans noemt zelf de naam van Lars
Veldwijk, die in 2018 FC Groningen
via de achterdeur verliet. “Hij kwam
niet door mij naar FC Groningen,
maar ik was wel betrokken bij zijn
komst. Er gebeurde daarna veel
rond Lars. Het is niet belangrijk bij
wie of waar de schuld elke keer
lag, maar het werd uiteindelijk wel
een heel vervelende situatie. We
hadden hoge verwachtingen van
Lars bij FC Groningen. Als hij dan
wordt teruggezet naar Jong FC
Groningen en hij gaat transfervrij
weer weg, dan is dat ontzettend
vervelend. Voor alle partijen.”
BESTUURDER
Ook al was het niet altijd makkelijk
als manager technische zaken,
toch is Jans positief over de afgelopen periode. Zeker nu FC Groningen mede dankzij zijn inspanningen de weg omhoog weer heeft ingezet. “Toen ik aan het twijfelen
was geslagen, zei een goede
vriend van mij tegen me: 'Het verbaast mij niets dat het niet helemaal goed voelt, want volgens mij
ben jij meer een stuurder dan een
bestuurder'. Ik vond dat een mooie
quote en denk ook dat het zo is. Ik
werk heel graag in het voetbal; met
voetbal, met mensen, met teams,
maar als je meer op afstand werkt,
moet je van nature meer bestuurder zijn. En dat ben ik niet.”
Jans is nog niet bezig met zijn
werkzame toekomst. Eerst dit seizoen afmaken. En wat daarna

komt? Jans laat alle opties open. “Ik
ga na dit seizoen een periode ter
overpeinzing inlassen. Een paar
maanden rust nemen en nadenken
over wat ik wil en zien wat er op mij
afkomt. Dan ga ik kijken hoe het
verder gaat. Dat lijkt mij het verstandigst, maar het kan zomaar zijn
dat er iets langskomt en dat ik er
impulsief toch op in ga. Ik wil wel

iets gaan doen dat als een maatkostuum past en niet als een kostuum dat wat te krap of te wijd is.”
OP HET VELD
Ook de mogelijkheid dat Jans terugkeert op het veld als trainer, sluit
hij niet op voorhand uit. “Dat zou
best kunnen. De wereld ligt helemaal open. Ik ben nu het boek

'Grand Hotel Europa' van Ilja Leonard Pfeijffer aan het lezen. De
hoofdpersoon uit het boek hoopt
niet dat het beste uit zijn leven al
achter de rug is en dat zijn leven alleen nog maar op zijn verleden
teert. Hij wil laten zien dat er in de
toekomst zeker nog mooie dingen
kunnen gebeuren. Dat vind ik wel
een mooi motto. Daar ga ik voor.”

Jans over winter-transferwindow
e winter-transferwindow bracht maar liefst
zes nieuwe spelers
naar FC Groningen. Het
gaf een boost aan de prestaties.
Jans kijkt dan ook tevreden terug
op de maanden december en januari. “Ja, er is nu meer concurrentie. De trainer heeft meer mogelijkheden om te wisselen.”

D

Over de nieuwkomers zegt Jans:
“Je zoekt altijd naar de juiste karakters en persoonlijkheden.
Thomas Bruns speelde weinig bij
Vitesse en Iliass Bel Hassani was
op het derde plan beland bij AZ.
Zij zijn zo blij dat ze weer in een
groep bewegen, dat ze weer
spelen en dat ze weer serieus
worden genomen als voetballer.

Dat geeft een positieve impuls.
En ik hoop dat jongens als Kaj
Sierhuis en Mo El Hankouri straks
het geraamte van het elftal gaan
vormen. Het is mooi om te constateren dat FC Groningen door
veel spelers nog steeds wordt
gezien als een goede club, waar
je je op een positieve wijze kan
ontwikkelen.”

Er moest ook wel iets gebeuren
want de prestaties voor de winterstop waren teleurstellend, erkent ook Jans. “We moeten heel
eerlijk zijn: iedereen had veel
meer verwacht van de eerste seizoenshelft. En misschien had er
ook wel meer ingezeten, maar
uiteindelijk was het geheel toch
niet in balans. Vorige zomer gingen er meer spelers weg, dan er
waren bijgekomen. In de winterstop was het andersom. Wij vonden dat dat nodig was.”
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- Vers belegde broodjes en
panini's
- Diverse warme en koude
dranken
- Verse sappen en smoothies
- Huisgemaakt gebak en
zoete snacks
- Friet en bittergarnituur
- Borrelen
Al onze producten ook 'to go'
Geopend van maandag t/m
zaterdag en op zondag(middag)
tijdens de thuiswedstrijden van
FC Groningen.
Boumaboulevard 380 | 9723 ZT Groningen | 050-3215252
www.dilemma.coffee | info@dilemma.coffee

NIEUW IN RODEN

BAR DANSEN
ZODIAK
LIVE MUZIEK | DJ’S
FEESTJES

Heerestraat 22 | 9301 AH Roden
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KAJ SIERHUIS IN PAAR WEKEN TIJD VAN NIEUWELING NAAR PUBLIEKSLIEVELING

Griekse God in Groningen
Door de jaren heen
maakten spelers van
diverse nationaliteiten deel
uit van de eerste selectie
van FC Groningen. Een
speler uit Griekenland
ontbreekt echter nog in dat
rijtje. Toch kent de huidige
spelersgroep van de Trots
van het Noorden een heel
klein beetje Grieks bloed,
want Kaj Sierhuis werd op
27 april 1998 geboren in
Athene. Samen met de
nieuwe aanvalsleider van
FC Groningen wordt een
bezoek gebracht aan
Grieks Specialiteiten
Restaurant Olympia, in het
centrum van Groningen,
om een Griekse maaltijd
te bereiden.

azaros Kounatidis is opgetogen. De eigenaar van Grieks
Specialiteiten
Restaurant
Olympia is supporter van FC
Groningen én AEK Athene. En dan
krijgt hij ook nog bezoek en hulp in
de keuken van Kaj Sierhuis, die met
beide clubs wat heeft. Sinds januari
is Sierhuis de nieuwe spits in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Van
nieuweling heeft Sierhuis zich met
zijn energieke spel snel ontpopt tot
publiekslieveling. Zijn vader is twee
jaar voorzitter geweest van AEK.

L

KNIPOOG
Nu, zeventien jaar later, staat Sierhuis in het restaurant dat al vaker
werd bezocht door spelers van FC
Groningen. Kounatidis noemt er een
paar op: “Arjen Robben at hier vaak.
Daarnaast Fredrik Stenman, Petter
Andersson en Thomas Enevoldsen.
Die jongens uit Scandinavië. En Ron
Jans komt nog steeds langs. Nicklas
Pedersen at hier ook wel eens,

'DE GRIEKSE KEUKEN VALT NIET ECHT
ONDER EEN TOPSPORTDIEET'
“Mijn ouders verhuisden midden
jaren negentig naar Griekenland,”
vertelt Sierhuis. “Mijn vader werkte
voor een bedrijf dat uitzendrechten
verkocht aan televisiezenders,
onder meer van voetbal. Dat bedrijf
werkte samen met AEK. De club
zocht een nieuwe voorzitter en mijn
vader is toen vanuit het bedrijf voorgedragen. Hij kwam door de selectie en heeft dat uiteindelijk twee jaar
gedaan.” Toen Sierhuis drie jaar
was, besloten zijn ouders terug te
gaan naar Nederland.

maar die wil ik hier niet meer hebben na zijn twee doelpunten voor
FC Emmen tegen FC Groningen,”
zegt hij met een vette knipoog.
Sierhuis wordt rondgeleid in de
keuken en kan meteen aan de slag.
Kounatidis: “Eerst ga je mij vertellen
wat je lekker vindt. Een varkenshaasje? Een lamskoteletje?” Sierhuis heeft zijn antwoord meteen
klaar: “Bifteki. Dat vind ik lekker.”
Kounatidis is enigszins verrast door
het antwoord, maar weet meteen

dat hij met een echte kenner te
maken heeft. “En wat wil je erbij?
Een varkenshaasje? Een ossenhaasje?” Ook nu is Sierhuis resoluut: “Doe maar ossenhaas.”
ACHTERGROND
Dankzij zijn achtergrond is Sierhuis
bekend met de Griekse keuken.
“We gingen in de vakanties vaak
terug naar Griekenland. Het eten is
er voortreffelijk. Vooral de bifteki
vind ik een toppertje. Als je die op
de grill legt, dan smelt de feta van
binnen. Heerlijk.” Kounatidis haalt
de bifteki tevoorschijn. “Het is rundergehakt, gevuld met feta. Die
werk je af, waardoor het een soort
van halve maan wordt. Hier begin je
ook mee omdat de bereiding wat
langer duurt. De ossenhaas heeft
minder tijd nodig. Dat komt later
wel.”
Kounatidis zet de grill en de oven
alvast aan. Voordat Sierhuis aan de
slag gaat, krijgt hij eerst een schort
om, want hygiëne staat voorop in
Olympia. Dan legt Sierhuis de bifteki op de grill. Kounatidis: “Na ongeveer tien minuten mag je de bifteki
omdraaien en dan leg je meteen de
ossenhaas op de grill.” Terwijl Sierhuis de instructies opvolgt, vertelt
Kounatidis over de historie van
Olympia. Hij werkt al 32 jaar in het
restaurant, dat in 1986 opende in de
Zwanestraat. Kounatidis was 20 jaar
toen hij begon in het restaurant van
zijn ouders.
SPINAZIE A LA CRÈME
Kounatidis is dagelijks bezig met
voeding, iets dat zeer belangrijk is
voor een topvoetballer. “De Griekse
keuken valt niet echt onder een
topsportdieet,” weet Sierhuis. “Op
z'n tijd kan het best. Je moet het alleen niet elke dag eten.”

De maaltijd is ondertussen bijna
klaar om geserveerd te worden.
Terwijl Sierhuis het vlees in de
gaten houdt, doet Kounatidis aardappelschijfjes in een kommetje en
vraagt hij aan de spits of Sierhuis
thuis regelmatig kookt. De speler
knikt. “Een dag voor de wedstrijd
maak ik altijd een pasta voor de

Kounatidis. Met één beweging
snijdt Sierhuis het vlees in dunne
plakjes van het spit. Het lijkt alsof
Sierhuis nooit anders gedaan heeft.
Kounatidis is onder de indruk. “Als
je ooit stopt met voetballen, mag je
bij mij komen werken.” Dan kan het
geheel geserveerd worden. “Wil je
nog een uitje op de gyros?” Een be-

'OP DE DAG VAN EEN WEDSTRIJD EET IK
ALTIJD PANNENKOEKEN'

koolhydraten. Dat vul ik aan met spinazie a la crème, gebakken kip en
boursin. Dat vind ik erg lekker. En
op de dag van een wedstrijd eet ik
altijd pannenkoeken. Meestal naturel, maar soms ook van die kleine
dikke Amerikaanse. Die bedek ik
dan met bosbessen of jam.”
GYROS
Het menu is bijna klaar. Het enige
wat nog ontbreekt, is de gyros. Kounatidis haalt een schraper tevoorschijn en geeft deze aan Sierhuis.
“Je scheert het als het ware,” vertelt

W W W. F C G R O N I N G E N . N L
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vestigend knikje van Sierhuis volgt.
“Zoals het hoort,” zegt de nieuwe
aanvalsleider van FC Groningen als
een ware kenner.
Even later zit Sierhuis aan tafel om
zijn zelf bereide maaltijd naar binnen te werken. “Lekker hoor, zo op
een doordeweekse dag. En nu
smaakt het extra goed, haha. Ik had
expres nog niet veel gegeten, want
in de Griekse keuken krijg je altijd
veel op je bord.” Om daar op z'n
Gronings aan toe te voegen: “Dit
kon minder…”
/FCGRONINGEN
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Wouter Gudde nieuwe algemeen directeur
Wouter Gudde wordt met ingang van het voetbalseizoen 2019/2020 de nieuwe algemeen directeur
van FC Groningen. De 34-jarige Schiedammer
volgt Hans Nijland op en tekende bij de Trots
van het Noorden een vijfjarige overeenkomst tot
medio 2024.
outer Gudde maakte in
2004 zijn debuut in het
betaalde voetbal. De
centrale
verdediger
speelde meer dan 150 officiële
wedstrijden voor achtereenvolgens
Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en
Excelsior. Gudde beëindigde zijn
actieve voetbalcarrière in het seizoen 2010/2011 in Rotterdam-Kralingen en ging direct aan de slag als
commercieel medewerker bij Excelsior. Vanaf 2012 vormde hij

W

samen met Ferry de Haan de directie van de Rotterdamse club.
Gudde heeft tijdens zijn voetbalcarrière zijn bachelor business administration aan de Erasmus universiteit
in Rotterdam behaald en volgde de
opleiding Sportleadership op de
Nyenrode Business University.
PROFIEL
Arie Wink, voorzitter van de Raad
van Commissarissen van FC Groningen, zegt over de benoeming:

“Wouter Gudde past in het profiel
dat is opgesteld. Hij is een jonge,
moderne manager met aantoonbare ervaring in het betaalde voetbal
en heeft in de indringende gesprekken die met hem zijn gevoerd, blijk gegeven van een heldere visie en leiderschap. Hij is zelf
profvoetballer geweest en heeft
een duidelijke opvatting over topsport. Daarnaast beschikt Wouter
over commerciële kwaliteiten en
realiseert hij zich goed de maatschappelijke functie van een betaald voetbal organisatie. Het zijn
deze kwaliteiten die we zochten en

waarvan wij denken dat die uitstekend passen bij wat wordt gevraagd bij FC Groningen. We zijn
blij met hem.”
VOL AMBITIE
Wouter Gudde vertelt dat hij met ingang van het nieuwe voetbalseizoen vol ambitie aan de slag gaat
in Groningen. “In januari ben ik gebeld met de vraag of ik interesse
zou hebben in de functie van algemeen directeur bij FC Groningen.
Daarover heb ik nagedacht, het
thuis besproken en ben ik de gesprekken met de club ingegaan. Ik

stond er positief tegenover en
wilde het graag gaan doen. FC
Groningen is een club die sportief
en financieel in de subtop van het
Nederlandse voetbal hoort. Ik ben
enthousiast over de mogelijkheden
die de club heeft, met een prachtig
stadion en faciliteiten als het TopsportZorgCentrum. De club is verankerd in de stad en de provincie
ademt FC Groningen. De club heeft
bewezen dat successen mogelijk
zijn en ik vind het een super gave
uitdaging om daaraan te gaan werken.”

Fledderus volgt Jans op
als nieuwe technische man
Mark-Jan Fledderus wordt per 1 april 2019 de nieuwe technisch directeur
van FC Groningen. De 36-jarige oud-speler van de club volgt zijn voormalige
trainer op bij de Trots van het Noorden, Ron Jans. De uit Coevorden
afkomstige technische man tekende in het Hitachi Capital Mobility Stadion
een vijfjarige overeenkomst tot medio 2024.
ark-Jan Fledderus komt
over van Heracles Almelo, waar hij medio 2017
zijn actieve profcarrière
beëindigde en sinds een jaar aan
het roer was als technisch manager.
Fledderus gaat samen met de nieuwe algemeen directeur Wouter
Gudde, die met ingang van het voetbalseizoen 2019/2020 officieel in
dienst treedt bij de club, en huidig
commercieel directeur Robbert Klaver de nieuwe driehoofdige directie
van FC Groningen vormen. Fledderus speelde tussen 2004 en 2008
meer dan honderd officiële wedstrijden voor de Trots van het Noorden,
waarin hij twaalf keer scoorde.

M

ONTWIKKELINGEN
Huidig algemeen directeur Hans Nijland licht toe waarom FC Groningen
ervoor heeft gekozen om Fledderus
aan te stellen. “Mark-Jan heeft zich
na zijn profcarrière meer dan uitstekend ontwikkeld en gemanifesteerd
en een zeer goede indruk gemaakt

bij professioneel voetballend Nederland. Mark-Jan is een jonge moderne technisch directeur, die oog
heeft voor en feeling heeft met innovatieve ontwikkelingen in het
voetbal. Hij heeft een hoge mate
van interesse laten blijken in de ontwikkelingen en mogelijkheden in

ons TopsportZorgCentrum. Daarnaast beschikt Mark-Jan over een
timmermansoog, die talent weet te
herkennen en erkennen. Ook het
onderhandelen met spelers en
clubs is aan hem toevertrouwd.
Mark-Jan is een vechter, een bijtertje in de goede zin van het woord.

Hij is zichzelf doorlopend aan het
ontwikkelen en heeft laten zien zich
alles eigen te willen maken. MarkJan heeft daarnaast een verleden
bij FC Groningen als speler en hij
kent de club en Stad en Ommeland,
dat is een mooie bijkomstigheid. Hij
heeft de juiste mentaliteit, die past
bij FC Groningen.”
LOYALITEIT
Mark-Jan Fledderus zegt een moeilijke keuze te hebben moeten maken.
“Ik voelde een grote loyaliteit richting
Heracles Almelo, dat mij na mijn actieve carrière de kans heeft geboden in deze functie. Daarvoor zal ik
Heracles altijd dankbaar blijven. Ik
heb echter ook gezegd: er is slechts
één club die mij aan het twijfelen kan
brengen en mij kan doen overwegen
om een overstap te maken. En het is
uitgerekend nu dat FC Groningen mij
benaderde.”

W W W. F C G R O N I N G E N . N L
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“Ik heb altijd een speciaal gevoel gehouden bij FC Groningen. Het is de
club waar mijn carrière als speler
een nieuwe impuls kreeg en waarmee ik sportieve successen heb geboekt. Ik heb hier vier geweldige
jaren gehad, waarin we twee keer
Europees voetbal haalden. De overstap van het Oosterpark naar Euroborg, steevast een vol stadion en
een fantastische sfeer. Ik wil graag
bijdragen aan het opnieuw realiseren van sportieve successen, met
een manier van voetballen waarmee
de supporters zich kunnen identificeren en die past bij FC Groningen. De
potentie is er. Er staat een prachtig
stadion en de faciliteiten in het TopsportZorgCentrum zijn imponerend.
Dit is een enorme kans die zich voordeed, een grote uitdaging en een
unieke mogelijkheid mezelf nog verder te ontwikkelen.”

/FCGRONINGEN
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FC Groningen is het uithangbord van het voetbal in Groningen, heeft een sterke band met de amateurclubs in de regio en hecht waarde aan de voortrekkersrol in de samenwerking met de verenigingen,
aangesloten bij het Amateurconvenant. Het FC Groningen Journaal belicht in iedere uitgave een convenantpartner. In deze aflevering het unieke buitenbeentje binnen het convenant: Drs. Vijfje.

AMATEURCLUB DRS. VIJFJE

Meer dan een
studententikoze
zaalvoetbalclub
Het motto op de clubsite ten spijt - 'Dit is Vijfje. Bier en zaalvoetbal. Blauw en
roze' - het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016-2021 ademt een sfeer van
professionalisme uit. Het fungeren als stabiele organisatie waarin een gezonde
financiële positie wordt ingenomen is één van de pijlers van de grootste bij de
KNVB aangesloten zaalvoetbalverenigingen van Nederland. Maar eerlijk is eerlijk;
de pijler 'interne betrokkenheid' waarbij een prominente plek is ingeruimd in het
streven de kroegopkomst op woensdag en vrijdag te vergroten, mag eveneens
niet uit het oog worden verloren.

V

SAMENSTELLING
Van Oudshoorn werd in mei 2018 ingewerkt door zijn voorganger, John
Kid Huong, maar 2019 betekent
voor hem alweer het onherroepelijke einde van de loopbaan als preses. Jobhoppen ligt hieraan niet ten
grondslag. “Jaarlijks wisselt het voltallige bestuur van samenstelling. De
insteek is om in het bestuur dingen
te leren. Als voorzitter hou ik me
bezig met sponsoronderhandelingen. Ik voer gesprekken met trainers
en er wordt verwacht dat ik bij borrels aanwezig ben. Al met al steek ik
gemiddeld 20 uur per week in deze
functie. Het staat goed op mijn CV,
maar los daarvan - ik vind het geweldig. Ik leer veel mensen kennen en
in het bestuur loop je tegen van
alles aan wat ik in mijn studie niet
leer”, aldus de zo goed als afgestudeerde student Finance.

BETROKKENHEID
Het vergroten van de betrokkenheid van de leden staat hoog in het
vaandel. Van Oudshoorn: “We willen dat in 2021 negentig procent
van de leden op een bepaalde manier betrokken is, bijvoorbeeld door

trokken lid geworden.”
Financieel gaat het goed met de
club, zegt Van Oudshoorn. “Elk
wedstrijdlid betaalt honderd euro
contributie per seizoen en moet
daarnaast een ACLO-kaart hebben
voor het gebruik van het sportcentrum. En elk nieuw lid moet eenmalig dertig euro betalen als nieuwelingenbijdrage. Daarvan mag hij of
zij wel gratis naar het introductieweekend, waarvoor anderen vijftig
of zestig euro betalen. Jaarlijks zetten we een bedrag opzij en vorig
jaar hebben we daarvan bij het
derde lustrum een Ford Transitbusje aangeschaft. Heren 1 en
Dames 1, maar soms ook andere
teams, kunnen daarmee naar uitwedstrijden rijden.”

minimaal vijf keer in een seizoen op
een training te verschijnen en drie
keer bij een evenement dat we organiseren. Meer dan tien commissies zetten zich daarvoor in. Dan
moet je denken aan pubquizen en
uitjes. De opkomst in onze stamkroeg Jut & Jul aan de Rademarkt is
altijd een dingetje, maar dit seizoen
is die vrij goed. We maken daar dan
ook veel promotie voor.” Met name
bij de nieuwe leden werpen de acties hun vruchten af. “Die zijn makkelijker over te halen. Van de recente nieuwelingen is een derde be-

VOL
Met een ledenaantal van 478 zitten
alle teams momenteel vol, stelt Van
Oudshoorn. “Meer teams redden
we ook niet om bij de ACLO onder
te brengen. Als vereniging moet je
je afvragen of je wel verder wilt
groeien.” Van Oudshoorns heeft tot
slot in het verlengde hiervan nog
wel een tip voor de clubleiding van
FC Groningen in petto. “Feyenoord
heeft inmiddels een Futsal-tak,
zowel voor heren als dames. Dat
zou ook iets voor FC Groningen
zijn!”

Dit personage had altijd een halve bal
(een vijfje) op zijn hoofd. De link met
de afschaffing van de titel drs. werd
op deze manier ook gelijk gelegd.”
In de wandelgangen wordt de clubnaam ook wel simpelweg afgedaan
met Vijfje. Maar de voorzitter haast
zich om aan te vullen dat er wel degelijk naamgevingsetiquette is. “Wie
het over 'Vijfje' heeft, moet het glas
bier dat hij voor zich heeft staan in
één keer leegdrinken.”

oorzitter Mike van Oudshoorn (24) vat het kernachtig samen. “Het draait
bij ons om voetbal, maar
daarnaast ook om gezelligheid.” De
link met FC Groningen is eveneens
evident. “Sommigen uit het bestuur
van vorig jaar hebben een clubkaart
sinds hun jeugd, komen uit de buurt
en staan op Noord. Laatst hielden
we een kaartenactie en gingen we
met een hele groep naar een thuiswedstrijd. Er is echt een connectie
met FC Groningen.“

Van Oudshoorn begon zijn voetbalcarrière op het veld bij SV Lelystad,
maar sinds vier jaar zaalvoetbalt hij
bij de club die maar liefst 41 herenen acht damesteams telt. “Vijfje
biedt zaalvoetbal aan op alle niveaus. Heren 1 speelt Topklasse,
het hoogste regionale niveau waarboven alleen nog de Eerste Divisie
en de Eredivisie zitten. Als ze promoveren moeten ze het hele land
doorreizen en dan wordt de begroting een aardige puzzel.”

OP DE KAART
“De dames staan trouwens echt op
de kaart. Dames 1 speelt Eredivisie.
Wij hebben drie dames in de Oranje-selectie, één dame in Oranje
voor doven en slechthorenden en
één dame in het Oranje-beloftenteam. Daar bovenop is onze hoofdcoach van de dames ook de keepertrainer van het Nederlands dames
zaalteam. Met deze dames zijn wij
veruit hofleverancier voor wat betreft internationals in de zaalsport.

'ALS ZE PROMOVEREN MOETEN ZE HET
HELE LAND DOORREIZEN EN DAN WORDT
DE BEGROTING EEN AARDIGE PUZZEL'
Als je kijkt naar de vele herenteams,
dan hebben de teams 20 tot en met
41 allemaal hetzelfde niveau. Het
liefste spelen zij wedstrijden en
komen ze voor de gezelligheid. Bij
ons is weinig trainingscultuur voorhanden.”
NAAM
De clubsite verschaft helderheid
over de naamgeving van de in
2003 opgerichte vereniging: “De
naam Drs. Vijfje is bedacht door Arthur Hendriks. Drs. Vijfje was een
personage in het tv-programma
Voetbal '80 van Maarten Spanjer.

W W W. F C G R O N I N G E N . N L
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IN MEMORIAM: JURRIE KOOLHOF

Bescheiden, aimabel en
betrouwbare lieve man
In januari overleed Jurrie Koolhof op 59-jarige leeftijd.
De oud-speler van FC Groningen (seizoen 1987/1988)
was de afgelopen tien jaar als scout aan de Trots van
het Noorden verbonden. We blikken terug op de
onderlinge samenwerking en vier directe collega's
beschrijven hun band met de voormalige spits.
Voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen - Vitesse
op 10 februari 2019 werd een minuut geapplaudisseerd
als eerbetoon aan Jurrie Koolhof.
enk Veldmate werkte
van februari 2009 tot en
met 2016 met Koolhof
samen en was als manager technische zaken in die fase
zijn leidinggevende. “We zijn het
gesprek met hem aangegaan en
vonden het heel belangrijk om iemand te kiezen die deze functie

H

een heel bescheiden man, zeer integer ook. Daarnaast heb ik hem
leren kennen als attent en gezellig.
Een lieve man, op wie je altijd kon
bouwen. Hij was ook absoluut zeer
betrouwbaar in zijn werkzaamheden. Over zijn staat van dienst was
hij erg bescheiden.”

“Onze allereerste trip was naar
België,” herinnert Fühler zich. “Van
vrijdag tot en met maandag. Het
leek Henk Veldmate wel verstandig dat ik Jurrie in de beginfase
wat op sleeptouw zou nemen en
wegwijs te maken. Antwerpen
kende ik wel goed, dus ik stelde
voor om vanuit ons hotel nog even
een drankje te gaan doen. We troffen een bekende makelaar en
toen het drie uur 's nachts was geweest, vond ik het wel mooi geweest. De uren waren voorbij gevlogen en het was de hele avond
en nacht over voetbal gegaan.”
voor de lange termijn zou invullen.
Jurrie was altijd als trainer actief
geweest en het belangrijkste bij
ons gesprek was, dat hij definitief
afscheid zou nemen van het trainerschap. Na een dag of twee
belde ik hem op en meldde hij dat

“We zijn jarenlang samen weekends of soms hele weken op pad
geweest met elkaar. Zelfs op een
trip van tien dagen door Zweden
was het altijd erg gemoedelijk onderling. Verder gingen we samen
naar België of Servië, waar we bij-

'DE UREN WAREN VOORBIJ GEVLOGEN EN
HET WAS DE HELE AVOND EN NACHT
OVER VOETBAL GEGAAN'
hij zou stoppen met het 'veldwerk'.
Dat Jurrie voor de lange termijn
kwam, is wel gebleken.”
Veldmate spreekt ook zijn waardering uit voor de persoon Koolhof.
“Hij is altijd 'volle bak' aan het werk
geweest. We hebben Jurrie leren
kennen als een loyale, hardwerkende collega waarop je altijd een
beroep kon doen en die thuis zijn
'huiswerk' zeer secuur voorbereidde. Jurrie was een hele fijne kerel
om mee te werken en bovendien
altijd zeer constructief in het bedenken van oplossingen om dingen voor elkaar te krijgen.”
BESCHEIDEN
Grads Fühler vormde tot 2012 een
scoutingskoppel met de in Beerta
geboren oud-aanvaller. “Jurrie was

voorbeeld Dusan Tadic en Filip
Kostic hebben gezien. Waar ikzelf
nogal eens wachtte met het inleveren van mijn rapporten, kroop hij
op een trip vaak dezelfde avond
nog achter de laptop om de gegevens in te voeren.”

AIMABELE MAN
Tussen 2014 en 2017 was Peter
Jeltema manager technische
zaken bij de Trots van het Noorden. “Ik heb Jurrie leren kennen
als een heel aimabele man. Een
loyale man ook. Met Jurrie ging ik
eens mee en hij had die trip geregeld. Alles; van kaarten tot hotels,
de routes en de spelers helemaal
tot in de puntjes verzorgd. Hij was
een zeer georganiseerd persoon.
Met kennis van zaken. En af en toe
kropen we onderling nog wel eens
in de rol van speler of de hoofdtrainer. Iedereen kende Jurrie binnen
de club. Hij nam op het stadion
ook altijd de moeite om even een
rondje langs de collega's op kantoor te maken.”

“Hij ging veel met de auto, bijlvoorbeeld naar Zwitserland om Samir
Memisevic te zien spelen bij Bosnië-Spanje. Voor wat laatste details. Jurrie was een groot Scandinavië-kenner, vooral Zweden en
Denemarken kende hij op zijn
duimpje. Daar heeft hij Simon Tibbling uitvoerig bekeken. Met een
overnachting in Hamburg traditio-

werd opgenomen in het ziekenhuis.”
Moltmaker heeft een mooie herinnering uit januari 2018. “Vorig jaar
ben ik met hem naar La Manga geweest om te scouten. Het was
hooguit een kwartier lopen naar
ons hotel, maar doordat hij zo ongelofelijk veel mensen kende,
deden we er vaak wel een uur

neel als start van de reis. Als hij
eenmaal zijn zinnen op een speler
had gezet, dan ging hij er ook vol
voor. Hij nam ook privé de tijd om
de mens achter de collega te leren
kennen.”

over om heen en terug te komen.
De laatste transfer die we samen
hebben gemaakt, is die van Tim
Handwerker. Met vrijwel geen budget en met weinig tijd moesten we

ENORME ENERGIE
Peter Moltmaker was jarenlang
hoofd jeugdscouting en werd afgelopen zomer, na het vertrek van
Carlos Aalbers, aangesteld als
coördinator scouting: “Ik heb eigenlijk maar heel kort intensief met
Jurrie samengewerkt, zo'n tweeen-een-halve maand in de zomertransferperiode. Hij is daar met
een enorme energie mee aan de
slag gegaan om samen de klus te
kunnen klaren en het voor elkaar
te boksen om de selectie rond te
maken. Zeer bewonderenswaardig
gezien de maanden die volgden
en waarin hij zieker werd en ook

W W W. F C G R O N I N G E N . N L
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'ALS HIJ EENMAAL
ZIJN ZINNEN OP EEN
SPELER HAD GEZET,
DAN GING HIJ ER
OOK VOL VOOR'
nog een linksback halen. Dankzij
een betrouwbare tipgever uit het
netwerk van Jurrie en beelden
hebben we de transfer kunnen
rondmaken. Als voormalige spits
kon Jurrie met name spitsen mooi
beschrijven. Hij herkende de talenten van aanvallers in het bijzonder
en kon ze ook heel treffend onder
woorden brengen.”
/FCGRONINGEN
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RITSU DOAN EN KO ITAKURA: TWEE JAPANSE VRIENDEN IN GRONINGEN

Onafscheidelijke
Siamese tweeling
FC Groningen kent sinds kort een onafscheidelijk duo: Ritsu Doan en Ko
Itakura. Sinds Doan terug is van de strijd om de Azië Cup met Japan, trekken
de twee landgenoten dagelijks met elkaar op. Op het veld zijn ze nog niet
samen in actie gekomen, maar volgens Doan is dat een kwestie van tijd.
“Als ik binnenkort in een wedstrijd de 3-0 maak, gaat Ko debuteren.”

ort voor het gesprek hebben Ritsu Doan en Ko Itakura kenbaar gemaakt dat ze
het gesprek graag zoveel
mogelijk in het Engels willen voeren.
Gelukkig is tolk Ryoko Nakazawa
erbij, want Itakura is het Engels nog
niet geheel machtig. Dat kan snel
gaan veranderen, want Doan kan
zich al prima verstaanbaar maken in
het Engels. Tijdens het gesprek
helpt de sterspeler van FC Groningen zijn landgenoot Itakura waar hij
kan. Het is duidelijk dat er twee
echte vrienden aan tafel zitten.

K

NATIONALE PLOEGEN
“Ik was zestien en Ko was achttien
jaar toen we elkaar leerden kennen,” vertelt Doan. “We speelden
toen beiden in Japan onder-18. We
hebben daarna veel wedstrijden
samen gespeeld in de nationale
ploegen. Zoals in 2017 op het WK
onder-20 met Japan in ZuidKorea.” Het was het toernooi waar
Doan zich in de kijker speelde en
kort daarna de overstap maakte
naar Europa, naar FC Groningen.
Itakura volgde afgelopen januari.
Via Kawasaki Frontale kwam hij terecht bij Manchester City, dat hem

14

verhuurde aan FC Groningen. “Ik
wist dat ik niet meteen naar Engeland zou gaan,” vertelt Itakura over
zijn overgang. “Mijn zaakwaarnemer vroeg mij wat ik van FC Groningen vond. Toen ik dat hoorde was
ik meteen positief. Ik twijfelde geen
moment, want ik wilde sowieso
graag in Europa voetballen. Ik vind
het mooi dat ik de eerste stappen
van mijn Europese voetbaldroom
hier in Groningen kan maken.”

maar natuurlijk was ik blij toen ik
hoorde dat Ko naar FC Groningen
zou gaan. Toen ik terug was in Groningen, heb ik hem meteen zoveel
mogelijk proberen te helpen. Zoals
met de taal, want dat was in het
begin lastig voor hem.”
Doan brengt het meteen in de
praktijk. Als we in het Engels aan
Itakura vragen hoe de eerste
weken in Groningen waren, vertaalt

'IN ELK RESTAURANT WAAR WIJ
KOMEN, VRAAGT KO METEEN OF ZE
OOK RIJST HEBBEN'
INFORMATIE
Doan was voor het begin van de
Azië Cup al op de hoogte van de
komst van zijn landgenoot en
vriend. “FC Groningen had al contact met mij opgenomen om informatie in te winnen over Ko. Ze wilden weten wat voor persoon hij is
en wat voor voetballer. Ook wilden
ze weten of hij vriendelijk is of niet,
haha. Ik heb ze alles verteld wat ik
over hem wist. Ik moest me daarna
snel focussen op de Azië Cup, dus
ik was er nog niet veel mee bezig,

Doan de vraag direct naar het Japans. “Alles was nieuw,” antwoordt
Itakura lachend in het Engels. Om
daarna in het Japans verder te
gaan: “Vooral het communiceren
was moeilijk, want Ritsu was nog
met Japan actief in de strijd om de
Azië Cup. De mensen binnen de
club deden wel heel erg hun best
om mij alles duidelijk te maken. Dat
ging best goed.” Nu Doan alweer
een maand terug is in Groningen,
verloopt de communicatie beter.
“Step by step. Stap voor stap.”

ETEN
Doan en Itakura zijn nu haast onafscheidelijk. Ze doen bijna alles
samen. “We zien elkaar bijna de
hele dag. Tot twaalf uur 's nachts.
Ja, serieus,” zegt Doan. “Na de training ga ik altijd even slapen en zo
gauw ik wakker ben, bel ik meteen
met Ko om te vragen waar we gaan
eten. We eten elke dag samen.
Samir Memisevic gaat dan ook
vaak mee.”
De onderlinge communicatie tussen Doan en Itakura gaat uiteraard
in het Japans. Maar als er anderen
bij zijn, gaat het zoveel mogelijk in
het Engels. Ook in de kleedkamer.
“Althans, dat proberen we,” voegt
Doan eraan toe. “We begrijpen elkaar in elk geval goed.”

Je kunt de twee Japanse vrienden
op een zaterdagmiddag in het centrum van Groningen bijvoorbeeld
tegenkomen in een koffie-café of
bij 't Pannekoekschip aan het
Schuitendiep. Itakura: “We zijn dol
op pannenkoeken.” Het echte Hollandse eten vindt hij ook lekker, al
kan het niet tippen aan het Japanse eten. “Jullie eten elke dag vlees
met aardappelen. Wij eten in Japan
vlees met rijst. Dat vind ik toch wat
lekkerder. Ik houd van rijst.” Doan
lacht: “In elk restaurant waar wij
komen, vraagt Ko meteen of ze ook
rijst hebben, haha.” Overigens is de
rijst in Nederland anders dan de
rijst in Japan, weet Doan. “De rijst in
Nederland komt uit Thailand. Dat is
rijst met een droge korrel. Rijst uit
Japan kleeft meer.”

DECEMBER 2018

HOTEL OKURA
Op hun vrije dag rijden Doan en Itakura regelmatig naar Amsterdam
om daar Japans te eten in Hotel
Okura, dat twee Japanse restaurants met een Michelin-ster herbergt. “Ze hebben daar de lekkerste sushi van Nederland,” roept
Doan enthousiast. “Yuta Nakayama,
die in januari naar PEC Zwolle is
gegaan, was laatst ook mee.” Nakayama maakte in 2017 ook deel uit
van de selectie van Japan onder20 tijdens het WK. “Het is fijn om
dan in onze eigen taal te kunnen
spreken, lekker direct zijn naar elkaar. Dat is mooi.”
Het is leuk dat de Japanners zich
vermaken in Nederland, maar uiteindelijk zijn ze hier gekomen om te
voetballen. Itakura kan dit half jaar
bij FC Groningen laten zien wat hij
kan. “Ik wil mijn duelkracht en mijn
techniek laten zien. Wanneer ik mijn
debuut ga maken? Dat durf ik niet
te zeggen. Ja, het liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Ik moet ervoor zorgen dat ik er klaar voor ben zo
gauw de trainer mij wil laten spelen.
Ik zie Ritsu als voorbeeld. Hij speelt
nu in de nationale ploeg van Japan.
Dat wil ik ook bereiken. Ik wil dezelfde stappen maken als Ritsu.”

IN ACTIE
Volgens Doan duurt het niet lang
meer voordat de voetballiefhebber
in Nederland ook Itakura in actie
gaat zien in de Eredivisie. “Ko is
lang, zoals Nederlanders. Hij heeft
niet de gemiddelde lengte van een

manier van spelen en trainen bij de
Trots van het Noorden. “Beetje bij
beetje,” zegt Itakura plotseling in het
Nederlands. “Ik ben een klein beetje
moe,” zegt Doan er lachend in het
Nederlands achteraan. “Dat hebben
we vandaag geleerd.” Dan serieus:

'IK ZIE RITSU ALS VOORBEELD. HIJ
SPEELT NU IN DE NATIONALE PLOEG VAN
JAPAN. DAT WIL IK OOK BEREIKEN'
Japanner. Ko kan niet alleen in de
verdediging spelen, maar ook centraal op het middenveld. Hij lijkt qua
spel wel wat op Sergio Busquets
van Barcelona. Hij kan verdedigen,
maar beschikt ook over een prima
techniek om vooruit te voetballen.
Het verdedigen is wel zijn grote
kracht. Hij is ook sterk in de lucht.
Ja, ik vind hem een uitstekende
voetballer. Ik kan niet wachten tot
het moment dat we bij FC Groningen samen op het veld staan.”

“Ik weet zeker dat hij het team kan
helpen als hij zijn debuut gaat
maken. Ik weet dat alles nieuw voor
hem is. Alles is anders dan in Japan.
Andere taal, ander eten, andere cultuur. En het voetballen is ook anders. Ik heb dat zelf ook meegemaakt toen ik naar Groningen kwam.
Toch denk ik dat het moment van
zijn debuut dichtbij is. Hij moet hard
blijven werken. Dan kan hij een
vaste waarde worden in het elftal.
Daar ben ik van overtuigd.”

Tot zijn debuut moet Itakura tijdens
trainingen, oefenduels en wedstrijden met FC Groningen onder-23
laten zien wat hij kan. Langzamerhand begint hij te wennen aan de

Dan doet Doan een voorspelling.
“Als ik binnenkort in een wedstrijd
de 3-0 maak, dan gaat Ko in de
slotfase debuteren.”

Azië Cup, Copa América en Olympische Spelen
019 en 2020 staan voor
Japan in het teken van
grote internationale voetbaltoernooien. Op 1 februari verloor Japan van Qatar de
finale van de strijd om de Azië
Cup en in juni doen beide Aziatische landen in Brazilië mee aan
de Copa América, de Zuid-Amerikaanse versie van het Europees
kampioenschap.
Voetbalbond
CONMEBOL nodigt sinds 1993 iedere editie namelijk twee landen
van buiten het continent uit om
mee te doen. De apotheose voor
Japan volgt volgend jaar bij de
Olympische Spelen in eigen land.

2

De Azië Cup in de Verenigde Arabische Emiraten eindigde in januari voor Japan in een teleurstelling. In de finale werd met 3-1 verloren van Qatar. “Hoewel we de
finale haalden, was men niet tevreden in Japan,” vertelt Doan. “In
Japan geldt maar één ding en dat
is winnen. De tweede plaats telt
niet. Het gaat om kampioen worden.”
Doan hoopt zich met het Japanse
elftal te kunnen revancheren in
juni tijdens de Copa América.
Normaal een toernooi met alleen
Zuid-Amerikaanse landen, maar

deze keer ook met de finalisten
van de Azië Cup om het toernooi
aantrekkelijker te maken. Doan:
“Ik verwacht er veel van omdat
we de verloren finale van de Azië
Cup goed willen maken. Wij zijn
enorm gemotiveerd. Ja, Ko ook,
want Ko wil er in Brazilië ook bij
zijn.”
Het toernooi in Brazilië moet de
opmaat worden voor een heel
mooi 2020 voor Doan en Itakura
met de Olympische Spelen in
eigen land. Itakura: “De Olympische Spelen zijn enorm belangrijk.
Voor heel Japan.” Doan: “Ik hoop

uiteraard dat we beiden gaan spelen volgend jaar. Dan worden we
sterren in Japan, haha.” Doan is
positief over de kansen van Japan
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tijdens de Spelen. “Er doen zestien landen mee. Dat is niet veel.
Ik denk dat we dan zeker een
kans maken op een medaille.”
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Subsidie voor innovatie
en CO2-reductie
Onno van der Kuip over voorbeelden uit de praktijk
Nederland heeft na Luxemburg de hoogste CO2-uitstoot per hoofd van de
bevolking: 11,5 ton per jaar, waar het Europese gemiddelde 8,4 is.
De Nederlandse CO2-reductie vanaf 1990 is het laagst van Europa. Nederland
scoorde -12% waar Europa gemiddeld tot -24% kwam. In het Klimaatakkoord
voor Nederland is een CO2-uitstoot reductie overeengekomen van
tenminste 49% in 2030.

P

ieter Boot, hoofd klimaat en energie van het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL):
“Nederland moet daarvoor tot 2030 vier keer zoveel
presteren als van 1990 tot 2016”. Dat vergt samenwerking, kennisdeling, gedragsverandering en toepassing van innovaties. Ed Nijpels, voorzitter van
het Klimaatberaad, beaamt dit: “Iedereen is nodig
om de uitstoot van broeikasgas in 2030 met minstens 49 procent te reduceren. Niemand kan het
alleen. De overheid niet, het bedrijfsleven niet en de
maatschappij niet”.
Status bewustwording CO2 uitstoot in
Nederland
Slechts 28 procent van de onderzochte organisaties meet de eigen uitstoot van CO2, blijkt uit
onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Er is wel vaker een idee dat de uitstoot omlaag
moet, krap de helft meldt dat het wel ergens in
de strategie of bedrijfsvisie staat. Maar hoog op
de agenda staat het meestal niet. De zorg voor
het klimaat is maar bij een derde onderwerp van
gesprek bij vergaderingen. De grote ondernemingen, zoals Unilever, Akzo, Heineken, brengen de
CO2-uitstoot wel in kaart en hebben concrete plannen om die terug te dringen. De bedrijven die onder
het emissiehandelssysteem vallen meten het ook,
dan is het verplicht. Maar de rest volgt niet echt.
Het gebeurt nog maar mondjesmaat.
Bewust investeren in CO2 reductie met lange
termijn besparingsvoordeel
Domus Aegis begeleidt de bedrijven die wel bewust
zijn en innovaties en nieuwe technieken toepassen
om de uitstoot te verminderen. Dan gaat het om bijvoorbeeld:
• LED verlichting ter vervanging van de
bestaande verlichting in winkels, kantoren,
bedrijfshallen
• CO2 Koel- en vriesinstallaties ter vervanging van
HFK-houdende installaties
• Isolatie van gebouwen
• Slimme regeltechniek voor gebouwenbeheer
• Zon-PV en PVT op daken van gebouwen voor
energie en warmte
• FCEV (waterstof-brandstofcel) elektrische
personenauto's, bussen en bestelauto's
• ORC (Organic Rankine Cycle) voor eigen
elektriciteitsproductie uit (afval)warmte.

Voor onze klanten in Nederland vragen wij hiervoor
de beschikbare subsidies aan. Zo begeleiden wij
bijvoorbeeld de ombouw van alle ALDI supermarkten in Nederland en energie investeringen in
bedrijfsgebouwen van diverse ondernemers of in
bijvoorbeeld huisartsenpraktijken.
Innovaties
In onze praktijk begeleiden wij veel MKB ondernemers die nieuwe producten ontwikkelen die een bijdrage leveren aan CO2 reductie. Een voorbeeld is
de ontwikkeling van de Fresh Water
Mill. Deze slimme installatie produceert drinkwater uit zeewater met
wind, hydrauliek, zon en opslag als
energiemix in plaats van diesel of
grijze stroom. Ideaal voor locaties
in windrijke gebieden zoals het
Caribisch gebied.
Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van Waterstof
Tankstations. Hierbij is hoge druk
technologie de issue. Resato International in
Assen is wereldspeler in hogedruk technologie. “Wij
willen een betaalbaar alternatief bieden voor de
grote tankstations die reeds in ontwikkeling zijn, om
bedrijven in staat te stellen hun dekkingsgebied uit
te breiden en het voor eindgebruikers nog
aantrekkelijker te maken om in
duurzame FCEV's te
investeren”, aldus
Rob Castien, de
CEO van Resato
International.
Gebouwde omgeving
Ongeveer 1/3 van de energie die Nederland verbruikt gaat naar de gebouwde omgeving. Denk aan
energie voor verwarming, verlichting en diverse
apparaten en machines. Op het werk en thuis.
In de meeste gebouwen van bedrijven, overheden,
scholen, in sportaccommodaties en kantoren zijn

eindelijk realtime inzicht in het energieverbruik en
kunnen op basis daarvan maatregelen nemen ter
verlaging van de CO2 uitstoot.
Betaalbare oplossingen
Wat ons opvalt is dat zowel bij bedrijven als
burgers onvoldoende bekend
is welke betaalbare
oplossingen er zijn.
Dat is ook lastig in de
energietransitie nu leveranciers van verschillende
technische oplossingen
voor eigen parochie
preken en onvoldoende
samenwerken.
Gelukkig zijn er ook ondernemers die de klant centraal stellen en door hun onafhankelijke positie ten
opzichte van de leveranciers maatwerk oplossingen
kunnen aanbieden. Een van hen is Synam in
Hoogeveen. Voor de pluimveesector heeft dit bedrijf
onlangs een oplossing ontwikkeld, waardoor de
pluimveehouders in de toekomst zelf hun elektriciteit gaan produceren met inzet van ORC techniek in combinatie met kippenmest als energiebron. Dit is goedkoper dan met zon-PV.
Bovendien wordt hiermee tevens het probleem
van mestoverschot opgelost.
Met mijn 25 jaar ervaring in het begeleiden van subsidies in innovaties en CO2-reductie roep ik ondernemers in onze eigen regio op hun klimaatvraagstuk met ons te delen. Dat kan de basis zijn voor
gesubsidieerde investeringen waarmee energieverbruik daalt, terwijl de komende jaren de energiebelasting fors stijgt nu de overheid de CO2 reductie
wil versnellen. Wees ook koploper!
Het loont en de overheid betaalt mee in de vorm
van subsidies en extra fiscale voordelen.
Mail: helpdesk@domusaegis.nl.

gebouwbeheersystemen aangelegd. Maar elk merk
heeft zijn eigen besturingssysteem. Waar je bij
computers en mobiele telefoons maar 3 verschillende hebt, heb je bij gebouwen te maken met meer
dan 50. Vaak merk je dat de klimaatbeheersing dan
ook niet goed functioneert. Advanced Climate
Systems in Leens ontwikkelt hiervoor een totaal
nieuwe oplossing. Daardoor krijgen eigenaren en
gebruikers een energie-efficiënter binnenklimaat en

Domus Aegis BV,
Mr Onno van der Kuip
Kamerlingh-Onnesstraat 14, Leek.
Tel. 050-2012105, 06-53366885
www.domusaegis.nl
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ACHTER DE SCHERMEN… CONTROLLER VINCENT COLJÉ

'Het is alles behalve een
grijze-pakken-functie'
Professioneel voetbal is een miljoenenbusiness en
ook een club als FC Groningen telt tal van
geldstromen binnen de organisatie. Denk aan
ticketing, merchandise en sponsoring, maar ook het
eigen beheer van de horeca en media rondom de
club. Vincent Coljé is controller bij de Trots van het
Noorden en moet alle administratieve en financiële
processen in de gaten houden. Op het eerste
gezicht niet het meest spannende beroep binnen de
voetballerij, al blijkt het in de praktijk dynamischer
dan het op voorhand lijkt.

et is alles behalve
een grijze pakkenfunctie,” lacht Coljé
van achter zijn dubbele computerscherm. “Al hebben
veel mensen dat beeld er wel bij.
Het klopt dat ik een eigen kantoortje heb, toevallig aan het eind van
de gang en ja ik ben veel met cijfertjes bezig, maar ik heb ook ongelooflijk veel contact met mijn collega's. Je mag je als controller met
veel zaken bemoeien, ziet binnen

“

H

alle geledingen hoe het ervoor
staat en daardoor krijg je nog meer
gevoel bij het bedrijf. Als controller
werk je voornamelijk achter de
schermen, een plaats waar ik me
prettig voel. Ik werk graag in teamverband en hoef niet op de voorgrond te staan.”
EMOTIE
Coljé groeide op in het westen van
het land, voetbalde op een bescheiden amateurniveau en kende
de FC voornamelijk als respectvol-

“Door de betrokkenheid bij het
werk, word je fan van de club. Als
je ziet hoeveel emotie FC Groningen met zich meebrengt bij zoveel
mensen, dat maakt het werk extra
leuk. Controller kun je bij zoveel
bedrijven worden, dan kun je dat
maar beter bij een leuk bedrijf zijn.
Ik heb altijd mogen werken bij bedrijven waarbij ik betrokkenheid
heb gehad met het product en dat
is bij FC Groningen ook zeker het
geval.”

CONTROLE
Coljé maakt deel uit van een financieel team dat meerdere keren per
jaar wordt gecontroleerd door een
accountant. “Een controller controleert de financiële processen en
dat is de basis voor de betrouwbaarheid van de cijfers. Heel belangrijk, want cijfers zijn niet veel
waard als de processen die daaraan voorafgaan onbetrouwbaar
zijn. En betrouwbare cijfers zijn
nodig om de juiste besluiten te
nemen als club.”

naar voren doordat we naast de
gebruikelijke jaarcijfers ook de
halfjaarcijfers aan dienen te leveren. Het geeft een bepaalde kick
als alles goed is beoordeeld.”
AUTOMATISERING
Coljé heeft vanaf zijn start bij FC
Groningen in april 2012 een belangrijke rol gespeeld in het verder
automatiseren van vele processen.
Vooral de laatste seizoenen is er
veel veranderd. “We zijn gaan werken met het debiteurenpakket van
Payt, zijn overgestapt naar een
geïntegreerd pakket van AFAS
(voorheen werkten onder meer de
afdelingen financiën, media, P&O
en commercie met losstaande administratieve pakketten - red.) en
hebben de inkoopfacturenstroom
gedigitaliseerd. Vele veranderingen die kort na elkaar volgden.
Daardoor is het de laatste tijd ongelooflijk druk geweest, want het
testen van alle mogelijkheden kost
veel tijd, net als het inbouwen van
analyses. Het leidt nu al, en in de
toekomst nog meer, tot efficiëntie
en het verbeteren van de algehele
kwaliteit van de processen.”
Een andere grote verandering is

voor de supporter heel zichtbaar.
FC Groningen hanteert in het Hitachi Capital Mobility Stadion een
systeem van cashless payment. De
titel 'Chef munt', die de controller
intern meekreeg op wedstrijddagen, is verleden tijd. “Ieder sys-

'ALS JE ZIET HOEVEEL EMOTIE
FC GRONINGEN MET ZICH MEEBRENGT
BIJ ZOVEEL MENSEN, DAT MAAKT HET
WERK EXTRA LEUK'
teem heeft voor- en nadelen, maar
in mijn ogen past het digitale bij de
tijd van nu. Tegenwoordig bestaat
mijn taak op wedstrijddagen voornamelijk uit het instrueren en begeleiden van de mensen achter de
kassa's.”
ICT
Alsof alle administratieve wijzigingen en digitale ontwikkelingen
nog niet genoeg lijken, bekommert
Coljé zich ook over het ICT-gedeelte binnen de club. “Hartstikke
leuk en ook die rol brengt me weer
veel in contact met alle collega's.

'HET GEEFT EEN BEPAALDE KICK ALS
ALLES GOED IS BEOORDEELD'
le en lastige tegenstander. Zonder
enige twijfel kan de financiële man
zeggen dat hij na bijna zeven jaar
dienstverband bij FC Groningen
groen-wit bloed door de aderen
heeft stromen.

Af en toe komt het minder gelegen, maar als er iemand aan de
deur staat omdat een computer of
een systeem niet werkt, kan ik
moeilijk zeggen dat hij of zij aan
het einde van de dag terug kan
komen.”

“In de voetballerij wordt vaker en
meer gecontroleerd dan elders, als
gevolg van verscherpte richtlijnen
van zowel de KNVB als de UEFA
met betrekking tot de financiële
huishouding. Dit komt bijvoorbeeld
W W W . FWCWG W
R O. FNCI GN RG OE N I. N G
L EN.NL

/ F C G R /OFNCI GN RG OE N I N G E N

“Ik zie mezelf absoluut niet als een
ICT-expert, maar vind het ongelooflijk interessant. Voor al mijn
kennis geldt; ik weet het omdat ik
het wíl weten. Handleidingen napluizen, filmpjes kijken, net zo lang
totdat ik het door heb. Je kunt veel
bereiken door hard te werken. Dat
heb ik met sporten, studeren en in
mijn werk.”

PAPIERLOOS WERKEN
Het bureau van controller Vincent Coljé is zeer opgeruimd.
Het beeld dat de desk van
een financieel medewerker
bezaaid ligt met stapels papieren is hiermee direct ontkracht. “Ik probeer zoveel mogelijk papierloos te werken,”
vertelt de controller. “Het
scheelt tijd wanneer je bijvoorbeeld niet eerst een inkoopfactuur in een map moet
zoeken. Het is praktischer
wanneer je het document gewoon kunt aanklikken. Dat is
één van de vele voordelen in
ons AFAS-pakket. Een voordeel is ook dat je thuis, of op
andere locaties, heel gemakkelijk bij je werk kunt als dat
nodig is.”
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23
19

FC GRONINGEN JOURNAAL

DECEMBER 2018

MENINGEN OVER… DE NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR

'Wat ook geldt voor spelers:
goed genoeg, is oud genoeg'
Wouter Gudde is de
opvolger van Hans Nijland.
Met ingang van het nieuwe
voetbalseizoen 2019/2020
gaat de huidig commercieel
directeur van Excelsior
aan de slag in het Hitachi
Capital Mobility Stadion als
algemeen directeur van FC
Groningen. De Schiedammer
tekende bij de Trots van
het Noorden een vijfjarige
overeenkomst, tot medio
2024. Wat vinden
(voormalige) collega's van
de benoeming van Gudde
bij FC Groningen.

DOMINIQUE VAN DIJK
voormalig FC-speler en
ex-ploeggenoot van Gudde

'IK HEB EEN ZWAK
VOOR MENSEN
MET EEN EIGEN
IDENTITEIT'

BERT ZWIER
Kibbelingkoning en zingende visboer

'WE MOGEN GUDDE
EN NIJLAND NIET
GAAN VERGELIJKEN'

TIM NIEMANTSVERDRIET
AD-watcher bij Excelsior

'SLIMME MAN EN
NIET BANG TE
MODERNISEREN'
“Naar mijn mening heeft Wouter
Gudde de kwaliteiten in huis om te
slagen als directeur bij FC Groningen. Hij is slim, ambitieus en heeft
een goede uitstraling. Hij weet indruk te maken op de mensen met
wie hij praat. Bij Excelsior is hij er
onder meer in geslaagd om veel
nieuwe sponsors binnen te halen
en een goed netwerk te bouwen
en heeft hij een belangrijk aandeel
gehad in de nieuwe stadionplannen van de club. Gudde is oudvoetballer, heeft een opleiding die
past bij de job en is niet bang te
moderniseren. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, is hoe Gudde zal
omgaan met de grootte van de
stap. FC Groningen kent veel meer
stromingen en belanghebbenden
die invloed willen hebben dan Excelsior, waar relatief gezien niet zo
veel gebeurt. In Groningen zal hij
vooral het proces moeten bewaken
en leiding geven, daar waar hij bij
Excelsior vooral ook uitvoerend
was en zogezegd met zijn 'poten in
de klei' stond. Bij Excelsior werkte
Gudde met een klein groepje mensen, dat ook de beslissingen nam.
Ik begrijp zijn keuze wel en de reacties op zijn overstap zijn overwegend positief.”

“Nieuwe heren, nieuwe wetten
zeggen ze toch altijd? Gudde heeft
het bij Excelsior volgens mij prima
gedaan en het is in mijn ogen
goed dat het iemand van buitenaf
is geworden. Doordat Gudde geen
Groninger is, komt er een frisse directeur en dat is wel verstandig.

ED ZIJP
Voormalig RvC-voorzitter

'HIJ HEEFT DE
GEUR VAN DE
KLEEDKAMER
OPGESNOVEN'
“Ik ben werkelijk héél enthousiast
over de aanstelling van Wouter
Gudde. Boem! Dat heb ik zo in
één keer duidelijk neergezet. In
mijn ogen is een omslag bij FC
Groningen niet verkeerd. Op een
bepaald moment is de rek eruit
en dan zorgt een wisseling van

“In het seizoen 2006/2007
speelde ik samen met Wouter
Gudde bij Sparta Rotterdam.
Wouter was in die tijd een heel
verstandige en bewuste jongen,
die nu is uitgegroeid tot een volwassen man. Ik denk dat hij uiterst geschikt is voor de job van
algemeen directeur bij FC Groningen. Als voetballer wist hij al
wat hij kon en wilde. Zijn focus
lag toen niet alleen op het voetballen, maar hij was ook bezig
met het leven naast de sport. Ik
heb een zwak voor mensen met
een eigen identiteit. Mensen die
geïnteresseerd zijn in anderen
en snappen dat niet iedereen
gelijk is. Daar heb ik altijd een
klik mee gehad. Zo'n iemand is
Wouter. Ja, ik vind het een heel
goede zet dat FC Groningen
hem heeft aangesteld. Ik vind
het trouwens ook een goede
zaak dat Mark-Jan Fledderus is
toegevoegd aan de directie van
FC Groningen. Dat is ook een
verstandige en intelligente jongen.”

Nijland opvolgen zal niet meevallen en we mogen Gudde en Nijland dan ook niet gaan vergelijken.
De nieuwe directeur moet met zijn
managementteam goed naar het
publiek luisteren. FC Groningen
gaat me echt aan het hart. Ik denk
dat deze keuze goed uitpakt en
heb er in ieder geval alle vertrouwen in. Ik hoop dat Gudde zich
samen met zijn gezin snel thuis
voelt in Groningen en nodig hem
van harte uit om eens een heerlijk
portie versgebakken kibbeling te
eten aan de kraam op de prachtige Vismarkt.”

de wacht op enig moment voor
vernieuwing en een frisse wind
binnen een organisatie. Gudde is
een slimme man, hoog opgeleid
en met een achtergrond in het
betaalde voetbal. Hij heeft de
geur van de kleedkamer opgesnoven en dat is een duidelijke
pré. Gudde heeft moeten knokken en sabbelen bij een club als
Excelsior. Het is knap werk van
de selectiecommissie onder leiding van Erik Mulder dat ze
Gudde hebben weten te werven.
Hij zou een lot uit de loterij kunnen zijn. Maar het moet allemaal
nog bewezen worden. Ik heb genoten van zijn perspresentatie.
Alles wat hij zei was zinnig en
raak. In mijn ogen heeft hij niet
één verkeerd antwoord gegeven.
Gudde heeft de juiste bagage
voor deze klus. Hij is jong, maar
het is net als met voetballers van
17 of 18 jaar die in de Eredivisie
spelen: als je goed genoeg bent,
ben je ook oud genoeg. In het
bedrijfsleven tref je steeds vaker
hele jonge, dynamische managers die grote ondernemingen
leiden. Wouter Gudde zie ik in
dezelfde categorie. Ik steek de
loftrompet over hem af.”

FERRY DE HAAN
Huidig collega-directeur bij Excelsior

'JAMMER, MAAR DE
STAP IS HEM VAN
HARTE GEGUND'
“Wouter heeft nooit een geheim gemaakt van zijn ambities en ik wist
dat als het moment zou komen hij
die kans zou pakken. Ik had alleen
niet direct gedacht dat FC Groningen bij hem zou uitkomen na het
aangekondigde vertrek van Hans
Nijland. Voor Excelsior is het jammer
dat Wouter vertrekt, maar de stap is
hem van harte gegund. FC Groningen is in alles wat groter en stabieler. Zijn grootste uitdaging wordt de
stap van commercieel directeur bij
Excelsior naar algemeen directeur
bij FC Groningen. Dat geeft een andere dynamiek. Hij gaat tegen
zaken aanlopen, die hij niet eerder
gewend is geweest. Dat zal in het
begin wellicht best wel eens lastig
voor hem zijn, maar ik verwacht dat
hij het zich snel eigen maakt. Veel
heb je in eigen hand, maar je hebt
minder grip op invloeden van buitenaf, zoals media, supporters en
andere stakeholders van de club.
Dat zal best even wennen zijn voor
hem, maar ik heb er alle vertrouwen
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in. Wouter is ambitieus en gedreven.
Dat zijn in mijn ogen de twee belangrijkste woorden die hem kenmerken. De club staat wellicht een
koerswijziging te wachten en Wouter is een totaal ander type dan
Hans Nijland. Hans heeft een jarenlange ervaring, is gepokt en gemazeld in het voetbalwereldje en weet
hoe de hazen lopen. Wouter zal leiding geven vanuit een heel ander
perspectief. Ik vind het een verstandige keuze van FC Groningen.”
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GROBY'S
GROMMENDE
Hoi allemaal!
Ik ben Groby, de mascotte van
de FC Groningen Junior Club.
Wanneer je wel eens bij de
wedstrijden van FC Groningen
bent geweest, dan heb je me vast
wel zien lopen op en rondom het
veld!
Op deze pagina houd ik je op de
hoogte van al het nieuws

Vind je het leuk bij Jong Oranje?
Gratis naar basketbalwedstrijd Donar - Aris Leeuwarden
rondom de Junior Club van
FC Groningen.
Veel leesplezier gewenst!
Voetbalpoot,
Groby

Activiteiten
voorjaarsvakantie
Traditiegetrouw werden er in de voorjaarsvakantie weer tal van
activiteiten georganiseerd voor de leden van de FC Groningen Junior
Club. Op dinsdag 19 februari werd het Hitachi Capital Mobility Stadion
druk bezocht door Junior Clubleden en hun familie.
omloop van het Hitachi Capital
Mobility Stadion.

Z

ij kregen een kijkje achter de
schermen; van de skyboxen tot
het gastenvak en van de kleedkamer tot de persruimte. Ongeveer
tweehonderd belangstellenden
hebben gebruik gemaakt van
deze mogelijkheid.

Donderdag 21 februari stond in
het teken van voetballen, want
toen stond er Techniek Training
op het programma bij het Indoor
Sports Centre. Voor de oudere
leden, de Green White Bengels,
werd die middag een FIFA19-gametoernooi georganiseerd. De
deelnemers maakten daarbij
kans op een Golden Ticket voor
de eSports Cup finale op zondag
26 mei in Hitachi Capital Mobility
Stadion.

Op woensdag 20 februari werd in
samenwerking met Albert Heijn
een ruilbeurs georganiseerd. Alle
voetballiefhebbers die nog voetbalplaatjes misten in hun album
konden die middag terecht op de
voetbalplaatjes ruilbeurs op de

Binnenkort:
Handtekeningenmiddag!
e selectie van FC Groningen heeft sinds het begin van dit voetbalseizoen nogal wat wijzigingen ondergaan. Op woensdag 20 maart
komt de gehele selectie bijeen in het stadion voor een exclusieve handtekeningenmiddag. Junior Clubleden kunnen zich hiervoor aanmelden
via de website www.fcgroningenjuniorclub.nl
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Leden van 13 jaar en ouder kunnen twee gratis wedstrijdkaarten aanvragen voor het
basketbalduel van Donar tegen Aris Leeuwarden. Deze wedstrijd wordt gespeeld op
zaterdag 23 maart in MartiniPlaza Groningen. Het basketbalduel begint om 19.30 uur.
Voor deze actie geldt OP=OP; dus wees er snel bij!

Stormbaan XXL in MartiniPlaza
Een mega-stormbaan beklimmen en bespringen zo vaak als je maar wilt. En het is niet
zomaar een stormbaan, hij is maar liefst vierhonderd(!) meter lang. De stormbaan is
toegankelijk voor jong en oud en geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
DATA EN OPENINGSTIJDEN
Dinsdag 30 april tot en met zaterdag 4 mei, van 10:00 uur tot 17:30 uur.
Meer informatie is te vinden op www.martiniplaza.nl

10-euro actie
Junior Club/GWB-leden kunnen voor slechts 10 euro naar een thuiswedstrijd van
FC Groningen. Deze actie geldt dit seizoen nog bij twee thuisduels: FC Groningen Excelsior op zaterdag 6 april en FC Groningen - Fortuna Sittard op zondag 12 mei.
Kaarten kunnen in de FanCorner worden gekocht of online via
kaartverkoop.fcgroningen.nl.

EEN
STAPPENPLAN
OM ONLINE
KAARTEN TE
KOPEN:
1. Ga naar kaartverkoop.fcgroningen.nl en maak een account aan (als dit nog niet eerder is gebeurd).
2. Kies de desbetreffende wedstrijd (bijvoorbeeld: FC Groningen - Excelsior).
3. Via "opwaarderen" dient de barcode van de JC/GWB ClubCard te worden ingevuld.
4. Kies een vak naar keuze en vul het gewenste aantal kaarten in. Er worden automatisch
stoelen toegewezen (de plekken zijn eventueel aan te passen via 'stoelkeuze').
5. Volg de stappen naar afrekenen.
6. De tickets worden per e-mail toegestuurd.

FC Groningen Voetbalkamp
Deze zomer organiseert FC Groningen vier keer een FC Groningen Voetbalkamp.
Vier dagen trainen als een prof op mooie voetballocaties.
Het voetbalkamp wordt georganiseerd op onderstaande data:
- 16 t/m 19 juli bij GRC (Sportpark Corpus den Hoorn, Groningen)
- 23 t/m 26 juli bij vv Gomos (Norg)
- 13 t/m 16 augustus bij vv Wildervank
- 20 t/m 23 augustus bij GRC (Sportpark Corpus den Hoorn, Groningen)
Wat houdt het voetbalkamp in:
- 4 dagen training door gediplomeerde trainers (9.30 uur - 16.00 uur)
- speel- en trainmoment met de eerste selectie van FC Groningen
- FC Groningen-trainingstenue (T-shirt, korte broek en kousen)
- dagelijkse lunch en diverse (sport)drankjes
- andere activiteiten, zoals zwemmen of een stadiontour
Wil je meer informatie? Ga dan naar
www.fcgroningen.nl/trainenalseenprof/voetbalkamp en schrijf je in!

FC GRONINGEN JOURNAAL

STAAND VAN LINKS NAAR RECHTS:
Samir Memisevic, Mimoun Mahi, Jeffrey Chabot, Tim Handwerker, Sergio Padt en Mike te Wierik
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GEKNIELD VAN LINKS NAAR RECHTS:
Ludovit Reis, Thomas Bruns, Kaj Sierhuis, Deyovaisio Zeefuik en Ritsu Doan

W W W. F C G R O N I N G E N . N L

/FCGRONINGEN

/FCGRONINGEN

25

FC GRONINGEN JOURNAAL

MAART 2019

HOE IS HET MET… MELCHIOR SCHOENMAKERS
Zijn terugkeer naar FC Groningen als assistenttrainer bij onder-19, eind januari 2019, had wat
meer voeten in aarde dan zijn komst als speler
naar de Trots van het Noorden, ruim 20 jaar
geleden alweer. “Trainer Hans Westerhof belde
me, gaf me een kwartier bedenktijd en de
volgende dag stond ik op het trainingsveld van
FC Groningen,” verhaalt Melchior Schoenmakers.

Druk baasje terug
op het oude nest
ls trainer van de Regionale Voetbalschool sprak
Melchior Schoenmakers
onlangs diverse malen
met hoofd opleiding Peter Jeltema.
“Vlak voor kerst 2018 zat ik met
Jeltema aan tafel en vertelde ik
hem over mijn ambities. Ik had mijn
trainersdiploma's TC3 en TC2 al,
en TC1 wilde ik ook graag halen.
Toen Sander van Gessel naar de
staf van de eerste selectie werd
overgeheveld en Paul Matthijs
diens plek als hoofdtrainer van FC
Groningen onder-17 innam, belde
Jeltema me. Hij vroeg me of ik A

A

ciële wedstrijden voor FC Groningen. “Ik zat bij Heerenveen niet in
een stabiele situatie. Soms speelde ik wel, dan weer niet. Hans
Westerhof belde me en vroeg of ik
interesse had de rest van het seizoen voor de FC uit te komen. Hij
gaf me een kwartier bedenktijd.
De volgende dag stond ik bij FC
Groningen op het trainingsveld.”
Schoenmakers debuteerde op 23

“Ja, het was een hele mooie tijd.
Heerenveen was niet makkelijk
voor z'n jeugdspelers, zakelijker.
FC Groningen voelde meer als een
warm bad. We hebben hectische
tijden gekend, met het onderin de
Eredivisie worstelen om erin te blijven, de desastreuze nacompetitiewedstrijd tegen Cambuur die in
Zeist zonder publiek werd gespeeld, de aansluitende degradatie in 1998. Maar dat is achteraf wel
goed geweest voor de club. Ze
werden gedwongen het over een
andere boeg te gooien. De club
kon doorselecteren, verjongen en
met een schone lei beginnen.
Eerst liepen we de promotie nog
mis, maar het jaar erop zijn we bij
Emmen wel gepromoveerd.”

zijn allemaal ongeveer van dezelfde leeftijd en in die tijd niet gebonden door vrouw of kinderen en
daardoor trokken we veel met elkaar op.” Ook de naam van Arjen
Robben valt. “Die begon op z'n
zestiende met ons mee te trainen.
Verbijsterd keek ik toe hoe goed
hij was.”
Bij de gedachte aan de op 20 oktober 2002 gespeelde thuiswedstrijd tegen RKC kijkt Schoenmakers bedenkelijk. “We waren onder
trainer Dwight Lodeweges heel
slecht gestart met 1 uit 7. Er was
toen net een interlandweek geweest en wij waren met de groep
vijf dagen in Marbella geweest.
Het doel was om bij mooi weer

van gyms en delen van sportscholen. Het draait niet alleen om cardio, maar ook om rekken, touwen,
gewichten. Ik bemoei me met
alles, maar ben vooral verantwoordelijk voor verkoop en advies.”
MEDE-EIGENAAR
En alsof hij het nog niet druk genoeg heeft: op 1 april aanstaande
wordt Schoenmakers mede-eigenaar van Outdoor Gym Hoogeveen.
“Er is een groot plan om het gebied bij de recreatieplas en het
strand in te richten. Ik ben verantwoordelijk voor het fitnessdeel. Er
komt een survivalbaan van dertig
meter, een fitnessrek, dat soort
dingen. Ik heb het druk, maar kan
het goed combineren.”

'HET IS NIET MEER TE
VERGELIJKEN MET MIJN TIJD ALS
SPELER VAN FC GRONINGEN'

naar onder-19 wilde overstappen
en B of ik het dacht te kunnen
combineren met mijn andere bezigheden.”
“Ik heb de kans met beide handen
aangegrepen en het bevalt me
heel goed bij onder-19. Ik leer veel
nieuwe dingen. Het is niet meer te
vergelijken met mijn tijd als speler
van FC Groningen. Wat ze nu allemaal bijhouden en meten, de manier van trainen, de beelden die ze
laten zien, de faciliteiten in het
TopsportZorgCentrum. Alles. En
het is een genot om 's ochtends
aan tafel te zitten met mannen als
Sander van Gessel, Paul Matthijs
en Gibril Sankoh. Het is allemaal
voetbal.”
DEBUUT
De inmiddels 43-jarige inwoner
van Hoogeveen kwam in de winterstop van het seizoen 1996/1997
over van sc Heerenveen en speelde daarna bijna tweehonderd offi-

februari 1997 voor FC Groningen.
De wedstrijd liep uit op een fiasco.
In Arnhem werd met maar liefst 6-1
verloren van Vitesse. Twee dagen
later was Westerhof coach-af. Hij
werd opgevolgd door Jan van Dijk.
Schoenmakers kijkt terug op een
prachtige periode in Groningen.

HOOGTEPUNTEN
Het kost Schoenmakers weinig
moeite enkele hoogtepunten uit
die tijd op te lepelen. “Daar hoort
de promotie in 2000 zeker bij, en
de groep die we toen hadden.
Jongens als Sander van Gessel,
Paul Matthijs, Joost Broerse, die nu
bij FC Utrecht zit, en Ivar van Dinteren, die bij Almere City werkt. We

goed te trainen en een goede
sfeer te creëren. De wedstrijd
tegen RKC moest het herstel inleiden. Maar na een half uur stonden
we al met 0-3 achter…” Daags erop
werd Lodeweges ontslagen.
DE WEIDE
Schoenmakers speelde na zijn tijd
bij FC Groningen achtereenvolgens nog voor Veendam, Emmen
en Go Ahead Eagles en hij sloot
zijn carrière af bij Wezep. Hij rolde
het trainersvak in, trainde laatstelijk
zijn beide zoons Jesper en Finn bij
VV De Weide in Hoogeveen, maar
heeft daar nu een andere rol. “Ik
ben bij De Weide verantwoordelijk
voor de technische kant van de
onderbouw. Soms sta ik daar nog
wel op het veld, maar het technisch beleid loopt als een rode
draad door mijn werkzaamheden
heen.”
Daarnaast is Schoenmakers de eigenaar van cr8yourbox, een online
store voor crossfit en functionele
training. “Het gaat om het inrichten
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Ziet Schoenmakers voor zichzelf
een rol voor de langere termijn
weggelegd bij de Trots van het
Noorden? “Wat mij betreft wel. En
als dat gebeurt, dan stoot ik ook
iets af van mijn andere werkzaamheden. Het bevalt me uitstekend
bij FC Groningen. Ik sta elke dag
op het veld. Het kriebelde al wel,
maar nu ik er eenmaal ben ingerold wordt bevestigd dat dit mijn
ding is. Ik vind het heel leuk om
met de jeugd te werken. Waartoe
dat leidt, zien we wel.”
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SUPPORTER AAN HET WOORD...MERIJN SLAGTER

'Naast die gast met de gele jas'
Merijn Slagter is met recht een voetbaldier te noemen.
Hij kent pure liefde voor voetbal in het algemeen en
FC Groningen in het bijzonder. Zijn passie combineert
Slagter met zijn talent, want de freelance journalist
startte ruim een jaar geleden met nog een aantal
liefhebbers een website met verhalen over
amateurvoetbal. Ook is hij hoofdredacteur van het
magazine van de supportersvereniging: d'Olle Grieze.
et duurde even voordat
Slagter het echte FC
Groningen-gevoel
te
pakken had, maar zoals
wel vaker laat het dan ook nooit
meer los. “De vonk sloeg gek genoeg over tijdens een uitwedstrijd
bij Ajax in 2000,” zegt Slagter.
“Mijn vader had een uitnodiging
van een sponsor ontvangen en ik
mocht mee. Ik volgde al het voetbal op de voet en weet nog dat er
toen niet veel Groningen-supporters in het uitvak zaten, maar dat je
ze af en toe wel hoorde. Dat vond
ik mooi en hoewel Groningen die
wedstrijd verloor, was ik verkocht.
Dat FC-gevoel droeg ik daarna
dan ook in alles uit.”

H

OOSTERPARK
Slagter ging in tussenuren tijdens
zijn jaren op de middelbare school
kijken bij trainingen in het Oosterpark en mocht als brugklasser
Erwin Koeman al eens interviewen.
“Mijn eerste voetbalinterview en ik
weet nog dat het echt wel een
ding was. De grote Erwin Koeman
was terug bij FC Groningen. Misschien is daar de liefde voor het
schrijven over voetbal nog wel
groter geworden. Daarvoor maakte ik ook iedere week wedstrijdverslagen voor het clubblad van
mijn amateurclub Omlandia uit Ten
Boer.”

gingen, zat ik in de kofferbak van
de auto. Daar had mijn kleine radio
net genoeg bereik om Langs de
Lijn te ontvangen. Het moest heel
zacht, want mijn vader mocht de
uitslagen niet horen. Hij wil nog altijd geen uitslagen weten, omdat
hij op zondagavond om 19.00 uur
Studio Sport kijkt. Ik heb in de loop
der jaren een aardige pokerface
ontwikkeld.”
TRANSFERWINDOWS
Zijn fascinatie voor de FC gaat zo
ver dat hij via Twitter een netwerk
opbouwde in Scandinavië, omdat
de Trots van het Noorden daar geregeld spelers vandaan haalt. De
33-jarige journalist is sowieso ver-

zot op transferperiodes. “Zo'n laatste dag in een transferwindow plan
ik vrij. Dan zet ik om 6.00 uur de
wekker, zet radio, tv, social media,
laptop - alles wat ik maar kan vinden - aan en blijf de hele dag binnen. Daar kan ik me dus echt op
verheugen.”
DEADLINEDAY
“De beweegredenen van clubs om
toch nog iets te doen, haperende
faxen, handtekeningen op de verkeerde plaats, noem maar op. Er
gebeurt altijd wel iets. Het mooiste
is wanneer je eigen club er ook
tussen zit, maar FC Groningen

'ZO'N LAATSTE DAG IN EEN TRANSFERWINDOW PLAN IK VRIJ'
Een seizoenkaart zat er voor de
jonge Merijn nog niet in, maar als
het kon pakte hij vanuit Ten Boer
de fiets naar de Zaagmuldersweg.
“Ik ben blij dat ik het Oosterpark
nog heb meegemaakt, daar liggen
zoveel mooie herinneringen. Als ik
niet naar de wedstrijd kon, omdat
we met het gezin ergens naartoe

heeft al jaren niks op deadlineday
gedaan. Ik ben trouwens erg tevreden over de laatste transferperiode. De selectie is versterkt, er is
gezonde concurrentie en er zit
chemie in de groep.”
Slagter draait als freelance journalist bij onder meer RTV Noord

weekenddiensten, waardoor hij dit
seizoen tot zijn grote spijt geen
seizoenkaart heeft. Gelukkig biedt
de kaart van zijn broer geregeld
uitkomst, of wordt een los kaartje
gekocht wanneer het in de agenda
past. “We staan altijd op Noord,
vierde rij van beneden een paar
meter naast die gast met de gele
jas. Je loopt automatisch naar die
plek en iedereen weet ook dat jij
daar normaal gesproken staat.”

betaalde klussen die Slagter uitvoert als freelance journalist, heeft
de voetbalfanaat met een groep
vrienden de website www.overdebal.nl opgericht. Ontstaan uit liefde
voor het amateurvoetbal.

“Voor mij is zaterdagavond de
mooiste voetbalavond. Ik houd
ervan om na de wedstrijd in het
home een biertje te drinken en
daar is zaterdagavond een mooie
avond voor. Als je naar binnen wilt
in het supportershome, moet je lid
zijn. Ik ben sinds een paar seizoenen dan ook lid van de supportersvereniging. Onwijs gezellig en
daarnaast krijg je er vier keer per
jaar een leuk magazine bij.”

“Er zitten heel veel mooie verhalen
in het amateurvoetbal. We zijn allemaal gek van voetbal, maar ik
vrees wel dat ik de meest knettergekke van het stel ben. Ik loop nog

net niet kwijlend over idyllische
sportcomplexen, zoals die van Stedum of Roden. Mijn liefde voor
voetbal neemt buitenproportionele
adoratie aan. Over de Bal probeert
verhalen op te schrijven die niet in

'JE LOOPT AUTOMATISCH NAAR DIE PLEK
EN IEDEREEN WEET OOK DAT JIJ DAAR
NORMAAL GESPROKEN STAAT'
de vergetelheid mogen raken. De
reacties die we krijgen, zijn onze
drijfveer. Het amateurvoetbal is
een onuitputtelijke bron van inspiratie voor mooie verhalen.”

D'OLLE GRIEZE
Een prachtig magazine - d'Olle
Grieze - waar Slagter sinds dit seizoen hoofdredacteur van is. Toen
bekend werd dat voormalig hoofdredacteur Stefan Bleeker vanwege
zijn stap als FC Groningen-watcher
bij RTV Noord moest stoppen,
werd Slagter gevraagd door voorzitter John de Jonge. “Het is ongelooflijk leuk om te doen, al zit er
soms best veel tijd in. Wat vroeger
ver van je vandaan stond, komt
ineens een stuk dichterbij.”
“Ik kom hierdoor op plekken waar
een doorsnee supporter wellicht
niet komt. Als redactie proberen
we alle leden van de supportersvereniging met spelersinterviews
en verhalen achter de schermen
een inkijkje te geven bij de club. Ik
krijg daarin veel vrijheid van het
bestuur van de supportersvereniging en ook FC Groningen werkt
goed mee aan onze verzoeken.”
AMATEURVOETBAL
Naast het werk voor het supportersmagazine d'Olle Grieze en de
W W W. F C G R O N I N G E N . N L
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PAUL MATTHIJS DOET MET ONDER-17 MEE OM DE PRIJZEN

'We doen het samen
binnen de opleiding'
Hij maakte afgelopen januari de overstap van het
assistent-trainerschap van FC Groningen onder-19 naar
het hoofdtrainerschap bij onder-17. Daarmee is Paul
Matthijs nu voor het eerst als 'zelfstandig' coach actief
binnen de opleiding van de Trots van het Noorden. Bij
de ploeg waar hij zelf, bijna 27 jaar geleden, zijn entree
maakte binnen de club. “Het is goed voor mijn
ontwikkeling,” weet de 42-jarige Matthijs.
e afgelopen seizoenen
was Paul Matthijs vooral
actief als assistent-trainer
van Sander van Gessel
bij het onder-17 team en Marcel
van Buuren van FC Groningen
onder-19. Daarnaast ondersteunde
hij in de onderbouw. In januari
kwam Matthijs op eigen benen te
staan. “Na de winterstop hoorde ik
dat Sander van Gessel gesprekken had om de stap naar het eerste team te maken,” vertelt de

D

voormalige middenvelder. “Ik ben
toen voor mezelf al gaan nadenken, omdat ik afgelopen zomer de
keuze had gemaakt voor het assistentschap bij onder-19 in combinatie met onderbouw. Daarna volgde
een gesprek met hoofd opleiding
Peter Jeltema over hoe ik hierin
stond, want er moest snel gehandeld gaan worden.”
BENADERING
Matthijs zat met een dilemma
omdat de samenwerking met Marcel van Buuren goed liep. “Ik had er
wel zin in, maar het voelde vervelend om de samenwerking met
Marcel midden in het seizoen te
stoppen. Er is bij onder-19 een
goede oplossing gevonden met
Melchior Schoenmakers als mijn
opvolger. Bij onder-17 was ik vorig
jaar nog assistent en de werkwijze
van Sander was me bekend. Ik
geef er mijn eigen invulling aan,
maar we gaan als groep op dezelfde voet verder. We denken redelijk
hetzelfde over voetbal, alleen de
benadering is wat anders. Aangezien mijn assistent Gibril Sankoh op
zaterdag actief is bij ACV, heb ik bij
wedstrijden geregeld een andere

assistent op de bank zitten, zoals
Byron Bakker of ook Sander.”
De oud-speler van FC Groningen
loopt al zo'n vijf jaar rond in de opleiding. “Elk jaar is het wat serieuzer
en meer geworden.Ik ben begonnen bij de onder-17 met Peter Moltmaker, toen via onder-19, opnieuw
onder-17 en onder-19 en nu dus
voor het eerst 'fulltime'. Het is daadwerkelijk anders om het eerste aanspreekpunt te zijn, de eindverant-

woordelijkheid te hebben. Er zijn
meer dingen die je moet regelen.
Eigenlijk ben ik er in mijn hoofd altijd mee bezig. Je moet in feite altijd
beschikbaar zijn voor je team. Die
verantwoordelijkheid is het grootste
verschil. Eerst was ik adviserend en
nu neem ik zelf de beslissingen. Dat
maakt het ook wel heel leuk.”

In 1992 kwam Matthijs zelf op 15-jarige leeftijd binnen in de opleiding
van FC Groningen, in het toenmalige B1-elftal. “Nu zitten de meeste
jongens al vier of vijf jaar in de opleiding en dat is een verschil. Ze
maken lange dagen en voor hen is
het een goeie mix zien te vinden
tussen school en voetbal. Voor de
één gaat dat vanzelf en bij de
ander moet je daar wel aandacht
aan geven. Vijf of zes jongens zitten in hun examenjaar. Zelf zat ik
destijds op het Zernike College en
dat was geen 'topsportschool'. We
gingen tot vier uur naar school en
vier keer in de week om half zes
trainen. Helemaal achterop Sportpark Corpus den Hoorn. De voetbalschool was op woensdag op
een parkeerveld bij het Oosterpark.”

hard trainen. In de competitie zijn
er best nog verschillen tussen
teams die met de lichting onder-16
of onder-17 spelen. Het doorschuiven en ontwikkelen van spelers is
ook van belang. Vorig jaar is dat bij
ons team ook al gebeurd met spelers die voor de zomer al op het
hoogste niveau hebben gespeeld,
omdat de tweedejaars waren
doorgeschoven. Die ervaring kunnen ze nu gebruiken. Op dinsdagen en donderdagen is er een
groep, die bij de onder-19 traint. En
voor andere jongens bieden de
wedstrijden op zich nog genoeg
uitdaging.”

UITDAGING
Langs welke lijn Paul Matthijs volgend jaar staat, is nog niet bekend.
“De intentie is om in ieder geval
anderhalf jaar voor deze groep te
staan. Maar je weet nooit precies
hoe het gaat. Het is aan de club
waar zij de prioriteit leggen. Als
trainers doen we het samen binnen de opleiding. De ene keer ben
je hier of dan weer daar nodig.
Voor mijn ontwikkeling is het goed
om nu mijn 'eigen' team te hebben.
We zijn met z'n allen de goede
weg in geslagen. Het blijft een
mooie uitdaging om jongens klaar
te stomen richting het eerste.”

VERTROUWEN
Dankzij een mooie eindsprint
plaatste onder-17 zich dit seizoen
voor een kampioensgroep en
daarin doet de ploeg het ook weer
prima. “Dat je nu alleen maar top-

'ELK JAAR IS HET WAT SERIEUZER
EN MEER GEWORDEN'
MANNETJES
Bij de leeftijdsgroepen onder-16 en
onder-17 heeft de trainer te maken
met soms grote fysieke verschillen.
“Sommige speler zijn vrijwel uitgegroeid en daar ligt het accent op trainingsuren qua 'load' en uren naar
het niveau van onder-19 brengen. Bij
anderen moet je rekening houden
met belastbaarheid en groeipijnen.
En het is de puberleeftijd. Het worden echt mannetjes en het gedrag is
ook wel een mooi proces. Het einddoel komt steeds dichterbij en kan
heel snel gaan, hebben we recent
aan bijvoorbeeld Ludovit Reis en
Tom van de Looi gezien.”

wedstrijden speelt, vinden de jongens een hele mooie uitdaging.
Voor de winter viel het team nog
wel eens uit elkaar bij tegenslag.
Nu kwamen we bij Feyenoord
twee keer van een achterstand
terug en dat is mooi om te zien. Er
is iets ontstaan in het team. Ze
hebben vertrouwen en stralen dat
uit naar elkaar.”
Een selectie van twintig spelers is
voor Matthijs geen overbodige
luxe. “Het is een utopie dat iedereen fit is. Klachtjes zijn er altijd wel
bij een paar jongens. Fysiek staan
we er goed op, ook omdat we keiW W W. F C G R O N I N G E N . N L
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U wilt
toch ook
wel eens
wat anders
aan de
muur?

Restaurant & Bar met een subtiel
Aziatische twist
Elk gerecht is bedoeld om te delen met je
tafelgenoten. Zo proef je van alles wat.
East meats West. Bij Yip verrast de chef je met
krachtige smaakcombinaties.
Boumaboulevard 117 | Groningen | Tel.: 050 311 3323
info@yipgroningen.nl | www.yipgroningen.nl

FC GRONINGEN JOURNAAL

MAART 2019

PAYT SPELER VAN HET JAAR 2018/2019

Padt, Sierhuis en Reis
in de achtervolging
Ritsu Doan staat na 24 competitiewedstrijden nog altijd ruim aan kop in de strijd om de
publieksprijs van het seizoen 2018/2019. In het klassement van de verkiezing 'Payt Speler van
het Jaar' is Mimoun Mahi, de winnaar van twee jaar terug, nog steeds tweede. Sergio Padt en
Kaj Sierhuis werden in de voorbije periode elk driemaal gekozen tot Payt Man of the Match.
Ludovit Reis en Thomas Bruns kregen in de thuisduels met respectievelijk FC Emmen en Heracles
Almelo de meeste stemmen. Er zijn nog tien competitieduels te gaan voordat eindstand bekend is.

AFGELOPEN TIEN WINNAARS
PAYT MAN OF THE MATCH

TUSSENSTAND PAYT SPELER
VAN HET JAAR

VVV-uit
FC Emmen-thuis
Fortuna Sittard-uit
Heracles-thuis
PSV-uit
Willem II-uit
Vitesse-thuis
Feyenoord-thuis
NAC Breda-uit
VVV-thuis

1. Doan
2. Mahi
3. Padt
4. Reis
5. Sierhuis
6. Zeefuik
7. Warmerdam
8. Memisevic
9. Chabot
10. Handwerker
11. Breij
12. Bruns
13. Bel Hassani
14. Te Wierik
15. El Hankouri

Sergio Padt
Ludovit Reis
Sergio Padt
Thomas Bruns
Sergio Padt
Kaj Sierhuis
Kaj Sierhuis
Kaj Sierhuis
Ludovit Reis
Tim Handwerker

26
20
18
18
10
9
9
8
6
5
3
3
2
1
1
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HISTORIE PAYT SPELER VAN HET JAAR
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
/FCGRONINGEN

Karsten Jensen (Den)
Peter Houtman
Henk Veldmate
Peter Houtman
Anne Mulder
Ronald Koeman
Theo Keukens
Jos Roossien
Adri van Tiggelen
Adri van Tiggelen
Jacques Storm
Claus Boekweg
John de Wolf
Jan van Dijk
Hennie Meijer
Andrei Zygmantovitsj (W-Rus)
Lucian Ilie (Roe)
Michael Reiziger
Mariano Bombarda (Arg)
Patrick Lodewijks
Patrick Lodewijks
Harris Huizingh
Sander van Gessel
Paul Matthijs
Arjen Robben
Jordi Hoogstrate
Kurt Elshot
Arnold Kruiswijk
Erik Nevland (Noo)
Danny Buijs
Luis Suárez (Uru)
Marcus Berg (Zwe)
Danny Holla
Andreas Granqvist (Zwe)
Dusan Tadic (Ser)
Maikel Kieftenbeld
Virgil van Dijk
Filip Kostic (Ser)
Tjaronn Chery
Simon Tibbling (Zwe)
Mimoun Mahi (Mar)
Ritsu Doan (Jap)
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DE NIEUWE ROL VAN SANDER VAN GESSEL

'Voor mij een prachtige
leeromgeving'
FC Groningen trok de afgelopen transferperiode niet alleen zes nieuwe spelers
aan, ook de trainersstaf werd uitgebreid. Sander van Gessel maakte midden
januari de definitieve stap naar de eerste selectie als assistent-trainer. Geen
gemakkelijke keuze, maar wel één waar de voormalig middenvelder van de
Trots van het Noorden volledig achter staat.
an het begin van het huidige seizoen werd bekend dat Van Gessel geregeld als extra assistent
bij het eerste elftal zou aansluiten.
Daarnaast bleef de geboren Leidschendammer als hoofdtrainer
eindverantwoordelijk voor FC Groningen onder-17. “Gedurende een
groot deel van de voorbereiding
was ik bij het eerste betrokken,”
vertelt Van Gessel. “De opleiding
lag toen nog stil vanwege de zomervakantie, dus kon ik gelijktijdig
met de nieuwe staf van het eerste
beginnen. Dat was prettig. Zo-

A

functies goed met elkaar te combineren. Als je het maximale eruit
wilt halen, moet je de juiste voorwaarden scheppen. Mede daarom
is het beter dat we in de winterstop de aanpassing hebben gedaan.”

Deze stap geeft me een bepaalde
rust en ik zie dit ook als een mogelijkheid om weer nieuwe dingen te
leren. Van mijn collega's, maar ook
door de andere omgeving en de
andere spanningsvelden die gelden bij het eerste.”

LOSLATEN
Het betekende voor Van Gessel
dat hij halverwege het seizoen afscheid nam bij zijn eigen onder-17
team. Dat was zeker geen gemakkelijke keuze. “Ik heb heel prettig
met alle jongens gewerkt en dat
moet je loslaten. Ik moest daar wel

“In de opleiding ligt de focus op
ontwikkelen en wordt winnen naarmate je verder komt steeds belangrijker. Bij het eerste moeten
we nog steeds blijven ontwikkelen,
maar is het belang van winnen
vanzelfsprekend nog nadrukkelijker aanwezig. Alles ligt onder een
Hennie Spijkerman met de verdedigers en Peter Hoekstra met de
aanvallers. Hoofdtrainer Danny
Buijs heeft de helicopterview.

doende kon ik namelijk ook direct
een band met staf en spelers opbouwen en betrokken worden in
het teamproces.”
VOORWAARDEN SCHEPPEN
Toen ook onder-17 weer aan het
voetbalseizoen begon, merkte Van
Gessel dat het gaandeweg lastiger
werd om op een goede manier invulling te geven aan zijn rol bij het
eerste. “Primair was ik namelijk
verantwoordelijk voor de onder-17
groep, met daarin 21 spelers, plus
de staf, en daar lag de focus dan
ook.”

aan wennen en dat komt ook door
een bepaalde verantwoordelijkheid die je voelt richting het team
en de individuen daarin. Als ik iets
start, wil ik het ook afmaken. Wat
dat betreft ben ik blij dat Paul Matthijs is ingegaan op het voorstel
om hoofdtrainer bij onder-17 te
worden. Met Paul heb ik hiervoor
al een tijd heel prettig samengewerkt, we kennen elkaar goed en
het is een voordeel dat Paul de
meeste jongens ook al goed kent.
Uiteraard blijf ik de ontwikkeling
van onder-17 wel op de voet volgen.”

vergrootglas. Als speler ken ik dat
gevoel, maar als trainer is het
nieuw voor mij.”
BRUG SLAAN
Van Gessel heeft zijn draai binnen
het team en de staf snel kunnen
vinden. Er is een duidelijke taakverdeling onder de trainers en als
team wordt er over spelers en met
spelers gesproken. Daarbij richt
Van Gessel zich wat nadrukkelijker
op de middenvelders. Zoals Bas
Roorda dat met de keepers doet,

“Het voetbal heeft zich zo ontwikkeld dat het steeds meer is gaan
omvatten. Details zijn nog belangrijker geworden. Er komt ongelooflijk veel op een hoofdtrainer af dat
het logisch is om bepaalde zaken
bij andere stafleden neer te leggen. We voelen ons als gehele staf
verantwoordelijk voor het elftal.
Doordat ik onlangs nog in de opleiding heb gewerkt, ken ik de filosofie binnen de opleiding goed en
kan ik hopelijk ook zorgen voor
nog meer verbinding tussen opleiding en eerste elftal. Ik doe dat
niet alleen, want ook collega's als
Bas Roorda, Peter Hoekstra, Robbert de Groot en Jarno Voorintholt
zijn daar mee bezig. Ik breng mijn

Van Gessel ging trainerscursussen
volgen, heeft diploma's gehaald
(UEFA C,B en A) en mocht bij Sparta, NAC en de laatste jaren bij FC
Groningen in de jeugdopleiding er-

'ALS JE HET MAXIMALE ERUIT WILT
HALEN, MOET JE DE JUISTE VOORWAARDEN
SCHEPPEN'
eigen expertise en kwaliteiten in
en aan de andere kant is het voor
mij een prachtige leeromgeving.
De ervaring, kennis en oefenstof
van Hennie en Peter en de ambitie
van een jonge hoofdtrainer als
Danny.”

varing opdoen, waar hij telkens
een hogere leeftijdscategorie
onder zijn hoede kreeg. Met de
tussentijdse overgang naar het
eerste elftal, zet de assistent wederom een stap vooruit.
ONTWIKKELEN
“Ik zie het zeker als een stap vooruit en ben blij met deze kans. Mijn
doel is om me eerst tot een waardevolle assistent te ontwikkelen en
daarin het maximale uit mezelf te
halen. Ik geloof heel erg in ontwikkeling en ben heel benieuwd waar
dat voor mijzelf toe kan leiden. Ik
had me opgegeven voor de cursus
coach betaald voetbal (UEFA Pro red.), maar ben door het geringe
aantal plaatsen helaas nog niet
toegelaten. Een volgende stap is
om in de toekomst ook dat diploma te behalen.”

'IK WAS AL OP JONGE LEEFTIJD BEZIG MET
HET TEAM EN DE MANIER VAN SPELEN'
“Hoewel we een bepaalde structuur hadden afgesproken voor momenten waarop ik bij het eerste
zou aansluiten en hoofdtrainer
Danny Buijs alle begrip had voor
het feit dat ik vaak afwezig was
vanwege mijn taken bij onder-17,
vond ik het lastig om de beide

STAP VOORUIT
Het feit dat Van Gessel het trainerschap ingerold is, hoeft geen verrassing te zijn. Als speler fungeerde hij immer in een centrale rol op
het veld en heeft hij bij diverse
clubs in de Eredivisie de aanvoerdersband gedragen. “Ik kon als
speler wel een verlengstuk van de
trainer zijn en was al op jonge leeftijd bezig met het team en de manier van spelen. Leidinggeven,
oog hebben voor anderen, zijn
kwaliteiten die bij mij passen. Ik
was na mijn spelersloopbaan benieuwd of ik mijn idee over voetbal
ook kon overbrengen op anderen.”

SPANNINGSVELDEN
Van Gessel ziet zijn rol als assistent van Danny Buijs als een mooie
nieuwe uitdaging. “Niet helemaal
nieuw, want het proces was al in
gang gezet, maar nu ligt de focus
hier volledig op. Je bent frisser en
kunt daardoor meer bijdragen.
W W W . FWCWG W
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EERSTE EREDIVISIEGOAL MO EL HANKOURI METEEN DE WINNENDE

'De emotie spatte er vanaf'
Hij werd kampioen met Feyenoord in 2017, speelde vervolgens een seizoen bij Willem II in de Eredivisie, keerde terug in De Kuip,
maar koos in de afgelopen winterstop toch voor een nieuwe verhuurperiode. Mohammed El Hankouri, kortweg 'Mo', is een speler die
zich naar eigen zeggen snel aanpast aan een nieuwe situatie. Zijn eerste Eredivisiegoal was meteen de winnende treffer tegen Vitesse.
Volgens zijn trainer heeft hij alles in zich om een vaste waarde te worden in het eerste elftal van FC Groningen.
e 21-jarige Mo El Hankouri vertelt over zijn jeugd.
“Ik ben opgegroeid in
Rotterdam-Zuid. Letterlijk
nog niet eens driehonderd meter
van het Feyenoord-stadion, alleen
maar even de brug over. Toen ik
jonger was, werd ik naar de training
gebracht door mijn vader. Later
ging ik gewoon lopend naar Varkenoord. Een tijd lang heb ik 's ochtends getraind en ging ik daarna
naar school en daarna werd het
ook wel eens andersom. Hier in
Groningen woon ik iets verder van
het trainingsveld. Het is ongeveer
tien minuten met de auto.”

D

VOORBEELD
Mo is de oudste in een gezin met
nog drie broers en een zus. “Of dat
een bepaalde verantwoordelijkheid
geeft? Ja, ik wil wel graag een
voorbeeld voor ze zijn. Dat vind ik
belangrijk. Mijn broertje Redouan
speelt in de jeugd van Excelsior. Hij
kan altijd bij me terecht als hij ergens mee zit of iets wil weten. Het
contact met mijn familie is voor mij
ook erg belangrijk. Eén keer in de
week, of soms één keer in de twee
weken, ga ik naar Rotterdam. Maar
ik ben inmiddels gewend aan op
mezelf wonen. Ik ben ook al een
jaar verhuurd geweest aan Willem II
en ik heb niet echt moeite om te
wennen in een andere stad. Ik vind
het makkelijk om me aan te passen.”

oord was de jonge El Hankouri veel
op straat te vinden. Hij leerde de wetten van de straat met onder anderen
Amir Absalem en Tyrell Malacia.
“Voor ons was het makkelijk om op
straat te voetballen. Er waren zoveel

om 15.00 uur speelden. Veel vrienden spelen daar nog steeds. Het
gaat er wel fanatiek aan toe en er is
af en toe wel eens een akkefietje.
Maar dat hoort erbij. Je wil op het
veld blijven, want als je verliest dan
moet je wisselen en lang wachten tot
je weer aan de beurt bent om te spelen. Ik denk dat je daar winnaarsmentaliteit kweekt, omdat je altijd wilt blijven staan. Niemand wil eruit.”
CORPUS DEN HOORN
In 2014 zorgde Mo El Hankouri bij
Feyenoord onder-18 al eens voor de
uitschakeling van FC Groningen
onder-19 in het bekertoernooi. En
ooit scoorde hij voor Feyenoord
onder-19 op Sportpark Corpus den
Hoorn; op 5 december 2015. “Ik heb
er zeker nog een herinnering aan. Ik
maakte het enige en dus winnende
doelpunt. Het was bij trainer Marcel
Koning. Hij heeft mij veel vertrouwen
gegeven en door hem heb ik de stap
naar het eerste elftal van Feyenoord
gemaakt. Ik ging steeds meer spelen
en maakte ook doelpunten.”

Bij FC Groningen is de linksbuiten
herenigd met de linksback, die via
twee seizoenen Jong FC Groningen
de stap naar het eerste elftal maakte:
Amir Absalem. “Met 'Em' heb ik eigenlijk de hele opleiding bij Feyenoord doorlopen. Hij zat al iets eerder
in de jeugd van de club. In die jaren
speelde ik vaak 'op tien' of aan de
linkerkant. Onze vaders hebben nog
contact gehad voordat ik hier in januari naar Groningen ben gekomen.”
WINNAARSMENTALITEIT
Behalve in de jeugdteams van BZC,
Overmaas, Spartaan '20 en Feyen-

mogelijkheden: een pleintje, op
straat en in een 'pannakooi'. Meestal
speelden we kleine partijtjes. Daar
leer je je techniek en uit de kleine
ruimtes zien te komen.”

ik weer een uitnodiging voor dat
team. Ik heb er al een aantal oefenwedstrijden gespeeld.”
VISITEKAARTJE
In zijn dertigste Eredivisiewedstrijd
maakte El Hankouri zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. De winnende 2-1 tegen Vitesse. “Het was
voor mij heerlijk natuurlijk, dat eerste
doelpunt in de Eredivisie. Om hem zo

tieke deel op de tribunes. De supporters zijn erg belangrijk voor ons.”
Zijn trainer Danny Buijs had eerder in
de wedstrijd een paraplu op de grond
gegooid, toen Mo El Hankouri in zijn
ogen te langzaam omschakelde. “Tijdens de wedstrijd zelf had ik het niet
door. Later heb ik de beelden teruggezien en ik denk dat de trainer gelijk
had. Er was emotie in de wedstrijd,

'JE WILT OP HET VELD BLIJVEN,
WANT ALS JE VERLIEST DAN MOET
JE WISSELEN EN LANG WACHTEN TOT
JE WEER AAN DE BEURT BENT'
te maken in de laatste minuten, de
emotie spatte er vanaf. Ik scoorde,
viel en stond weer op en rende richting de supporters achter het doel.
Na de wedstrijd nam Kaj Sierhuis me
nog weer eens mee richting het fana-

maar daarna is het ook klaar. Ik moet
gewoon mijn acties blijven maken en
even was er een treur-moment. Dan
heb ik soms misschien nog even een
trainer nodig, die me aanwakkert om
weer scherp te worden.”

Bij Feyenoord had hij onder anderen
Gaston Taument en Giovanni van
Bronckhorst als trainer. Bij Willem II
werkte El Hankouri met Erwin van de

'IK VIND HET MAKKELIJK OM
ME AAN TE PASSEN'
“Op een gegeven moment hebben
we ook een Cruijff Court gekregen in
de buurt en daar speelden we grote
partijen. Dat was zeker populair. Nu
nog steeds trouwens. Er waren vaste
groepen, die bijvoorbeeld op zondag

Looi en bij Jong Marokko is Mark
Wotte de coach. “Ik heb interlands
gespeeld voor Oranje onder-20 en
Marokko onder-20 en behoor nu tot
de selectie van Jong Marokko. In de
komende interlandperiode verwacht
W W W. F C G R O N I N G E N . N L
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DE BEWIJSDRANG VAN PAUL GLADON

Spits levert geen half werk
Bewijsdrang heeft Paul Gladon zijn gehele carrière
gehad. De spits liet als puber tijdens keiharde bostrainingen zien over de juiste mentaliteit te beschikken
en weerhield als huurling zijn oorspronkelijke werkgever
van promotie om het ongelijk van die club te bewijzen.
In Engeland maakte Gladon kennis met de harde wetten
van het voetbal, waardoor hij zich in Groningen wederom
aan de voetbalwereld wil bewijzen. “Ik zal altijd alles geven.”

et als vele kleine jongetjes
droomde Paul Gladon van
een carrière in het profvoetbal. Hij zette al vroeg
zijn eerste stappen op het voetbalveld, maar het duurde tot zijn 17e
voordat de spits bij een profclub terecht kwam en werd opgepikt door
Sparta Rotterdam. “Ik kan zeggen
dat ik er ook alles aan heb gedaan
om het te halen,” vertelt Gladon.
“Naast twee keer per week trainen
bij mijn amateurclub, ging ik drie of
vier keer per week met een personal trainer de bossen in. Dat heb ik
zo`n vijf jaar gedaan voordat in bij
Sparta ging voetballen.”

N

HOOFDDORPSE BOS
Ko Alewijn is de personal trainer, die
de jonge Gladon uren onder handen nam. “Hij was hard en daardoor
heel goed voor mij. Als ik moe was,

BIZAR JAAR
Altijd het maximale geven, dat staat
centraal bij Gladon. Toen hij na zijn
eerste jaar als prof naar eigen zeggen niet genoeg kansen kreeg bij
Sparta stond de spits erop om verhuurd te worden. De club werkte
schoorvoetend mee en Gladon werd
aanvalsleider bij FC Dordrecht, waar
hij een gouden klik had met Yoëll
van Nieff. “Een bizar jaar. Ik had verwacht ergens in de middenmoot van
de Eerste Divisie te spelen, maar we
bleven winnen en deden tot het laatste moment mee om het kampioenschap. Via de play-offs promoveerden we alsnog, in de finale ten koste
van Sparta, mijn club.”
“Ik scoorde in die wedstrijd en juichte gewoon. Dat is me later niet in
dank afgenomen en ik werd het jaar
daarop ook uitgefloten door de

DROOMTRANSFER
Het zegt genoeg over de mentaliteit
van Gladon en de kans in de Eredivisie kwam later in zijn loopbaan alsnog bij Heracles. Door uitstekende
prestaties in Almelo verdiende Gladon een droomtransfer naar Wolver-

Premier League, er was voor negentig miljoen geïnvesteerd en de kansen voor Gladon waren verkeken.
Een dag na de ontbinding van het
contract, koos de spits voor FC Groningen. Als aanvaller van Heracles
liet hij zich al eens uit over het

'JE KUNT ZEGGEN DAT IK WEER VOOR
PLEZIER HEB GEKOZEN'
hampton Wanderers in Engeland.
Daar maakte de aanvaller kennis
met de keiharde wetten van het
voetbal. Trainer Walter Zenga - een
Italiaanse grootheid en voormalig
keeper van Internazionale - zag het
zitten in de spits, maar werd na korte
tijd ontslagen. Zijn opvolger Paul
Lambert koos voor Britse spelers,
die de competitie kenden.

prachtige Hitachi Capital Mobility
Stadion, waarin de FC speelt.
“Je kunt zeggen dat ik weer voor
plezier heb gekozen. Ik kende veel

jongens van de selectie, met wie ik
al goed was en wil me weer bewijzen. Ik wil laten zien een meerwaarde voor Groningen te zijn. Een
prachtige club, met een fantastisch
stadion en fanatieke fans. Door hard
en goed te trainen, wil ik de druk opvoeren. Ik ben nooit bang voor concurrentie en in de minuten die ik
krijg, zal ik alles geven. Vlak nadat ik
hier had getekend, heb ik Ko Alewijn nog gesproken. Hij is nu in de
70, maar nog altijd topfit. Ko vond
het mooi dat ik voor Groningen had
gekozen. Ik moet hem binnenkort
maar eens uitnodigen in ons schitterende stadion.”

“Ik begon onder Zenga in de basis.
Tijdens mijn eerste wedstrijd scoorde ik, maar de goal werd afgekeurd.
Ik heb nog weleens gedacht; wat als
die goal was doorgegaan, maar uit-

gingen we nog even door en
smoesjes om niet te trainen, hoefde
ik ook niet te bedenken. 'Dan stoppen we er toch direct mee,' werd er
gezegd. Maar dat wilde ik niet. Ik
wilde profvoetballer worden, dus
ging ik toch maar weer het Hoofddorpse Bos in.”
“Als ik het wilde halen, moest ik er
ook echt voor gaan. Er werd bij Ko
geen half werk geleverd. Uiteindelijk
hebben die jaren van keihard werken zich uitbetaald. Als we weer
eens leuke dingen doen, die best
veel geld kosten en niet vanzelfsprekend zijn, zeg ik geregeld
tegen mijn vriendin: 'Dit hebben we
mede aan Ko Alewijn te danken.' De
samenwerking met hem heeft me
gebracht naar het profvoetbal, daar
ben ik van overtuigd.”

'IK WILDE PROFVOETBALLER WORDEN,
DUS GING IK TOCH MAAR WEER HET
HOOFDDORPSE BOS IN'
eigen supporters. Niet leuk, maar ik
snap ze aan de andere kant ook wel.
Het is een eigen speler die je de das
om doet. Voor mij was het misschien
beter geweest wanneer Sparta had
gewonnen, want dan speelde ik het
jaar daarop Eredivisie en waren de
supporters beter voor me geweest,
maar zo zit ik niet in elkaar. Ik droeg
op dat moment het shirt van Dordrecht, was niet goed genoeg bevonden door Sparta en wilde het tegendeel bewijzen. Ik vond het prachtig om met Dordrecht te promoveren, ook al betekende het voor mezelf weer een jaar Eerste Divisie.”

eindelijk telt dat niet. Ik zat na verloop van tijd niet eens meer op de
bank en kreeg geen kansen. Toch
heb ik geen spijt van mijn keuze om
naar Engeland te gaan. Ik had de
club twee keer eerder afgezegd en
toen ze de derde keer terug kwamen, ging ik kijken. Ze wilden me
graag hebben.”
FC GRONINGEN
Na succesvolle en minder succesvolle huurperiodes bij Heracles en
het Belgische STVV, liet Gladon zijn
mooie contract ontbinden. De Wolves waren gepromoveerd naar de
W W W. F C G R O N I N G E N . N L
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Op zondag 17 februari is de eerste
stap gezet in de samenwerking
tussen FC Groningen en 43
Gemechaniseerde Brigade. De
commercieel directeur van FC
Groningen Robbert Klaver en de
vertegenwoordiger van de brigade
uit Havelte plaatsvervangend
commandant 43 Gemechaniseerde
Brigade uit Havelte kolonel Paul
van der Touw hebben met het
tekenen van het convenant voor
de bijzondere samenwerking het
project geïnitieerd.

.Brigade sportdag 2018.
.je grenzen verleggen.

FC Groningen en.
43 Gemechaniseerde Brigade.
gaan samenwerken!. .testimonial.
.Twee sterke merken.
Zowel FC Groningen alsook 43 gemechaniseerde
brigade zijn beide sterke merken in de regio met
veel gedeelde waarden: ambitie, toewijding,
veerkracht, strijdvaardigheid en teamgeest.
Dit zijn kernwaarden die de noordelijke regio kenmerken. Hierbij staat het mensenwerk centraal.
Op het veld de getalenteerde voetballers en
bij de brigade de militairen met hun motivatie
en professionele inzet. FC Groningen en 43
Gemechaniseerde Brigade gaan samen activiteiten ontwikkelen, onder andere om mensen te
laten zien dat er interessante, uitdagende functies
zijn in de regio, ook bij de brigade in Havelte!

.Skilled for life.
De brigade zoekt militairen voor zeer diverse
functies. Zoals in het voetbalelftal elke speler
zijn eigen rol heeft, is dat in het militaire team
precies zo. Ook hier is iedereen op elkaar ingespeeld door trainingen. Hiermee worden individuele kwaliteiten verbeterd, maar ook de teamprestaties. We hebben niet alleen de gevechtssoldaten, maar ook militairen die werkzaam zijn
in de ondersteuning, zoals: monteurs, genees-

kundige militairen, chauffeurs, communicatieen informatiesysteem specialisten en nog veel
meer! Het militaire beroep hoeft geen beroep
voor het leven te zijn. Een aantal jaren dienen
bij de landmacht biedt veel kansen, om je te
ontwikkelen als mens en professional, via militaire training, civiele en civiel erkende opleidingen. Gedurende die persoonlijke ontwikkeling
kun je steeds de keuze maken: wil ik militair blijven, of ga ik iets anders doen? In ieder geval
ben je door de opleidingen en opgedane ervaring altijd goed voorbereid op de toekomst!

NAAM:
LEEFTIJD:
RANG:
FUNCTIE:
REACTIE:

Esmee van Wijk
26
soldaat 1e klasse
Boordschutter CV 90
“We werken op voor de
flitsmacht in Litouwen ik
train voor een wedstrijd
die ik ook zelf wil spelen!”

.Veel activiteiten over en weer.
De samenwerking stelt de brigade uit Havelte in
de gelegenheid om zich als (potentieel) werkgever te presenteren aan het publiek tijdens een
thuiswedstrijd van FC Groningen. Dit doen we
op 23 april tegen Excelsior. Dan vinden ook personeelswervingsactiviteitenplaats. FC Groningen
laat haar jeugdspelers met de Havelter brigade
kennismaken middels bezoeken aan een kazerne
en/of eenheid van de brigade. De e-sporter Nick
den Hamer gaat tijdens de bezoeken battelen
met militairen. Ook bezoeken militairen uit
Havelte het Topsport Centrum van FC Groningen.
De bezoeken over en weer worden op video vastgelegd en aangewend voor promotie en wervingsdoeleinden. Tijdens de jaarlijkse open dag
van FC Groningen, in de zomer, is de brigade
aanwezig met een 'static show' en diverse voertuigen, ook zullen zij gaan abseilen vanaf het
stadiondak. Beide partijen brengen al deze activiteiten met behulp van social media onder de aandacht van hun volgers.

Tijdens die activiteiten kunnen geïnteresseerden in
gesprek gaan met militairen van de brigade om te
praten over hun werk en ervaringen. En vooral:
waarom het zo leuk is om bij de brigade te werken!
Kortom: 43 Gemechaniseerde Brigade en
FC Groningen zoeken elkaar op vanuit de
wetenschap dat één plus één drie is. Anders
gezegd: het geheel is meer dan de som der
delen. Het zijn twee sterke merken die elkaar
nog verder versterken.

43 Gemechaniseerde Brigade

Voor meer informatie over werken bij de brigade kunt u terecht op internet op de Facebook-pagina van de brigade:
www.facebook.com/43Mechbrig of op www.werkenbijdefensie.nl/43. U kunt ook contact opnemen via e-mail:
Bisonbrigade@mindef.nl, Whatsapp of bellen: 0682505071, vanuit het buitenland: 0031682505071 (tussen 0800 en 1600).
Noteer alvast in uw agenda: 23 april a.s. de Infodag op de Johannes Postkazerne in Havelte ontdek wat de mogelijkheden
zijn binnen de 43 Gemechaniseerde brigade, opgave kan via de volgende link: Bisonbrigade@mindef.nl
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Stichting FC Groningen in de Maatschappij
FC Groningen is een volksclub, sterk verankerd in haar eigen verzorgingsgebied met een landelijke uitstraling en Europese
ambities. Als betaald voetbalorganisatie heeft FC Groningen een voorbeeldfunctie en staat het midden in de maatschappij.
Om de vele maatschappelijke verzoeken te bundelen en structuur aan te brengen in alle maatschappelijke projecten en
activiteiten, heeft FC Groningen sinds 17 september 2010 de Stichting FC Groningen in de Maatschappij in het leven geroepen.
Eén van de doelstellingen van de stichting is om bijdragen te leveren aan geselecteerde goede doelen en invulling te geven
aan het maatschappelijk gezicht van de club. Stichting FC Groningen in de Maatschappij hanteert drie pijlers. Te weten:
educatie, gezondheid en sociale samenhang. Op deze pagina worden de verscheidene activiteiten belicht van de stichting,
waarvan voormalig Commissaris van de Koning Max van den Berg voorzitter is en international Arjen Robben ambassadeur.

Sinds dit kalenderjaar is er een mooie samenwerking tussen
de speciaal onderwijsscholen van Openbaar Onderwijs Groningen en FC Groningen in de Maatschappij. Het voorleesontbijt was een zichtbaar mooie eerste uitwerking van de
nieuwe samenwerking. De leerlingen genoten volop en kregen de glimlach de rest van de dag niet meer van het gezicht. De samenwerkende partijen gaan de komende jaren
meer van die geweldige succesmomenten proberen te creëren, waarbij de leerling de grote winnaar is!

OldStars FC Groningen vieren
eerste lustrum
In februari 2014 zijn wij begonnen met Walking
Football. Dat houdt in: voetballen voor 60plussers. Om blessures te voorkomen, mag je
bij dit spel niet rennen en geen lichamelijk
contact hebben.
De doelstelling is om in beweging te komen en het hebben
of krijgen van sociale contacten. Wij trainen wekelijks op het
kunstgrasveld van VV Hoogezand. Inmiddels bestaat de
groep uit ruim dertig OldStars. Dit jaar vieren wij ons eerste
lustrum.
Wij vallen onder de Stichting FC Groningen in de Maatschappij en zijn als zodanig de ambassadeurs van het spelletje. Er
komen steeds meer verenigingen waar Walking Football
wordt gespeeld. Wij geven in het verzorgingsgebied van FC
Groningen regelmatig demonstratietrainingen bij amateurclubs, die ook met deze tak van sport willen beginnen.

Aftrap zevende editie
Scoor een Boek!
Voor de zevende keer voeren Biblionet
Groningen en het Groninger Forum samen met
Stichting FC Groningen in de Maatschappij een
uniek leesproject uit voor leerlingen van groep
5 en 6: Scoor een Boek! Voor het eerst doen
ook scholen in de provincie Drenthe mee. In
totaal gaan er bijna 6.000 leerlingen zoveel
mogelijk boeken lezen (scoren). In mei sluiten
de leerlingen het project af op het voetbalveld.

Kevin Begois bij voorleesontbijt
Mytylschool in Haren
Woensdag 13 februari 2019
was een heel bijzondere
dag op de Mytylschool
Prins Johan Friso in Haren,
de school voor kinderen
met een verstandelijke of
motorische beperking. De
hele school besteedde
aandacht aan de Nationale
Voorleesdagen.
Elke school in Nederland
doet dit op haar eigen manier. Op sommige scholen lezen
meesters en juffen voor en op enkele scholen komen er bijzondere gasten langs. Zo ook bij de Mytylschool Prins Johan
Friso in Haren.
Daar werden de kinderen
verrast door FC Groningenkeeper Kevin Begois en
Hans van Tamelen, projectleider
Maatschappelijke
Projecten van de Stichting
FC Groningen in de Maatschappij. Er werd gelezen
in de groepen en op het
eind een balletje getrapt.

Twee maatschappelijke projecten van FC
Groningen in de Maatschappij, Sociale
Activering en Gezond & Fit met FC Groningen,
hebben op dinsdag 22 januari kennis gemaakt
met Defensie. Onder begeleiding van ervaren
officieren en sportinstructeurs hebben de
deelnemers een mooie ervaring gehad op de
Kazerne in Assen.
Allereerst kregen zij een presentatie over de organisatie en
de verschillende eenheden waarmee binnen Defensie wordt
gewerkt. Daarnaast werden de deelnemers, na tekst en uitleg, als ware rekruten getraind op verschillende onderdelen
binnen de sportlessen van Defensie.
Vanuit dit werkveldbezoek en de beleving die hier bij hoort,
zijn de deelnemers nogmaals geënthousiasmeerd om zichzelf te blijven ontwikkelen. Zowel als persoon en als teamspeler. Er zijn al verschillende stappen gezet en de doelen
worden hierbij voortdurend aangescherpt.

Daarnaast zijn wij ook altijd vertegenwoordigd bij het HANNN
Walking Football Festival, dat jaarlijks wordt georganiseerd
door Stichting FC Groningen in de Maatschappij.
Wil je een keer kennismaken met ons of meer weten over het
Walking Football: je bent op donderdagmiddag van harte
welkom bij onze trainingen. We starten om 13.00 uur in de
kantine van VV Hoogezand.
En ja… Ook wij hebben altijd een gezellige derde helft!
René Bodewes,
speler Walking Football FC Groningen

Op bezoek bij Defensie!

Kortom: een leerzaam bezoek waar nog lang over nagepraat
zal worden door de deelnemers.

Scoor een Boek! koppelt voetbal, één van de populairste
sporten van de wereld, aan lezen. En dat blijkt al jaren een
succesvolle formule te zijn om leerlingen uit groep 5 en 6 aan
het lezen te krijgen. Tien weken lang gaan bijna 5.100 leerlingen van 143 Groningse basisscholen en 900 leerlingen van
25 Drentse scholen zoveel mogelijk boeken lezen.
Woensdagmorgen 6 februari verzorgde FC Groningen-speler
Michael Breij de officiële aftrap van Scoor een Boek! op SBO
De Baldakijn in Stadskanaal. Daarmee gaf hij niet alleen het
startsein voor dit unieke leesproject in stad en provincie Groningen maar ook voor de Drentse gemeenten Noordenveld
en Tynaarlo, die dit jaar aanhaken bij Scoor een Boek!
Goed leren lezen, maar ook plezier beleven aan lezen is erg
belangrijk. Dat vindt ook voetballer Michael Breij, die de kinderen via een videoboodschap aanmoedigt zoveel mogelijk
boeken te scoren. Halverwege stuurt Breij de leerlingen opnieuw een motiverende videoboodschap en is er gelegenheid om te praten over de gescoorde boeken. Na tien weken
boeken scoren, is het tijd om de eindscore te onthullen tijdens een sportief slotfeest op het voetbalveld.

TOP SPORTDAG GRONINGEN
Op woensdag 20 februari werd bij de ACLO in
Groningen de Top Sportdag 2019 gehouden.
Een ontmoeting met sporthelden tijdens clinics,
gegeven door professionals van verschillende
Topsportclubs uit Groningen!

Valide, verstandelijk beperkte én dove of slechthorende kinderen tussen de 7 en 15 jaar konden deelnemen aan clinics,
verzorgd door topsporters van FC Groningen, Abiant Lycurgus, Donar, Martini Sparks, NIC, GIJS Groningen en GHHC
Groningen.
Er was een speciale tolk aanwezig, die ervoor zorgde dat de
dove en slechthorende kids net als de rest maximaal konden
deelnemen aan de clinics! Kinderen met een lichamelijke beperking werden ingedeeld op leeftijd en namen onder meer deel aan
de clinics zitvolleybal, rolstoelbasketbal, bewegen op muziek, boccia
en curling! Deze sporten werden
ook dit jaar weer aangeboden door
Stichting BEA.
45

FC GRONINGEN JOURNAAL

MAART 2019

Seizoenkaarten verkoop gestart
Seizoenkaarthouders kunnen voor het seizoen 2019/2020 hun seizoenkaart
weer verlengen. Dit is eenvoudig te doen via fcgroningen.nl/seizoenkaart. Hier
kunnen huidige seizoenkaarthouders gegevens wijzigen, de seizoenkaart
verlengen of hun plek aanpassen.
oekomstige seizoenkaarthouders kunnen hier hun
seizoenkaart aanvragen.
Nieuw dit seizoen is een
speciale categorie voor jeugd geboren na 1 juli 2007. Zij kunnen al
een seizoenkaart aanschaffen
vanaf 89 euro.

T

SEIZOEN 2019/2020
Voor de huidige seizoenkaarthouders is de eigen plek weer gere-

serveerd voor het seizoen
2019/2020. Deze seizoenkaart kan
tot uiterlijk 23 mei verlengd of gewijzigd worden.
Voor de supporters die nu nog
geen seizoenkaart hebben en
graag de passie voor voetbal in
het Hitachi Capital Mobility Stadion
willen delen en meemaken, kunnen nu ook hun seizoenkaart voor
het seizoen 2019/2020 aanvragen.

BETALEN IN TERMIJNEN
Buckaroo maakt het voor FC Groningen-supporters mogelijk om
veilig en gemakkelijk de seizoenkaart in termijnen te betalen. Buckaroo schrijft, namens FC Groningen, elke laatste week van de
maand een gedeelte van de prijs
van de seizoenkaart automatisch
af van je rekening. Dit kan alleen
gedurende maximaal vier maanden.

JEUGD- EN OUDERENKORTING
De korting wordt automatisch toegekend, is persoonsgebonden en
wordt voor één kaart verleend.
Supporters kunnen een seizoenkaart met korting uitlenen
aan iemand in dezelfde kortingscategorie.
De seizoenkaart kan ook uitgeleend worden aan iemand die niet
in dezelfde kortingscategorie valt.
In dat geval kan na bijbetaling op
de wedstrijddag gebruik worden
gemaakt van de kaart.
Het tarief voor bijbetaling in het
geval van ouderenkorting bedraagt vijf euro. In het geval van
jeugdkorting dient tien euro te
worden bijbetaald.

VOORDELEN SEIZOENKAART
• Geldig bij alle 17 competitiewedstrijden van het eerste elftal van FC Groningen in het Hitachi
Capital Mobility Stadion;
• Gratis toegang bij het eerste thuisduel van eventuele play-offs;
• Altijd een eigen vaste plek;
• Recht op eigen plek bij extra wedstrijden, zoals KNVB-beker & play-offs;
• Voordeel en voorrang op kaarten bij Europees voetbal;
• 10% korting in de Fanshop;
• Een keer verhinderd? Bied je kaart aan via mijn.fcgroningen.nl en verdien een deel van je kaart terug;
• Volop voordelen bij sponsors (zie www.fcgroningen.nl/voordeel).

Samenwerking met 43 Gemechaniseerde Brigade
FC Groningen en 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte gaan samenwerken
om jonge Groningers te helpen bij de start van hun loopbaan. Zondag 17
februari is bij de wedstrijd FC Groningen - Feyenoord het convenant getekend
door de commercieel directeur Robbert Klaver van FC Groningen en Kolonel
P.M. van der Touw, namens de brigade uit Havelte. Met de samenwerking
verbinden twee sterke merken in de regio zich met elkaar.
Gemechaniseerde
Brigade is het
zwaarste middel 'de krachtpatser' van de Koninklijke Landmacht en is
bestemd voor operaties in het belang van vrede en veiligheid, in Nederland en ver daarbuiten. FC Groningen zet zich in voor de Groningse jeugd, op veel manieren, onder
meer via haar human capital programma's. FC Groningen is zoveel

43

meer dan een voetbalclub.
KERNWAARDEN
43 Gemechaniseerde Brigade en
FC Groningen delen belangrijke
kernwaarden. Denk hierbij aan
zaken als 'toewijding', 'veerkracht',
'onvoorwaardelijk', 'ambitieus' en
'strijdvaardig'. Dit zijn voor beide
geen loze kreten, maar tekenen de
motivatie, de wil en de inzet om hun
'strijd' aan te gaan, met de drive om
te winnen. Of dat nu op het voetbal-

veld is, of tijdens een operationele
inzet ver buiten de landsgrenzen.
En dat is mensenwerk. Op het veld
de getalenteerde voetballers en bij
de brigade de militairen, met hun
motivatie en professionele inzet.
De brigade zoekt militairen voor
zeer diverse functies. Zoals in een
voetbalteam elke speler zijn eigen
rol heeft, zo is dat in het militaire
team precies zo. Ook hier is iedereen op elkaar ingespeeld door trainingen. Waarbij de individuele vaardigheden worden verbeterd, maar
ook de teamprestaties. Defensie
heeft niet alleen de (heel veel verschillende types) gevechtssoldaten,
maar ook militairen werkzaam in de
ondersteuning, zoals monteurs, geneeskundigen, chauffeurs, specialisten van communicatie- en informatiesystemen en nog veel meer!
BEROEP
Het militaire beroep hoeft geen beroep voor het leven te zijn, maar dat
is zeker een mogelijkheid. Een aantal jaren dienen bij de landmacht
biedt veel kansen, om je te ontwikkelen als mens en professional, via
militaire training, civiele en civiel erkende opleidingen. En gedurende

die persoonlijke ontwikkeling kun je
steeds de keuze maken: wil ik militair blijven of ga ik wat anders
doen? In ieder geval ben je door de
opleidingen en opgedane ervaring
altijd goed voorbereid op de toekomst!

die spelers aan een kazerne en/of
eenheid van de brigade. De eSporter Nick den Hamer zal tijdens de
bezoeken 'battelen' met militairen.
Ook gaan militairen uit Havelte een
bezoek brengen aan het TopsportZorgCentrum van FC Groningen.

ACTIVITEITEN
FC Groningen en 43 Gemechaniseerde Brigade gaan samen activiteiten ontwikkelen, onder andere
om mensen te laten zien dat er interessante, uitdagende functies zijn in
de regio en zeker bij de brigade in
Havelte. De samenwerking stelt de
brigade uit Havelte in de gelegenheid zich als (potentieel) werkgever
te presenteren aan het publiek tijdens een thuiswedstrijd van
FC Groningen, zoals op zaterdag 6
april tegen Excelsior.

OPEN DAG
De bezoeken over en weer worden
op video vastgelegd en aangewend voor promotionele- en wervingsdoeleinden. Tijdens de jaarlijkse Open Dag van FC Groningen, in
de zomer, zal de brigade een 'static
show' verzorgen met een infostand,
diverse voertuigen en mogelijk abseilen vanaf het stadiondak.

BEZOEKEN
Ook worden er dan personeelswervingsactiviteiten georganiseerd. FC
Groningen zal haar jeugdspelers
met de Havelter brigade laten kennismaken middels bezoeken van

Beide partijen brengen al deze activiteiten met behulp van social
media onder de aandacht van hun
volgers. Tijdens die activiteiten kunnen geïnteresseerden in gesprek
met militairen van de brigade om te
praten over hun werk en ervaringen. En vooral: waarom het zo leuk
is om bij de brigade te werken!

MEER INFORMATIE
Kortom: 43 Gemechaniseerde Brigade en FC Groningen zoeken elkaar op vanuit de wetenschap dat één plus één drie is. Anders gezegd: het geheel is meer dan de som der delen. Het zijn twee sterke
merken die elkaar nóg verder versterken.
Voor meer informatie over werken bij de brigade kunt u terecht op internet op de Facebook-pagina van de brigade:
www.facebook.com/43Mechbrig of op www.werkenbijdefensie.nl/43.
U kunt ook contact opnemen via e-mail: Bisonbrigade@mindef.nl
WhatsApp of bellen: (+31) 6 - 82 50 50 71 (tussen 08.00 uur en 16.00 uur).

W W W. F C G R O N I N G E N . N L

/FCGRONINGEN

/FCGRONINGEN

46

Team B-Point: Pak die winst in jouw leven!
Het leven is bij tijden vergelijkbaar met een competitie; zonder goed team om je heen red je
het niet altijd. Wel is het hierbij van belang om de juiste vaardigheden te leren in het leven
en jouw kwaliteiten maximaal te benutten. Wat nou als dit je niet lukt vanwege een moeilijke situatie thuis, een beperking of vanwege psychiatrische klachten? B-Point biedt hierin
begeleiding op maat vanuit de Jeugdwet, de Wlz en vanuit de Wmo.

D

e visie van B-Point?
Werken vanuit de kracht
van het individu, niet de beperking. Met drie locaties in
Emmen, een locatie in
Coevorden en daarbij ambitie
om in de toekomst nog meer te
kunnen bieden is de organisatie
een belangrijke speler als het
gaat om wonen en ondersteuning vanuit een beschermde
woonomgeving. Met begeleiders
en ondersteuners vanuit eigen
cultuur, wordt met een persoonlijk plan gewerkt aan doelen.
Iedere locatie heeft bewoners
vanuit de verschillende wetten.
Begeleiders met uiteenlopende
specialisaties en daarbij bewoners die elkaar ondersteunen.
Meer teams, één doel
Juist in de zorg is samenwerking
van groot belang. Bij B-Point
worden de lijnen kort gehouden. Waar mogelijk, is er samenwerking met het informele netwerk (familie) en daarbij een
goed contact met andere zorgverleners als behandelaars of
instanties. B-Point heeft daarnaast samenwerking met het
Zilveren Kruis, zodat er vanuit
de Wet langdurige zorg (Wlz)
Zorg In Natura (ZIN) geleverd
wordt. Ook voor de jeugd is BPoint gecontracteerd in de
gemeenten Emmen, Coevorden,
Hoogeveen en Assen. Vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is B-Point niet

gecontracteerd voor Beschermd
Wonen, maar op PGB-basis
wordt er wel veel samengewerkt
met verschillende gemeenten.
De juiste strategie
Voor de winst gaan in jouw
leven werkt het beste met een
juiste strategie. Jouw begeleiders en jouw zorgcoördinator
zullen daarom eerst veel tijd steken in de kennismaking om een
goed beeld te krijgen van jou en
je krachten. Al in de beginfase
wordt gekeken welke locatie
voor jou het meest geschikt is,
aangezien iedere locatie iets
anders biedt. Is het beeld compleet en weet je wat je van
elkaar kunt verwachten?

Dan wordt er een aansluitend
zorgplan met jou opgesteld,
zodat jij met actiepunten kunt
werken aan de doelen die je
samen hebt gesteld. Dit plan
sluit zowel op jouw wensen aan

als op de wensen van andere
instanties. Bij B-Point wordt ook
de taal van de gemeenten
gesproken, zodat het voor alle
partijen helder is waar aan
gewerkt wordt.
Jeugd
Vanuit de (verlengde) Jeugdwet,
biedt B-Point ZIN (Zorg In
Natura). Al bij de intake wordt
gekeken welke locatie het best
aansluit. Sommige jong volwassenen zijn wat zelfstandiger en
hebben de wens om vanuit deze
positie te groeien. Voor jeugdigen die nog veel te leren hebben in zelfstandigheid en daarom meer aandacht nodig hebben, heeft B-Point een aparte
jeugdafdeling. Naast de kracht
van deze 'junioren', zal er uiteraard ook gekeken worden naar
mogelijke beperkingen waar
dan adequate begeleiding op
gezet kan worden. Voor de
jeugd is er naast individuele
begeleiding, begeleiding in de
groep, zodat er ook van elkaar
geleerd kan worden en er
samenwerking ontstaat.
Langere tijd team B-Point
Heb je langdurig ondersteuning
nodig in wonen en leven? Dan
ben je mogelijk aangewezen op
zorg vanuit de Wlz. B-Point
ondersteunt cliënten die al
meerdere jaren bij de organisatie wonen. De Wlz bestaat uit
meerdere pakketten. Per 2019
is B-Point via het zorgkantoor

Hans ging voor de winst:

“Ik ben een gelukkig mens geworden”
Hans (60) leeft een actief leven vol muziek, vol liefde en vol
zelfacceptatie. Hans blikt terug op 36 jaar verslaving.

V

anwege een vlucht en
onzekerheid kwam Hans
al op jonge leeftijd in aanraking
met drugs. Heroïne, cocaïne en
methadon, 36 jaar moeten scoren en over je schouder moeten

kijken. “In één seconde ben je
alles kwijt. Je verliest je vrienden, je familie en je komt in een
'fake' wereld terecht.” De boodschap die Hans mee wil geven.
Zijn leven ziet er nu wel anders
uit.
Natuurlijk heeft Hans wel meerdere pogingen gedaan om te
stoppen. Via verschillende instellingen die onder het motto
'drugs eruit, verplichtingen erin',
te werk gingen is het hem eerder gelukt een half jaar van de
drugs af te blijven. Maar dan die
wereld waar je nooit deelgenoot
van bent geweest en waar je, je
nog steeds toeschouwer voelt.
“Het was een droomwereld,
maar dan een nachtmerrie. Ik
dacht: nog één keertje, wat
maakt het uit.” Hans viel weer
terug in verslaving en verloor
nog meer.

Hans zijn lichamelijke gezondheid ging steeds verder achteruit. COPD, blaaskanker. Toch
was het moment dat hij uit huis
werd gezet, het moment dat
alles voor hem zo niet verder
kon. Een 'detox' in het ziekenhuis op zijn eigen tempo en
therapie voor zijn lichamelijke
ziekten. Het lukte Hans om
clean te worden. Een nieuw
leven, een tweede kans. Nu wel
om met beide handen aan te
grijpen.
B-Point als nieuwe 'coach'
Huren mocht Hans niet zomaar
weer na de overlast die hij onder
invloed had veroorzaakt.
Hiervoor zou Hans eerst in een
beschermde woonvorm zijn
leven weer op moeten pakken.
Dan zou de blokkade bij de
woningbouw worden opgeheven. Hans kwam in contact met
B-Point. “B-Point voelt nu als
één grote familie. Daar heb ik
geleerd om te leven. Hiervoor de

(Zilveren Kruis) gecontracteerd
voor de meeste VG-pakketten.
Het kan natuurlijk zijn dat jouw
indicatie vanuit de Wlz anders is
dan een VG-pakket. B-Point
biedt dan de mogelijkheid om
begeleid te worden vanuit PGB.
Promoveren in eigen leven
Als je volwassen bent, niet onder
de Wlz valt, maar wel een tijdelijke ondersteuning nodig hebt
vanuit een beschermde woonomgeving, is er mogelijkheid om
via de Wmo bij desbetreffende
gemeente Beschermd Wonen
aan te vragen. Al is B-Point niet
gecontracteerd voor deze zorg,
de organisatie is wel een grote

'speler' in de gemeente waar zij
is gevestigd en blijft in overleg
met de gemeente(n) om maatwerk aan te kunnen bieden.
Maatwerk, daar gaat het om bij
B-Point. Wat voor de één werkt,
hoeft voor de ander niet te werken. Een nummer ben je niet. Jij
bent immers jij.
En B-Point ziet jou zoals je bent.
Wil met jou de stap maken richting kwaliteit. Kijkend naar jou.
In overleg met jou. Dat noemt BPoint: Begeleiding op Maat.
Meer informatie op
www.b-point.nl

IN DE BASIS BIJ B-POINT
Zie jij jezelf als goede speler in de zorg?
Begeleider, ondersteuner of wellicht iets kunnen betekenen als vrijwilliger. Dan is B-Point mogelijk de plek voor
jou! Een jong dynamisch team,
gevestigd in Emmen en in
Coevorden, dat misschien jou
kan gebruiken om de bal in
het spel te houden.
Zoek jij die uitdaging of wil jij
iets voor het team betekenen?
Neem dan eens contact op
met B-Point.

Kijk voor de gegevens op www.b-point.nl.

vaardigheden aan te leren.” BPoint hielp Hans op alle manieren zijn leven weer op te bouwen, hem een thuis te bieden en
daarmee de eenzaamheid weg
te nemen waar Hans zijn leven
mee rond liep. “Ik mag er ook
zijn, dat heb ik geleerd.”
Na een periode van stabiel worden en kennis maken met de
organisatie, is er met Hans een
persoonlijk zorgplan opgesteld
met de doelen waar hij aan
wilde werken. Een persoonlijke
aanpak met een kritische-, maar
ook een warme benadering. “Je
bent geen nummer, je bent daar
'thuis'.” Zo voelt Hans het. Hans

woont inmiddels weer zelfstandig, maar dat gevoel van familie,
van altijd terug kunnen vallen?
Dat blijft. “Ik ben een gelukkig
mens geworden, dat maakt mijn
verhaal een succesverhaal.” Hans
wil nu anderen helpen die worstelen met verslaving. Via VNN
wil hij een studie oppakken,
waarin hij leert een ander in zijn
kracht te zetten, zoals B-Point
dit bij hem heeft gedaan. Zijn
boodschap: “Wat je dan in één
seconde bent kwijtgeraakt, daar
doe je jaren over om dit weer op
te bouwen. Sta stil bij wat je
kunt verliezen als je gebruikt,
denk er diep over na. Daar zit
mogelijk jouw winst!”

B-Point: begeleiding op maat - Baander 45, 7811 HH Emmen - Telefoon: 085-2220380 - Website: www.b-point.nl.

