MO19-1 goed bezig!
Met acht overwinningen en drie gelijke spelen is onze MO19-1 deze periode bovenaan in de tweede
klasse geëindigd. Goed gedaan meiden! Trainer/coach van dit team is Menno Borst. In 2015 is zijn
dochter begonnen met voetballen bij Olympia en drie jaar later is Menno begonnen met het trainen
en coachen van de MO-15. Hij is bij de groep gebleven en zal daar, als dat mogelijk is, blijven tot ze
senioren worden. Hij vertelt wat de MO19-1 zo’n goed team maakt:
“We proberen echt een team te zijn. En met ‘we’ bedoel ik ook de trainer/coach en wat betrokken
ouders. Ik wil dat we zoveel mogelijk als team bepalen wat er gebeurt. Wat vinden we als team als
iemand te laat komt voor een training? Wat vinden we als team hoe we de beschikbare speeltijd
moeten verdelen? En dat lukt aardig. De speelsters hebben ook echt iets te bepalen en ik denk dat ze
dat juist heel leuk vinden. Je bent niet bij een team, je bént het team.
We willen altijd graag winnen, maar we moeten wel realistische doelen stellen. Ik probeer het team
heel bewust te maken dat er dingen zijn die je zelf kunt bepalen, bijv. het coachen van je
teamgenoten en aanspeelbaar zijn. Daarnaast zijn er dingen die je niet zelf kunt bepalen, bijv. de nul
houden vandaag. De focus en energie moet op de dingen liggen die je zelf kunt bepalen en het
resultaat kan dan zijn dat je de nul houdt. Mocht je in de eerste minuut al een goal tegen krijgen, dan
is de wedstrijd al verloren als je de nul wilde houden. Maar als je je focus legt op de dingen die je zelf
kunt bepalen, kun je nog 89 minuten spelen en leren en met een goed gevoel de wedstrijd afsluiten,
ongeacht de eindstand.
Ook maken we als team de dingen die gebeuren niet groter dan ze moeten zijn. Als het met een grap
en een grol afgedaan kan worden, dan doen we dat. En als we er even over moeten praten dan doen
we dat, geen probleem.
We hopen de volgende halve competitie naar de eerste klasse te gaan. Dat zal een behoorlijke stap
zijn, maar we zien dat met vertrouwen tegemoet. Het zal behoorlijk aanpoten worden, ik zelf hoop
ergens in de middenmoot te eindigen. We zijn 1ste jaar O-19, dus we hebben nog wel tijd om er in te
groeien.”
Artikel in de kerstnieuwsbrief van december 2021 door redactielid Tessa Schwering
Nawoord: MO19-1 gaat 1e klasse spelen in de voorjaarscompetitie van seizoen 2021/2022 dankzij het
goede resultaat!

