
Kunnen we het tij nog keren?


Voorafgaand aan dit voetbaljaar hebben wij het
voordeel van de twijfel gegeven aan het plan en
visie van de gehele technische staf.  Helaas heeft dit
plan ons tot op heden niet het gewenste resultaat
gebracht en zijn wij diep teleurgesteld en daardoor het
vertrouwen kwijt geraakt. Wij zijn er niet van overtuigd
dat deze visie voor kowet op dit moment haalbaar is
of wordt deze wel juist overgebracht richting onze
spelers? 

Een jarenplan lag er om Go Ahead Eagles naar een
hoger plan te tillen. Maar vrij snel na aanvang van het
seizoen bleek dat de uitvoering van het systeem niet
klopte of wordt deze niet goed overgebracht? Met een
spelsysteem wat totaal niet blijkt te passen binnen de
identiteit van onze club. De 4-4-2 formatie die week in
en week uit wordt uitgevoerd vertoond geen enkele
progressie. Het geloof van de technische staf in dit
systeem is blijkbaar oneindig. Persconferenties en
interviews na de wedstrijden doen ons geloven dat
er een hele andere wedstrijd is gespeeld dan dat wij
hebben gezien en beleefd. Aan wie ligt dit? 
Het gemor van de zo fanatieke en trouwe aanhang
wordt blijkbaar niet erkend want jullie zien keer op keer
een andere wedstrijd.




Wij krijgen het idee dat onze supporters niet serieus
genomen worden en dat men wegkruipt om met
de achterban in gesprek te gaan. Waar komt dit
vandaan? 
In plaats van je gezicht te laten zien in deze donkere
tijden wordt er via de stadionspeaker opdracht
gegeven om het publiek monddood te maken. Waar
komt deze angst vandaan? 

Inmiddels zijn we een half jaar onderweg in naar wat
blijkt voor iedere supporter een hopeloos seizoen.
Met de 3de begroting van de Jupiler League bezetten
we momenteel de 11de plaats van de ranglijst. En
daarmee mogen wij onze handen dichtknijpen.
De overwinningen tegen Almere/Jong Ajax/Jong AZ/
FC Oss verbloemen behoorlijk de harde werkelijkheid.
Het vertoonde spel is een aanfluiting en van een
Eagles onwaardig niveau.
Onze supporters willen strijd, passie en vertrouwen
zien in het veld en bij de staf. Liever strijdend ten onder
dan mak naar de slachtbank. 
Wat is er aan de hand met onze jongens die met trots
de rood/gele kleuren moeten dragen en verdedigen.
Waar is de inzet om snel terug te kunnen keren op
het hoogste niveau. Wil niet iedere speler zich in de
picture spelen richting de “grotere”clubs? Wil men
geen carrière als top voetballer? Wil de trainer zich niet
bewijzen tegen over zijn collega’s?



bewijzen tegen over zijn collega’s?

Wij vinden het als supportersvereniging en grote
ondersteuner van deze mooie club jammer om te zien
dat men niet reikt naar de helpende hand die geboden
wordt in zaken zoals supportersbeleid, beleid rondom
uitwedstrijden, veiligheid, etc. Juist in tijden waarin het
moeilijk gaat moeten we samen zaken aanpakken om
vooruit te kunnen kijken.

Het is ook de taak van de supportersvereniging om te
signaleren dat het zo echt niet langer kan. 
 
Aandeelhouders, bestuur, staf ; Neem jullie
verantwoordelijkheid!
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