FC GRONINGEN

FC GRONINGEN - CA OSASUNA
OEFENWEDSTRIJD
ZATERDAG 30 JULI 2022 / 16.00 UUR
STADION EUROBORG

Zoekt supporters!
Nadat Hans Nijland afscheid nam als directeur van FC Groningen
heeft hij eindelijk meer tijd om lekker te vissen. Maar waar?
“Ik ontdekte het YouTube kanaal HSF Vissen van Sportvisserij
Groningen Drenthe en zag daar de prachtige films van Herwin Kwint
vol vistips en prima stekken in onze regio.
Precies wat ik nodig had.”

Voor vistips en goede visstekken
bij jou in de buurt: check de films
van Herwin Kwint op ons YouTube
kanaal HSF Vissen.
Of scan de QR-code.
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COLOFON
Het programmaboekje
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VERSPREIDING
Online op de laatste
werkdag vóór de
wedstrijd via alle
mediakanalen van
SV FC Groningen

Ruim twee seizoenen geleden besloot FC Groningen te stoppen met het
uitgeven van een programmaboekje bij haar thuiswedstrijden. Als Supportersvereniging vonden we dat erg jammer, want een programma
hoort - volgens ons - bij het voetbal zoals een biertje of een patatje. Het
is een cultuur die reeds begin 1900 ontstaan is. Voor de wedstrijd even
langs de verkoper lopen en wanneer je op jouw plek zit, alle informatie
voor de wedstrijd doorbladeren. Opstellingen bekijken en als die dan
officieel bekend werden, rugnummers er bij zetten of wijzigingen in het
boekje schrijven. Het was een onderdeel van de wedstrijdbeleving.
Thuis gekomen verdween het boekje dan bij het oud papier (barbaars),
maar velen bewaarden ze liefdevol in een map en bouwden zo een hele
geschiedenis pure voetbalromantiek en -historie op.
Tijden zijn veranderd en helaas verdwijnt het programma steeds meer
bij Nederlandse clubs. Of het verschijnt alleen nog in een zakelijke app
van de club. Wij wilden ons daar niet bij neerleggen en zijn blij dat we
komend seizoen bij elke thuiswedstrijd een digitale versie mogelijk kunnen maken. Met dank aan redacteur Bas Kammenga, die de inhoud verzorgt en uitgever Hattrick Media, die het boekje gaan uitgeven. Zij zorgen er samen voor dat het boekje een paar dagen voor een wedstrijd
beschikbaar is. Digitaal dus voorlopig. Wilt u een gedrukt exemplaar dan
zult u zelf nog de pdf moeten laten drukken.
We wensen iedereen een succesvol seizoen 2022/2023 toe. Met goede resultaten, sprankelend spel en veel sfeer op de tribunes. Een nieuw
tijdperk onder trainer Frank Wormuth. In onze vertrouwde Euroborg en
met een selectie met nog veel vertrouwde gezichten. En met ook weer
het ons vertrouwde eigen programmaboekje. Veel leesplezier!

JOHN DE JONGE
Voorzitter SV FC Groningen
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FC GRONINGEN

FC Groningen actueel
FC Groningen is het nieuwe seizoen gestart
met een nieuwe hoofdtrainer. Na vier seizoenen onder leiding van Danny Buijs, heeft
Frank Wormuth in Euroborg het stokje overgenomen. De Duitse oefenmeester heeft
assistentie van Dennis van der Ree, eveneens
nieuw in Groningen. Alfons Arts en keeperstrainer Harmen Kuperus zijn gebleven bij de
groen-witte FC.

De selectie van FC Groningen heeft ten opzichte van het
seizoen 2021/2022 enkele mutaties ondergaan. Zo is
Bjorn Meijer vertrokken naar het Belgische Club Brugge.
Een megatransfer voor de linksback uit eigen jeugd. Mo El
Hankouri speelt dit seizoen bij 1.FC Magdeburg in Duits-

land en Melayro Bogarde keert terug
bij TSG Hoffenheim. Bart van Hintum
zet zijn carrière voort bij PEC Zwolle,
dat afgelopen seizoen degradeerde.
Nieuwelingen zijn er volop. Michael
Verrips (Fortuna Sittard) is als nieuwe
doelman bij de selectie gehaald om
de concurrentie aan te gaan met
Peter Leeuwenburgh. Liam van Gelderen en Nordin Musampa (beiden
Jong Ajax) zijn nieuwelingen in de
defensie. Middenvelder Joey Pelupessy (Giresunsport) en vleugelaanvaller Ragnar Oratmangoen (GA Eagles) zijn nieuw in de selectie.
Radinio Balker is weliswaar al een jaar
in Groningen, maar moest herstellen
van een zware knieblessure. Zijn
terugkeer betekent feitelijk een extra
defensieve optie. Dan zijn Wessel
Dammers (Willem II), Ramon Lundqvist
(Panathinaikos) en Patrick Joosten (SC
Cambuur) teruggekeerd van huurperiodes. Ook Sam Schreck (Erzgebirge
Aue), Joël van Kaam en Kian Slor (beiden FC Emmen) keerden terug in Groningen, maar mogen vertrekken.

Programma voorbereiding seizoen 2022/2023
Vrijdag 24 juni
Zaterdag 2 juli
Zaterdag 9 juli
Woensdag 13 juli
Zaterdag 16 juli
Zondag 17 juli
Zaterdag 23 juli
Zondag 24 juli
Woensdag 27 juli
Zaterdag 30 juli

SC Loppersum - FC Groningen
FC Groningen - PAOK Saloniki (Gri)
Hannover 96 (Dui) - FC Groningen
V.V. Veelerveen - FC Groningen
VfL Osnabrück (Dui) - FC Groningen
FC Groningen - FC Emmen
Werder Bremen (Dui) - FC Groningen
BW Lohne (Dui) - FC Groningen
Velocitas 1897 - FC Groningen
FC Groningen - CA Osasuna (Spa)
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0-5
2-1
3-0
0-15
1-2
2-1
6-1
1-3
0-9
16:00
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DE TEGENSTANDER

CA OSASUNA
De tegenstander van vanmiddag kent een
geschiedenis van ruim een eeuw. Op 24 oktober 1920 werd de club uit Pamplona opgericht.
De vierde plek in LaLiga is de hoogste klassering uit de clubgeschiedenis en viermaal nam
de ploeg deel aan toernooien om Europees
voetbal.

Het seizoen 1990/1991 is - net als voor
FC Groningen overigens - het succesvolste seizoen in de clubhistorie. Een
vierde plek op de ranglijst levert
opnieuw Europese deelname op. In
de derde ronde van het toernooi van
1991/1992 blijkt Ajax te sterk voor de
Spanjaarden. De club degradeert
twee jaar later en keert vervolgens in
2000/2001 terug op het hoogste
niveau.

In 1928 werd de club toegelaten tot de Segunda Division,
het derde niveau in het Spaansevoetbal. In 1934/1935 nam
de ploeg voor het eerst deel aan de Primera Division, de
originele benaming van het hoogste niveau. In 1952/1953
was er opnieuw een kortstondig optreden in de hoogste
divisie en in 1956/1957 kwam de nationale doorbraak in
Spanje.

In 2005 bereikte de club de finale van
de Copa del Rey. Daarin blijft Real
Betis met 2-1 te sterk en loopt de
ploeg Europees voetbal mis. Een jaar
later is het wel raak. Net als in 1991
eindigt de club als vierde en mag het
zelfs deelnemen aan de voorrondes
van de UEFA Champions League.
Daarin blijkt Hamburger SV echter te
sterk.
Het is wel de opmaat naar een succesvolle campagne in de UEFA Cup.
Na het overleven van de groepsfase
worden achtereenvolgens Bordeaux,
Rangers en Bayer Leverkusen uitgeschakeld als in de halve finale nota
bene de landgenoten van Sevilla te
sterk blijken. In 2014 volgt weer een
degradatie en komt de club ook in
financiële problemen. De promotie in
2016 zorgde voor een terugkeer op
het lucratieve hoogste niveau.

De club maakte in 1967 de overstap naar een nieuw stadion maar degradeerde in 1970/1971 toch weer naar het
derde niveau. In 1979/1980 keerde de club weer terug in
de Primera Division en breekt opnieuw een sportief succesvolle periode aan. In het seizoen 1985/1986 mag de
club na een zesde plek in de competitie deelnemen aan
de UEFA Cup. Na een overwinning op Rangers uit Schotland, wordt de club uitgeschakeld door Waregem.

Na opnieuw twee seizoenen op het
tweede niveau werd via het kampioenschap in 2019 promotie afgedwongen. De afgelopen drie seizoenen zijn de prestaties onder leiding
van trainer Jagoba Arrasate een toonbeeld van stabiliteit: een tiende, elfde
en tiende plek achtereenvolgens.
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Hotel-Cafe-Restaurant

Ekamper
Radsweg 12
9983 RC Roodeschool
Tel:
0596-51 63 55
Fax:
0596-51 63 64
www.hotelekamper.nl
Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper is een gezellig sfeervol
Hotel waar de gast nog op ouderwetse gastvrije
Groningse manier behandeld wordt.
Uw adres voor familiefeesten of verenigingsavond.
U wilt exclusief uw bruiloft of jubileum vieren ?
Na het feest een gratis overnachting met champagne
voor het bruidspaar in onze luxe bruidssuite.

HET STADION

STADION: EL SADAR
Alle stadions van tegenstanders hebben zo
hun verhaal. Soms is het stadion vrij nieuw en
belichten we om die reden ook de eerder
speellocaties van de tegenstanders. Deze
keer gaan we over de grens naar het Spaanse
Pamplona waar CA Osasuna al sinds 1921
speelt op het San Juan-veld.
Op 9 april 1965 werd door de leden van de club besloten
de oude locatie te verkopen en nieuwbouw te plegen om
de toeschouwers een beter onderkomen te kunnen bieden en bovendien avondwedstrijden te kunnen spelen
met stadionverlichting. Het was bovendien ook bittere
noodzaak omdat de club er in die periode niet florissant
bij stond.
De oude grond werd verkocht voor 40 miljoen Spaanse
peseta's, nieuwe grond aangekocht voor 10 miljoen terwijl
het nieuwe onderkomen zo'n 51 miljoen zou gaan kosten.
In maar liefst elf maanden werd het stadion uit de grond
gestampt. Oorspronkelijk had het stadion een capaciteit
van 25.000 toeschouwers met daarvan 7.000 zitplaatsen.
De openingswedstrijd was nota bene een duel tussen
Real Zaragoza en Vitoria Setúbal uit Portugal, als onderdeel van een driekamp. De voorzitter van Club Atlético
Osasuna verrichtte samen met de architect de aftrap. De
vier lichtmasten waren ontstoken op deze avond van 2
september 1967. De eerste competitiewedstrijd werd
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gespeeld op 17 september 1967.
16.000 toeschouwers zagen Osasuna
met 1-1 gelijkspelen tegen Sporting de
Gijón.
In 1977/1978 moesten op last van de
Spaanse bond hekken worden
geplaatst wegens veiligheidsredenen.
In 1989 werd er voor 561 miljoen peseta's verspijkerd aan het stadion en
werd een nieuwe hoofdtribune
gebouwd. Het stadion kreeg een tijdelijke capaciteit van 30.000, dat later
door UEFA-richtlijnen werd teruggebracht naar 20.000.
Het huidige moderne stadion ontstond in 2003 toen alle zitplaatsen
werden vervangen en betere zichtlijnen ontstonden voor de toeschouwers. In 2018 kwam men echter tot de
conclusie dat de capaciteit van 18.500
niet toereikend zou zijn voor het
voortbestaan van de club. Er werd
een tender uitgeschreven en zelfs
een verkiezing onder de leden
gehouden voor de te kiezen koers.
Een project met de titel 'Rode Muur'
kreeg de voorkeur en resulteerde in
een uitbreiding van capaciteit naar
23.516.
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Wij werken samen met
uitvaartverenigingen en
-verzekeringen
Langelandsterweg 97
9982 BD Uithuizermeeden
06 - 83 67 57 09

Binnenweg 11
9906 PR Bierum
06 - 11 75 42 98

info@uiluitvaart.nl
www.uiluitvaart.nl

HISTORIE

Terug in de tijd: Gelijkspel in Rolde
In deze rubriek gaan we elke thuiswedstrijd
terug in de tijd naar een memorabele wedstrijd uit het rijke verleden van de club. Op
drie dagen na exact tien jaar geleden speelde
FC Groningen tegen CA Osasuna. Dat gebeurde destijds niet in het stadion, maar op een
donderdagavond. We schrijven 2 augustus
2012 op het sfeervolle Sportpark Boerbos van
VV Rolder Boys.
Op Sportpark Boerbos van VV Rolder Boys kwam FC Groningen destijds binnen de lijnen met een ploeg die tien
dagen later de competitie zou starten met een uitwedstrijd
tegen FC Twente. De nieuwe trainer Robert Maaskant liet
destijds Michael de Leeuw en Johan Kappelhof buiten de
basis, aangezien zij in de eerste competitiewedstrijd van
het nieuwe seizoen een schorsing uit moesten zitten.
Zo begon Luciano da Silva als doelman en Stefano Magnasco, Virgil van Dijk, Tim Sparv en Emil Johansson als
verdedigingslijn. Verder speelden Oluwafemi Ajilore, Kees
Kwakman en Leandro Bacuna in de eerste helft als middenvelders. Mitchell Schet, Género Zeefuik en David
Texeira waren de aanvallers. Na de pauze kwam Maikel
Kieftenbeld in de plaats van Texeira en schoof Bacuna
een linie naar voren.
In de eerste helft had FC Groningen het duel aardig onder
controle en waren de schotkansen dan ook voor de
Nederlanders. Toch waren het de Spanjaarden die op
voorsprong kwamen. In de 41ste minuut beging Sparv
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binnen de zestien - namelijk een overtreding op één der Spanjaarden en
gaf arbiter Danny Makkelie een strafschop. Luciano keerde de inzet van
zestien meter van Masoud, maar zag
hoe de bal in tweede instantie wel
binnen viel: 0-1. Twee minuten later
was het Johansson die de achterlijn
haalde en zag hoe zijn lage voorzet
totaal verkeerd werd uitverdedigd en
vervolgens door Zeefuik in het Spaanse doel kon worden gekopt: 1-1.
Vijf minuten na rust beging Schet een
overtreding in de zestien en wees
Makkelie opnieuw naar de stip. Deze
keer wist Timor de buitenkans in één
keer te verzilveren. Vlak nadat Michael de Leeuw als tweede invaller binnen de lijnen was gekomen, scoorde
Virgil van Dijk in twee instanties na
een pass van Maikel Kieftenbeld: 2-2.
Osasuna moest de extra tijd spelen
met een man minder. Sejudo, met al
geel op zak, nam wraak op Johansson
en kon na enig duw- en trekwerk door
beide ploegen inrukken.
Scoreverloop: 42' Masoud 0-1, 44'
Zeefuik 1-1; 50' Timor (strafschop) 1-2,
69' Van Dijk 2-2.
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www.discus.nl/dierenwinkel/delfzijl

Noorderhaven 1033
9712 VR Groningen
Tel.: 06-10838851
Email: destucadoorvandervelde@gmail.com

Onze geestelijk
verzorgers zijn er
voor iedereen in
het aardbevingsgebied. We zijn
op dit moment in
het gebied aan
het werk.

HOE VIND JE ONS?
•
•
•
•
•

Kijk op de website • Op social media Facebook en Linked In
Telefonisch • Via de mail
Bij jou thuis of op welke plaats je ook maar af wilt spreken
In de bibliotheek in Appingedam op maandagmiddag na half 4
Of gewoon in de supermarkt, op straat of bij een bijeenkomst

Op onze website vind je verhalen, blogs, nieuws, beeld en video over
het leven in het bevingsgebied. Ook kan je er meedoen met
thematische schrijfopdrachten, je eigen beelden uploaden, een
poll invullen of iemand een hart onder de riem laten bezorgen.
NIEUW: Versterk Elkaar: ontmoetingsgroepen
Onze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.
We zijn geheel onafhankelijk van andere organisaties

GVA Groningen • www.gvagroningen.nl
• info@gvagroningen.nl • www.facebook.nl/gvagroningen
• 0638007859 / 0642894058 / 0638009096

SELECTIE

FC Groningen 2022/2023
NR.

NAAM

GEB.DATUM

POSITIE

1
16
20
25
2
3
5
12
15
17
19
21
24
28
4
6
7
10
14
22
26
30
34
8
9
11
23
27
29
37

Peter Leeuwenburgh
Jan Hoekstra
Michael Verrips
Jan de Boer
Damil Dankerlui (Sur)
Marin Sverko (Kro)
Mike te Wierik
Radinio Balker
Yahya Kalley (Zwe)
Wessel Dammers
Liam van Gelderen
Neraysho Kasanwirjo
Nordin Musampa
Joël van Kaam
Joey Pelupessy
Laros Duarte
Tomas Suslov (Slw)
Daleho Irandust (Zwe)
Emmanuel Matuta (Bel)
Ramon Lundqvist (Zwe)
Daniël van Kaam
Sam Schreck (Dui)
Ragnar Oratmangoen
Michael de Leeuw
Jørgen Strand Larsen (Noo)
Paulos Abraham (Zwe)
Kian Slor
Cyril Ngonge (Bel)
Romano Postema
Patrick Joosten

23 Mrt 1994
04 Aug 1998
03 Dec 1996
20 Mei 2000
24 Aug 1996
04 Feb 1998
08 Jun 1992
03 Sep 1998
20 Mrt 2001
01 Mrt 1995
23 Mrt 2001
18 Aug 2002
13 Okt 2001
08 Mrt 2002
15 Mei 1993
28 Feb 1997
07 Jun 2002
04 Jun 1998
22 Feb 2002
10 Mei 1997
23 Jun 2000
29 Jan 1999
21 Jan 1998
07 Okt 1986
06 Feb 2000
16 Jul 2002
23 Mrt 2002
26 Mei 2000
07 Feb 2002
14 Apr 1996

doel
doel
doel
doel
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
middenveld
middenveld
middenveld
middenveld
middenveld
middenveld
middenveld
middenveld
middenveld
aanval
aanval
aanval
aanval
aanval
aanval
aanval
TECHNISCHE STAF

TRAINER/COACH
Frank Wormuth

ASSISTENT-TRAINERS
Alfons Arts
Dennis van der Ree
Harmen Kuperus
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DE SELECTIE

CA Osasuna 2022/2023
NR.

NAAM

GEB.DATUM

POSITIE

1
1
13
2
3
4
5
16
20
23
32
__
7
8
10
20
24
28
29
9
11
14
17
18
20
33
__
__

Aitor Fernández
Sergio Herrera
Juan Pérez
Nacho Vidal
Juan Cruz
Unai García
David García
José Angel 'Cote'
Rubén Peña
Aridane Hernandez
Jesús Areso Blanco
Jorge Herrando
Jon Moncayola
Darko Bra_anac (Ser)
Roberto Torres
Pablo Ibáñez
Lucas Torro
Javi Martínez
Aimar Oroz
Luis Avila (Arg)
Kike Barja
Rubén García
Ante Budimir (Kro)
Kike García
Barbero
Iker Benito
Rober Ibáñez
Kike Saverio (Ecu)

03 Mei 1991
05 Jun 1993
15 Jul 1996
24 Jan 1995
28 Jul 1992
03 Sep 1992
14 Feb 1994
05 Sep 1989
18 Jul 1991
23 Mrt 1989
20 Jul 1999
28 Feb 2001
13 Mei 1998
12 Feb 1992
07 Mrt 1989
20 Sep 1998
19 Jul 1994
22 Dec 1999
27 Nov 2000
06 Feb 1994
01 Apr 1997
14 Jul 1993
22 Jul 1991
25 Nov 1989
17 Aug 1998
10 Aug 2002
22 Mrt 1993
19 Jun 1999

doel
doel
doel
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
verdediging
middenveld
middenveld
middenveld
middenveld
middenveld
middenveld
middenveld
aanval
aanval
aanval
aanval
aanval
aanval
aanval
aanval
aanval

TECHNISCHE STAF

TRAINER/COACH
Jagoba Arrasate

ASSISTENT-TRAINERS
Alkiza

Clubtopscorer Ante Budimir maakte afgelopen seizoen
8 goals in LaLiga
DE TROTS VAN HET NOORDEN
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SPEELSCHEMA

Eredivisie 2022/2023
Dag

datum

wedstrijd

07 Aug 2022
14 Aug 2022
21 Aug 2022
26 Aug 2022
04 Sep 2022
11 Sep 2022
17 Sep 2022
01 Okt 2022
07 Okt 2022
16 Okt 2022
22 Okt 2022
30 Okt 2022
06 Nov 2022
13 Nov 2022
08 Jan 2023
14 Jan 2023
22 Jan 2023
26 Jan 2023
29 Jan 2023

zondag
zondag
zondag
vrijdag
zondag
zondag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
zondag
zaterdag
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
zondag
zaterdag
zondag
donderdag
zondag

FC Groningen
Ajax
FC Groningen
NEC
FC Groningen
SC Cambuur
Sparta Rotterdam
FC Groningen
FC Groningen
FC Twente
FC Groningen
FC Emmen
FC Utrecht
FC Groningen
Excelsior
FC Groningen
sc Heerenveen
FC Groningen
FC Volendam

FC Volendam
FC Groningen
Go Ahead Eagles
FC Groningen
Vitesse
FC Groningen
FC Groningen
AZ
RKC Waalwijk
FC Groningen
PSV
FC Groningen
FC Groningen
Fortuna Sittard
FC Groningen
Feyenoord
FC Groningen
SC Cambuur
FC Groningen

12:15
14:00
12:15
20:00
16:45
14:30
16:30
21:00
20:00
14:30
21:00
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
16:45
16:30
12:15
18:45
14:30

05 Feb 2023
12 Feb 2023
19 Feb 2023
26 Feb 2023
05 Mrt 2023
12 Mar 2023
19 Mar 2023
02 Apr 2023
09 Apr 2023
16 Apr 2023
23 Apr 2023
07 Mei 2023

zondag
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.

FC Groningen
PSV
FC Groningen
FC Groningen
Feyenoord
AZ
FC Groningen
Fortuna Sittard
FC Groningen
RKC Waalwijk
FC Groningen
Go Ahead Eagles

FC Twente
FC Groningen
FC Emmen
Excelsior
FC Groningen
FC Groningen
sc Heerenveen
FC Groningen
FC Utrecht
FC Groningen
NEC
FC Groningen

16:45
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.

14 Mei 2023
21 Mei 2023
28 Mei 2023

n.n.b.
zondag
zondag

FC Groningen
Vitesse
FC Groningen

Ajax
FC Groningen
Sparta Rotterdam

n.n.b.
14:30
14:30
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KAARTVERKOOP

KAARTVERKOOP
Alle ruim 10.500 vijfjaarkaarthouders en seizoenkaarthouders van FC Groningen krijgen
één dezer dagen een nieuw pasje opgestuurd. De seizoenkaartverkoop is overigens
nog steeds in volle gang.
LET OP: dit pasje geeft GEEN recht op toegang tot het duel met Osasuna. Vijfjaarkaarthouders hebben de mogelijkheid gehad een
gratis ticket te claimen. Seizoenkaarthouders
betalen 10 euro entree (7 euro voor jeugd).

Tickets voor FC Groningen - Vitesse (zondag
4 september, 16.45 uur) zijn in deze fase te
koop voor (Seizoen)ClubCardhouders. Er
kunnen twee tickets per (S)CC worden
besteld. De vrije verkoop start op dinsdag 9
augustus om 9.00 uur.

THUISDUELS
Tickets voor de thuiswedstrijden tegen FC
Volendam (zondag 7 augustus, 12.15 uur) en
Go Ahead Eagles (zondag 21 augustus, 12.15
uur) zijn inmiddels in de vrije verkoop. Voor
het duel met FC Volendam geldt dat de eerste ring van de Noordtribune (Vakken A t/m
G) inmiddels uitverkocht zijn. Dat geldt daardoor ook (tijdelijk) voor de seizoenkaarten in
die vakken.

UITDUEL AJAX
De verkoop voor de uitwedstrijd tegen Ajax
van zondag 14 augustus is gestart. Deze
wedstrijd is één van de weinige wedstrijden
die met vrij vervoer kan worden bezocht.
Leden van de Loyaliteitsgroep hebben de
mogelijkheid met voorrang tickets aan te
schaffen. Dit zijn alle vijfjaarkaarthouders,
personen die vijf jaar onafgebroken een seizoenkaart op eigen naam bezitten en alle
fans die in 2021/2022 minimaal drie uitduels
hebben bezocht. Als je tot deze groep
behoort, heb je afgelopen week een e-mail
gehad met daarin de mededeling dat je tot
de Loyaliteitsgroep behoort.
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COMPLETE
REALISATIE VAN UW SPORT,
CULTUUR, ZORG EN
RECREATIE UITINGEN
ALTIJD IN BEWEGING
Met het vormgeven, ontwikkelen, drukken en
verspreiden van kranten, flyers, magazines,
advertenties, narrowcasting, etc.....

Dagelijks vanuit
de Eemshaven
in de periode van 1 april
t/m 30 oktober 2022
TIP: De Eemshaven is nu
ook goed met de trein
bereikbaar!

Dit alles in samenwerking met:

Bel ons 0594-851 782

www.kiwimediaproducties.nl

A.J. van Kleef
Groenvoorziening

Zuidbroek
• Voor compleet advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen.
• Tuinaanleg naar uw eigen idee en/of ons ontwerp.
• Ook voor bestratingen.
Uiterburen 108, 9636 EH Zuidbroek T: 0598 - 450273 - M: 06-22947307

www.ajvankleef.nl

ONDER-21

FC Groningen onder-21
De selectie van FC Groningen onder-21 kende afgelopen seizoen een prima eerste seizoenshelft waarin lang werd meegestreden om de najaarstitel. In de voorjaarscompetitie wist de ploeg van trainer Sander van Gessel zich te verzekeren
van een plek bij de eerste zes en daarmee werd lijfsbehoud veiliggesteld.
In het nieuwe seizoen gaat de jonge
ploeg de competitie op 3 september
starten met een thuiswedstrijd tegen
Feyenoord onder-21, dat vorig jaar
de finale om het kampioenschap
verloor van Almere City FC. Een
week eerder zal FC Groningen een
bekerwedstrijd spelen. De loting
daarvoor moet nog plaatsvinden.
De thuiswedstrijden van FC Groningen onder-21 worden gespeeld op
Sportpark Corpus den Hoorn en zijn
vrij toegankelijk voor publiek.

Programma onder-21 seizoen 2022/2023
Zaterdag 3 september

15:00

Feyenoord - FC Groningen

Zaterdag 10 september

15:00

FC Groningen - PEC Zwolle

Zaterdag 17 september

15:00

FC Groningen - Almere City FC

Zaterdag 1 oktober

15:00

Willem II - FC Groningen

Zaterdag 8 oktober

15:00

FC Groningen - FC Emmen

Zaterdag 15 oktober

14:30

De Graafschap - FC Groningen

Zaterdag 22 oktober

15:00

FC Groningen - ADO Den Haag

Zaterdag 29 oktober

14:30

PEC Zwolle - FC Groningen

Zaterdag 5 november

15:00

FC Groningen - Feyenoord

Zaterdag 12 november

16:00

Almere City FC - FC Groningen

Zaterdag 19 november

15:00

FC Groningen - Willem II

Zaterdag 26 november

14:45

FC Emmen - FC Groningen

Zaterdag 3 december

15:00

ADO Den Haag - FC Groningen

Zaterdag 17 december

15:00

FC Groningen - De Graafschap
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OPLEIDING

Jongere teams FC Groningen
FC Groningen heeft naast de onder-21 nog vijf
teams die deelnemen aan de diverse jeugdcompetities. De onder-12 neemt traditioneel deel aan
de Twin Games. In die competitie worden geen
uitslagen en ranglijsten bijgehouden. De onder-18
is dit seizoen actief op het tweede niveau. De
onder-16 maakte de stap naar Divisie 3. Ook
onder-14 speelt op Divisie 3-niveau. De onder-13
speelt in het najaar van 2022 in Divisie 2A.
Na een volledige competitie in poules van acht teams promoveren de twee bovenste clubs doorgaans en degraderen de onderste twee team. De hoofdcoaches de jeugdteams voor het komende seizoen zijn Melchior
Schoenmakers (onder-18), Björn Zwikker (onder-16), Jeroen
Scholma (onder-14), Dirick Jan van Strien (onder-13) en Jordi Biemolt (onder-12).

Programma start competitie
ZATERDAG 3 SEPTEMBER
11:30
12:30
12:30
13:45

Go Ahead Eagles - FC Groningen onder-13
FC Groningen onder-18 - SC Heerenveen
FC Groningen onder-14 - Go Ahead Eagles
FC Eindhoven - FC Groningen onder-16

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
11:00
12:00
12:30
14:30

FC Groningen onder-13 - NEC
FC Volendam - FC Groningen onder-14
FC Emmen - FC Groningen onder-18
FC Groningen onder-16 - NEC

ONDER-18 DIVISIE 2 (NAJAAR)
FC Groningen
NAC Breda
Almere City FC
Vitesse
FC Utrecht
Sparta Rotterdam
FC Emmen
SC Heerenveen
ONDER-16 DIVISIE 3 (NAJAAR)
Roda JC
Alphense Boys
NEC
FC Eindhoven
FC Groningen
AFC '34
AFC
VVV-Venlo
ONDER-14 DIVISIE 3 (NAJAAR)
NEC
FC Groningen
SC Heerenveen
FC Volendam
Go Ahead Eagles
FC Emmen
SC Cambuur
ONDER-13 DIVISIE 2A (NAJAAR)
FC Twente/Heracles Academie
NEC
Go Ahead Eagles
FC Emmen
Alphense Boys
FC Groningen
AFC
De Graafschap
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Telefoonnummer 0594-820996
www.westraongediertebestrijding.nl

- startersbegeleiding - jaarrekeningen - advies
- financiële- en salarisadministraties
- aangiften omzetbelasting
- aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting
Hoofdweg 88b | 9621 AN Slochteren | Tel. 0598 451 900
info@wiersma-advies.nl | www.wiersma-advies.nl

Handelsbedrijf
Jakob Blaauw
Pasop 64 - 9355 TK Midwolde
Geopend op afspraak 06-36093826

Uw adres voor hout; tuinhout;
plaatmateriaal en steenschotten

Spackspuitbedrijf
Jan Bos
Voor al uw plafonden wandafwerking
Schoolstraat 12 | 9981 AN Uithuizen
06 - 27006400 | 0595 - 437082

SUPPORTERSVERENIGING

De Supportersvereniging FC Groningen is sinds 1984 de officiële supportersvereniging van de club. Wij staan achter de FC in voor- en tegenspoed en
proberen de club op allerlei manieren te ondersteunen. We zijn een onafhankelijke vereniging met een eigen organisatie en huishoudboekje.
We volgen de ontwikkelingen bij FC Groningen
op een positief kritische manier, waarbij we het
belang van supporters vooropstellen. We proberen FC Groningen dus zoveel mogelijk te
helpen. Wanneer we vinden dat een bepaalde
ontwikkeling niet in het belang is van de supporters of de club, trekken we aan de bel.

die supporters bijstaan bij complexe juridische
kwesties.
Leden worden via het clubmagazine d'Olle
Grieze vier keer per jaar op de hoogte gehouden van zaken die binnen de club en de vereniging spelen. Actuele zaken lees je op de
website van de vereniging en op haar Facebook- en Twitteraccount.

OPRICHTING EN DOELSTELLING
De Supportersvereniging FC Groningen is
opgericht op 24 september 1984 door enthousiaste supporters van dé FC. In de statuten is
onder meer de doelstelling van de vereniging
vastgelegd. Deze luidt: 'Het op zoveel mogelijk
manieren steunen van de voetbalclub FC Groningen en het behartigen van de belangen van
de supporters van FC Groningen.'

SUPPORTERSHOME EN MEDIA
De vereniging beschikt over een groot Supportershome, dat is gevestigd in het stadion. Hier
kun je onder het genot van een hapje en een
drankje met andere supporters de wedstrijd
voorbeschouwen en na afloop natuurlijk de
overwinning vieren of het verlies verwerken. In
de rust is het Supportershome toegankelijk via
de Noordtribune.
Om de belangen van de supporters te behartigen is er geregeld overleg met FC Groningen
op diverse niveaus. Bovendien beschikt de
Supportersvereniging over een aantal juristen,
DE TROTS VAN HET NOORDEN

AMBASSADEURS
Arjen Robben, Erik Nevland, de broers Ronald
en Erwin Koeman en Martin Drent zijn de
ambassadeurs van de Supportersvereniging.

VERENIGINGSJAAR EN
LEDENVERGADERING
Het verenigingsjaar van de Supportersvereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tijdens
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
(ALV), die meestal in oktober wordt gehouden,
brengt het bestuur verslag uit aan de leden.
Het lidmaatschap loopt gelijk met het verenigingsjaar. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en bedraagt €18,50.
Supporters jonger dan 18 jaar of ouder dan 65
jaar betalen €11 euro, een gezin €37.
Lid worden? Ga naar:
www.svfcgroningen.nl/leden/aanmelden/
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MEDIA

FC Groningen in de media
Het nieuwe seizoen is begonnen en
dat geldt ook voor de mannen van
Kon Veel Minder de Podcast. Nadat
ze in de voorbereiding al waren afgereisd naar Duitsland voor mooie en
unieke content en tevens de exclusieve opname van de Maand met
Masker hadden opgenomen, namen
ze afgelopen woensdag de allereerste aflevering op van seizoen vijf. Te
beluisteren via elke podcastapp en
www.konveelminder.nl

trainer: “Voor mij is het heel gemakkelijk, maar ik kan
me voorstellen dat de jongens moe zijn en dat nadenken dan lastiger is. Simpel voetbal spelen is niet zo
gemakkelijk voor de meesten. Oude patronen moeten
veranderen. Daar gaat tijd overheen, maar over één,
twee, drie maanden zal je zien dat het normaal is
geworden.”
Ook benadrukt de trainer dat spelers die tegen FC
Volendam niet in de basiself komen te staan, niet hoeven te wanhopen. “Er is helemaal geen sprake van een
basiselftal. We hebben een groep van zestien tot achttien spelers die elkaar één op één moeten kunnen vervangen, die allemaal de taken even goed moeten kennen en die allen even belangrijk zijn. We zullen
doorlopend roteren. Ze zijn allemáál basisspeler. Niet
iedereen begrijpt dat en die gevoelens van teleurstelling drukken de prestatie.”
Wormuth werkte de voorbereiding met een spelersgroep van ruim dertig spelers. Luciano Valente, Thijmen Blokzijl, Tika de Jonge, Jorg Schreuders, Dirk-Jan
Baron en Nikolas Talo sloten vanuit de Opleiding ook
nog twee weken aan. Valente verlengde zijn verblijf bij
de eerste selectie voorlopig. De rest van de spelers
richt zich de komende tijd op trainen en spelen bij de
Onder-21.

WORMUTH OVER DE
SEIZOENSTART
Afgelopen zaterdag liep FC Groningen in een besloten uitwedstrijd
tegen Werder Bremen tegen een flinke zeperd op. Ondanks een 1-0 voorsprong ging de ploeg van trainer
Frank Wormuth met maar liefst 6-1
onderuit.
Afgelopen dinsdag gaf Wormuth tekst
en uitleg in het Dagblad van het
Noorden. Journalist William Pomp
tekende onder meer de volgende
quote op uit de mond van de Duitse
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Hamstone b.v.
Dorpsstraat 2
9474 TA Zuidlaarderveen
Tel. +31 (0) 6 51009175
info@hamstonebv.nl
www.hamstonebv.nl

Hoveniersbedrijf Noorderwind

FC GRONINGEN NIEUWS

Postema langer bij FC Groningen
FC Groningen heeft de overeenkomst met Romano Postema opengebroken en met een jaar verlengd.
De 20-jarige spits staat hierdoor nog
tot medio 2025 onder contract bij
de Trots van het Noorden. Postema
speelde tot dusver vijftig officiële
wedstrijden in het eerste elftal van
FC Groningen en maakte zes doelpunten.
Ook werd hij een seizoen verhuurd
aan Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie. Romano Postema
tekende twee keer eerder een profcontract bij FC Groningen. De vorige
overeenkomst tussen speler en club
liep tot medio 2024.

Atty Eelkema is de trainer/coach/manager
van de meidengroep fc groningen
Atty Eelkema wordt trainer/coach/manager van
de meidengroep die vanaf dit seizoen bij FC Groningen gaat trainen. De voormalig international
heeft bij de Trots van het Noorden een contract
getekend voor één seizoen en is de eerste vrouwelijke trainer in de geschiedenis van de club. FC
Groningen start vanaf het begin van dit seizoen
met een Opleiding voor meiden met als doel om
over vier jaar een volwaardig eerste elftal op
niveau te hebben spelen.
Atty Eelkema is op 16 april 1982 geboren en
speelde Eredivisie-voetbal bij sc Heerenveen. De
verdediger werd meerdere keren opgeroepen
voor het Nederlands Elftal en speelde in totaal
twee interlands voor de OranjeLeeuwinnen. Eelkema wordt bij FC Groningen verantwoordelijk
voor het verzorgen van trainingen in de twee trainingsgroepen waarmee de Trots van het Noorden haar Opleiding in het meidenvoetbal start.
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PERSBERICHT

Univé nieuwe hoofdpartner
Opleiding en stichting
FC Groningen heeft met coöperatie Univé een
voor de club uniek partnership gesloten. Univé
verbindt zich voor in ieder geval drie seizoenen als
hoofdpartner aan de Stichting FC Groningen in de
Maatschappij en FC Groningen Opleiding. Univé
wordt daarnaast ook partner van Kids United.
FC Groningen is zeer verheugd dat het met Univé een prominente partner heeft gevonden die zowel de maatschappelijke
ambitie met de club wil aanpakken als de Opleiding wil laten
groeien. “We hebben met Univé een partner gevonden die
gelooft in talent uit de regio,” zegt Manager Partnerships Bastiaan Fehrman.
“Als Supporter van Sport is Univé bij uitstek de juiste partner
voor onze maatschappelijke stichting en Opleiding. FC Groningen heeft een partner gevonden die concreet kan bijdragen
aan de doelstellingen van onze stichting en ons kan helpen
de volgende stap te zetten in de strijd tegen bewegingsarmoede.”
Stichting FC Groningen in de Maatschappij heeft de ambitie
om bewegingsarmoede op te lossen in het verzorgingsgebied
van de club. Een groot probleem dat de Trots van het Noor-

den samen met partners en andere topsportclubs met beide handen aanpakt middels Meer en Beter Bewegen programma's
voor alle leeftijdscategorieën.
De FC Groningen Opleiding staat voor groei
en ontwikkeling. Jonge voetballers kunnen
in het TopsportZorgCentrum dagelijks met
de beste faciliteiten en onder leiding van
vele specialisten aan hun toekomst werken.
Door middel van verschillende leerlijnen
groeien de jeugdspelers zowel op als naast
het veld. Hierdoor zijn niet alleen de bekende namen die uiteindelijk successen behalen in Euroborg geslaagd, maar worden ook
door de spelers die het betaalde voetbal net
niet redden belangrijke bouwstenen gelegd
voor een succesvolle maatschappelijke
loopbaan.
“Met dit partnership zetten we samen met
Univé in op talent uit onze Opleiding en
ondersteunen we de regio door in ons achterland mensen uit alle leeftijdscategorieën
meer en beter in beweging te brengen,” vervolgt Fehrman. “Binnen de Opleiding willen
we de beste voetballers opleiden en zijn we
een inspiratiebron voor de jeugd. Door te
laten zien dat dromen kunnen uitkomen, dat
hard werken loont en dat aanpakken in ons
DNA zit. We zijn er met recht trots op dat dit
partnership met Univé onze sportieve en
maatschappelijke ambities met elkaar verbindt.”
Als regionaal betrokken coöperatie vindt
Univé oog voor elkaar hebben belangrijk.
Als Supporter van Sport wil Univé vanuit die
gedachte en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ervoor zorgen dat sport voor
iedereen toegankelijk wordt.
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COMPLETE
REALISATIE VAN UW SPORT,
CULTUUR, ZORG EN
RECREATIE UITINGEN
ALTIJD IN BEWEGING
Met het vormgeven, ontwikkelen, drukken en
verspreiden van kranten, flyers, magazines,
advertenties, narrowcasting, etc.....
Dit alles in samenwerking met:

Bel ons 0594-851 782

www.kiwimediaproducties.nl

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie, met
woningen voor 55-plussers en mensen met een beperking.
We helpen u graag bij het vinden van een geschikte woning.

Wonen, diensten en service
Woonzorg Nederland biedt u naast een comfortabele woning, ook hoogwaardige
diensten en een uitstekende service. Door de samenwerking met diverse
zorginstellingen, kunnen er vaak aanvullende diensten aangeboden worden.
De bewonersconsulent is het eerste aanspreekpunt.
Zij regelen de zaken omtrent verhuur van woningen.
Groningen
Oosterparkheem
Bunnemaheerd

088 - 921 02 23
088 - 921 02 12

oosterparkheem@woonzorg.nl
bunnemastee@woonzorg.nl

Eenrum
Mattenesserlaan

088 - 921 02 86

mattenesserlaan@woonzorg.nl

Baflo
Viskenij

088 - 921 02 90

viskenij@woonzorg.nl

Uithuizen
De Blinkstede

088 - 921 02 79

blinkstede@woonzorg.nl

