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Transferwindow

In april 2011 reisden de
jongens van FC Groningen
C1 af naar Dallas in
Amerika. Een geheel
verzorgd trainingskamp met
een sterk deelnemersveld
om 'The Dallas Cup',
inclusief leuke tripjes en
een bezoek aan het Dallas
Cowboy Stadion. Dit alles
werd mede mogelijk
gemaakt door de 'Vrienden
van de RVO', een initiatief
dat sinds het einde van het
seizoen 10/11 bestaat.

De maand januari is voorbij en dat betekent dat de
transferperiode weer is gesloten. Na 31 januari 00.00
uur maken teams hun balans op: wie zijn er vertrokken, dan wel aangetrokken. De nabije toekomst moet
uitwijzen of de club beter uit deze periode is gekomen.
Oorspronkelijk was deze periode bedoeld om teams,
die te kampen hadden met veel blessures, de mogelijkheid te geven zich weer te versterken. Tegenwoordig is
het vooral bedoeld om teleurgestelde teams of spelers
een andere omgeving te bieden. Een paar jaar geleden
schreef ik al eens over de transferperiode omdat FC
Groningen toen voor het eerst echt 'last' kreeg van deze
maand: een drietal spelers vertrok.

‘Vrienden van de RVO’ tillen
jeugdopleiding naar hoger niveau
D

eze vrienden zijn mensen met een
hart voor talentontwikkeling, een
passie voor voetbal en natuurlijk FC
Groningen. Het doel is om de talentontwikkeling van de jeugdopleiding (RVO
Groningen/Cambuur) naar een hoger niveau te tillen. De Vrienden van de RVO
stimuleren onder meer de deelname van
jeugdteams aan internatonale toernooien, het uitdragen van de RVO en het bieden van een podium voor relaties om
nader kennis te maken met elkaar. Als
thuisbasis hiervoor dient het jeugdcomplex op Sportpark Corpus den Hoorn.

den' zijn op verschillende manieren
terug te vinden bij de jeugdopleiding,
zoals op het sponsorbord op Corpus den
Hoorn, in de jeugdinformatiegids en in
de promotiefilm, die op dit moment in
ontwikkeling is.
Een ander voorbeeld van wat mogelijk
werd gemaakt, is het trainingskamp van
FC Groningen D3, vorig seizoen in Stoke
City. Zij bezochten de wedstrijd Stoke
City - Arsenal en kregen door de trainer
van Stoke City een geheel verzorgde
rondleiding door het stadion.

mers. Voormalig jeugdspeler Stef Nijland, dit seizoen door PSV uitgeleend
aan NEC, is één van hen. “Ik heb veel te
danken aan de club. Ik ben op jonge
leeftijd bij de RVO terecht gekomen en
daar ben ik grotendeels opgeleid tot de
speler, die ik nu ben. Op deze manier
kan ik iets terug doen. Omdat ik in Nijmegen woon, ben ik een 'Vriend op afstand', maar ik ga mijn best doen om
een relatiebijeenkomst te bezoeken.”
Ook Arjen Robben, Jeroen Veldmate,
Jordi Hoogstrate en Erwin en Ronald
Koeman toonden op deze manier hun
betrokkenheid bij de jeugdopleiding.

Investeren
Alwin Dijk, directeur van sportzaak Willy
Loos in Groningen, sloot zich onlangs
aan als Vriend van de RVO. “Mijn affiniteit met voetbal is erg groot. Vanaf het
seizoen 2006/2007 ben ik al lid van de
Hattrick's Club bij FC Groningen, maar
ik vind het juist mooi om in de jeugd te
investeren. De jeugd is de toekomst en
deze groep past ook het beste bij Willy
Loos. Ik kan iedereen, die iets met voetbal heeft, aanraden om Vriend van de
RVO te worden. Het gevoel wat je krijgt
wanneer je in de jeugd investeert, is geweldig.”

Aanmelden

Contract

Bekende vrienden

Het begon allemaal bij Theo Bloem van
Euro Kartracing & Bowling Groningen.
Hij was de eerste, die zijn handtekening
onder het contract van de Vrienden van
de RVO plaatste. “Ik werd als bedrijf door
hoofd opleiding Peter Jeltema gevraagd
mij te verbinden aan de jeugdopleiding
van FC Groningen. Gezien mijn affiniteit
met voetbal en FC Groningen vond ik dit
een mooie stap. De jeugd heeft de toekomst en voor het gevraagde bedrag kun
je het eigenlijk niet laten. Bovendien
worden er voor de 'vrienden' leuke
avonden met interessante gastsprekers
georganiseerd. Ik heb mij meteen verbonden aan dit initiatief, zeker gezien de
mooie plannen, die in het verschiet liggen.”

Inmiddels heeft de groep 'Vrienden' zich
uitgebreid tot een groep van 24 deelne-

Talentontwikkeling
Naast de talentontwikkeling zijn er voor
de Vrienden van de RVO meer voordelen. Er worden jaarlijks twee relatiebijeenkomsten georganiseerd en de 'vrien-
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Heeft u ook een hart voor talentontwikkeling en jeugdvoetbal? Informeer
dan vrijblijvend via vriendenvandervo@fcgroningen.nl hoe u zich kunt
aanmelden als 'Vriend van de RVO'.
Ranco van Bergeijk, derdejaars student
Sport Management aan de Hanzehogeschool Groningen is als secretaris verantwoordelijk voor alle zaken omtrent
de 'Vrienden van de RVO'.

'Vrienden van de RVO'
Adviesbureau KVM bv, Amasus Shipping b.v., Apekooi, Arjen Robben, Bas
Optiek Groningen, De Voetbalschool,
E. Zijp, Erwin & Ronald Koeman, Euro
Kartracing & Bowling Groningen, Fletcher Hotel De Zeegser Duinen, Global
textware "Vertalers zonder grenzen",
Hanos Groningen, Hi-Res, Jeroen Veldmate, Jordi Hoogstrate, Kaap Hoorn,
Kampen Valve Care BV Hoogezand,
Martin Sietsma, Metsel & Voegbedrijf
A. van Lingen, Stef Nijland, Supportersvereniging FC Groningen, Techo
Horeca, Willy Loos.

Het tussentijdse transferwindow van 2012 heeft zo'n
20% minder transfers opgeleverd dan vorig seizoen;
vanuit het buitenland kwamen 40 spelers naar Nederland terwijl 21 spelers de omgekeerde weg volgden.
Het was in ieder geval een relatief rustige periode,
waarbij vooral FC Twente zich roerde. VVV-Venlo huurde onder anderen Holla (FC Groningen), Berghuis (FC
Twente) en Vorstermans (FC Utrecht). Met deze impuls
probeert de club degradatie te voorkomen.
Maar wat doet deze maand met het team? Hier twee
scenario's:
1. In het team vertrekt een speler, maar er komt geen
vervanging.
Ervan uitgaande dat het om een bepalende (basis)speler gaat, zal dit in eerste instantie gezien worden als
een kwaliteitsverlies. Toch zorgt het wegvallen van een
speler er voor dat er nieuwe ruimte komt in de teamhiërarchie. Spelers 'schuiven' door en komen vaak
dichter bij de basis. Je ziet dan vooral spelers die eerst
geen uitzicht hadden om bij de wedstrijdselectie te
komen, nu extra stappen maken en weer geloven in
hun kansen. Er komt extra energie in de groep en met
goede begeleiding kan dit tot kwaliteitsverbetering leiden. Valkuil kan daarentegen zijn dat wanneer dit vertrek benadrukt blijft, er scheurtjes in het vertrouwen
van het team kunnen komen, waarbij de kans op negativisme groter wordt.
2. Er komt een nieuwe speler in het team.
Laten we er ook hier vanuit gaan dat het om een basisspeler gaat. Dan zullen vooral de spelers die gebleven
zijn en weten dat op hun positie versterking is gekomen, het lastig vinden om enthousiast te reageren.
Door scepsis zou het zeer goed mogelijk zijn dat er
meer eilandjes ontstaan. De technische staf kan het
team hier echter op voorbereiden. De nieuwe spelers
zullen zich extra jachtig voelen, maar brengen eerst
extra energie omdat ze een bewuste keuze hebben gemaakt voor de overstap.
In beide gevallen zullen de coach en de technische
staf er rekening mee moeten houden dat de energie in
het team anders wordt. Dit hoeft geen nadeel te zijn,
maar wanneer men niet scherp blijft, kan de 'hoop' of
stimulans, die er in de beginperiode was, al snel overslaan naar bevestiging
dat niet de juiste keuzes zijn gemaakt.
Teams vallen terug naar
eerdere teamstadia en
het opbrengen van
extra motivatie gaat teveel moeite kosten. En
hoe meer energie het
kost, hoe moeilijker het
wordt een stapje extra
te zetten.
Daarentegen kan ook
het tegenovergestelde
gebeuren: teams krijgen meer motivatie,
waardoor steeds makkelijker een stapje extra gezet kan
worden. Zoals de bekende basketbalcoach John Wooden zei: 'The harder you work, the harder it is to surrender'; er ontstaat een opwaartse spiraal. Voor de
technische staf is het raadzaam om met de meer ervaren spelers de nieuwe situatie door te nemen. Stel elkaar vragen als: 'Moeten we doelstellingen aanpassen?
De speelwijze? De manier van trainen?' Meestal zullen
de spelers aangeven dat er weinig veranderd hoeft te
worden, op wat accenten na. Een technische staf kan
de transferwindow daarom goed gebruiken om als team
explicieter te groeien naar een volgende teamfase.

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