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COLUMN RENÉ FELEN

Winnen is
logisch
Tijdens het bezoeken van diverse symposia
en het horen van (winnende) topcoaches en
specialisten heeft de uitspraak 'winnen is logisch' voor mij nog meer kracht gekregen. Ik
hoorde daar bijvoorbeeld: 'Het recept voor
succes is heel simpel: zorg ervoor dat je de
beste spelers bij elkaar haalt in de best mogelijke omgeving met de best mogelijke begeleiding!' Klinkt logisch, toch?
Wat zijn dan de beste spelers? Behalve hun
vaardigheden hebben ze het ook in zich om
zich snel aan te passen aan de omgeving.
Tevens zijn deze spelers zich bewust (en
hebben kennis) van zichzelf en de ander. Ze
accepteren zichzelf, de ander en het verschil
tussen beiden. Hierdoor kunnen ze vaak
makkelijker communiceren waardoor sneller
een vorm van respect en vertrouwen ontstaat.

‘Ik hou te veel van mijn jongens
om ze energydrank te geven’
Goede voeding is de basis van ons bestaan. Maar wat is goede voeding eigenlijk? En hoe bewust zijn we met
voeding bezig? Voor jonge topsporters, zoals de jeugdspelers van FC Groningen, is gezond eten en bewust omgaan
met voeding een belangrijke zaak. Het is dan ook de taak van de ouders om te zorgen voor een gezond en
gevarieerd voedingspatroon. Een van die ouders is Hennie van de Looi, de vrouw van assistent-trainer Erwin van de
Looi en de moeder van Tommie van de Looi, die in D1 van de RVO FC Groningen / Cambuur speelt.

W

ij hebben thuis een gezond
eetpatroon. Ik vind het als
moeder belangrijk dat mijn
zoons veel fruit, groente en vezels
binnenkrijgen. Je mag bij ons thuis
altijd iets uit de fruitschaal halen of
een broodje maken als je trek hebt.
Wat er bij ons echt niet in komt zijn
energiedrankjes. Ik zeg altijd tegen
de jongens: 'Ik hou te veel van jullie
om je die rotzooi te laten drinken'.
Ik snap ook niet dat ouders hun kinderen dat geven. Verder zijn we
matig met frisdrank en dingen als
chips, koek en chocolade. Als we
een feestje hebben, dan halen we
het wel in huis, maar normaal gesproken niet. Het is dan echt een extraatje.”

Brandstof
“Tom beweegt veel, gaat naar
school en zit in de groei. Dus heeft
hij een goede brandstof nodig. We
eten veel groente en fruit. Als dat op
is dan ga ik er speciaal voor naar de
winkel. We beginnen de dag met
een fruitsmoothie en brood. Of een
bak muesli. We eten ook veel groente. Ik vind de aangeraden 200 gram
per persoon eigenlijk nog te weinig.
De kinderen eten alles. Soms eten
we iets wat iemand niet lekker
vindt, maar dan zeg ik: het is in
ieder geval gezond, morgen eten we
weer iets wat jij lekker vindt.”

Pasta
“Op een wedstrijddag is het voor
Tom belangrijk om goed te ontbijten. Voor de wedstrijd eet hij nog
een banaan en dan kan hij er goed
tegenaan. De avond ervoor eten we

pasta, want dat is goed voor de wedstrijd. Als we willen, kunnen we via
de club contact hebben met Linda
Swart. Ze is voedingsdeskundige en
geeft voorlichting over eten.”

Betere prestaties
Linda Swart is al sinds 2006 verbonden aan de jeugdopleiding van FC
Groningen. Ze vertelt: “Ik begeleid
samen met mijn collega's allerlei
sporters met hun voeding omdat
goede voeding de brandstof voor je
lichaam is. Goede voeding kan zorgen voor betere prestaties en daar
zijn veel mensen zich niet van bewust. Kinderen die sporten, moeten
meer eten dan kinderen die niet
sporten. Dus het is niet gek dat ze

veel eten, dat is juist goed. Mits het
gezonde voeding is. Het is belangrijk dat er gevarieerd gegeten wordt.
Iemand kan elke dag fruit eten,
maar als dat alleen maar groene appels zijn, dan is dat niet perse heel
goed.”

te krijgen en gaan dan light-producten kopen en brood zonder margarine smeren. Maar dat moet juist
niet! Het is belangrijk om halvarine
op je brood te doen. Daar zitten
stoffen in die je nodig hebt. Als de
voetballers hebben getraind, is het

'HET IS BELANGRIJK DAT ER
GEVARIEERD GEGETEN WORDT'
“ Variatie in je groente, fruit, maar
ook in bijvoorbeeld je broodsoort is
goed. Op die manier voorzie je je lichaam van alle stoffen die het nodig
heeft. Ouders zijn tegenwoordig benauwd om vetten of suikers binnen

verstandig om na de training een
pakje yogi te drinken of een glas
chocolademelk om je lichaam te
laten herstellen.”

Voorlichtingavond
Tijdens een voorlichtingsavond, die
onlangs in samenwerking met selectiespeler Jonas Ivens werd georganiseerd door Swart, was Marcel
Middelbos aanwezig. Hij is samen
met zijn vrouw gastouder van twee
jeugdspelers van FC Groningen en
vindt het een goed initiatief dat de
club hier aandacht aan schenkt.
“Het is goed om bewust te worden
van de rol die voeding speelt in de
ontwikkeling van de jongens,” aldus
Middelbos. “Natuurlijk doen wij er
als gastgezin alles aan om te zorgen
dat we de ontwikkeling van de jongens op de goede manier stimuleren, maar op deze avond hoorden
we een aantal dingen die we nog
niet wisten. Bijvoorbeeld de tip om
na de training een pakje Yogidrink te
drinken was echt een eyeopener.
Daar hadden we nog nooit van gehoord, maar inmiddels hebben we
het altijd in huis voor de jongens!”

Met de beste omgeving wordt bedoeld de
plaatsen waar getraind, gerust en gepresteerd kan worden. Een omgeving waarin de
sporter/speler al zijn energie kan steken in
de training en wedstrijd. Bill Beswick vertelde over een speler die, kijkend naar het veld
dat er fantastisch bij lag, en naar de coach,
die alles tot in de puntjes voorbereid had,
hem vertelde: 'Alles is professioneel voorbereid en daardoor voel ik me ook professional'.
De beste begeleiding (van onder andere de
coach) resulteert in een continue bewaking
van het ontwikkelingsproces. De coach is in
staat om over de wedstrijd heen te kijken en
legt de nadruk op de ontwikkeling van de individuele speler. Hij helpt de speler zich te
concentreren op de handelingen waarop hij
invloed heeft (de concentratiecirkels van
Eberspächer) en zorgt ondertussen voor een
omgeving waarin het gevoel overheerst dat
er niet gefaald kan worden. Zo zei Alex Ferguson eens
tegen zijn team:
'Wij verliezen
nooit, het is dat
de scheidsrechter te vroeg affluit!'
Tevens zorgt de
coach ervoor dat
de verwachting
en de realiteit
zo dicht mogelijk bij elkaar
komen. Daardoor wordt de
kans van slagen
alleen maar groter. Brian Farley voegde daar
nog aan toe dat hij als coach wil inspireren
en verwacht dat de spelers motiveren. Maar
niet alleen de coach is van belang bij de
beste begeleiding, ook de fysiotherapeut, de
materiële ondersteuning en ondersteuning
buiten het veld zijn van groot belang voor
het bereiken van een hoog niveau.
Succesvolle coaches durven daarbij ook te
innoveren, zo werd gesteld. Zij zijn voortdurend bezig om nieuwe paden te bewandelen,
zonder het huidige proces uit oog te verliezen. Gebruik maken van de wetenschap zal
hierbij een steeds grotere rol vervullen. Ter
vergelijking: het budget voor Australische
Olympische sporters is erg hoog. Daarbij
wordt wel verlangd dat 20% van het budget
naar wetenschappelijk onderzoek gaat. Met
maar één doel: om te zorgen dat ook in de
toekomst winnen een logisch gevolg van de
investering op alle fronten is.

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