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RVO FC GRONINGEN/CAMBUUR HET MEEST HECHTE TEAM

Winst na zinderende
finale Eurovoetbal
Een vernieuwde opzet, een zonovergoten Esserberg en winst
voor FC Groningen. De 36ste editie van het Eurovoetbaltoernooi
kan als zeer geslaagd de boeken
in. Voor de vierde keer in de geschiedenis ging FC Groningen er
vandoor met de toernooiwinst.
De ploeg van trainer Paul Ravenau versloeg Ajax Cape Town in
een zinderende finale, die beslist
werd door een strafschoppenserie. Dankzij een benutte trap
vanaf de stip en het tegenhouden
van de beslissende penalty werd
keeper Wieger Sietsma de held
van Eurovoetbal 2012.
Trainer Paul Ravenau kijkt met een goed gevoel terug op het seizoen 2011/2012, waarbij de winst van het Eurovoetbaltoernooi de
kers op de taart is. “Sommige ploegen spelen al tijdens de tweede wedstrijd van het
seizoen hun beste wedstrijd. Wij zijn als
ploeg juist het hele seizoen aan het bouwen
geweest en werden steeds een stukje beter.
De winst van Eurovoetbal is dan ook een
fantastische afsluiting van het seizoen.”

“Toen we van te voren een analyse maakte
van ons team en de andere deelnemers,
kwamen we tot de conclusie dat we zeker
voor een plaats op het podium konden
meedoen. Natuurlijk ga je dan met elkaar
voor het hoogst haalbare. De doelstelling
was om elke wedstrijd een rol van betekenis
te kunnen spelen. Ik heb uit elke wedstrijd
momenten kunnen pakken waarbij ik erg
genoot van het spel. De eerste wedstrijd van
het toernooi, tegen Ajax Cape Town, verloren we. Uiteindelijk is dat een heel cruciaal
duel geweest. Het deed ons beseffen dat we
niet zomaar mee zouden kunnen doen om
een plek in de finale en dat we daarvoor absoluut aan de bak moesten. Gaandeweg in
het toernooi raakten we in de juiste flow en
dat heeft er voor gezorgd dat we uiteindelijk
het toernooi wonnen.”
“De jongens pakten op de juiste momenten
hun verantwoordelijkheid. Je hoort wel
eens dat trainers lijstjes aanleggen voor penaltyseries waarop staat wie in welke volgorde de strafschoppen neemt. Wij hebben
er voor gekozen dit niet te doen. We heb-

Zelfvertrouwen
Het is voor iedereen duidelijk geweest dat het
afgelopen seizoen bij FC Groningen een historisch seizoen is geweest met een uiteindelijk negatief resultaat. Was het jaar ervoor nog een
(bijna) historisch seizoen door het goede resultaat, de tweede helft van het afgelopen seizoen
wilde het maar niet vlotten. Met als gevolg dat
de hoofdtrainer ontslagen werd. Een besluit wat
jammerlijk genoeg alleen maar verliezers oplevert.
Hoe komt het dan dat spelers, die elkaar eerst
makkelijk konden vinden, dit een paar maanden
later niet meer kunnen? Zienderogen het
(zelf)vertrouwen verliezen waardoor het ook
steeds lastiger wordt om een positief resultaat te
halen. Daarom zoem ik dit keer in op het begrip
zelfvertrouwen.
Het zelfvertrouwen wordt opgebouwd uit drie
componenten:
a. We accepteren wie we zijn, in zowel het
goede als slechte
b. We hebben vertrouwen in onze mogelijkheden
c. We hebben een goede basiszekerheid
Hoe reëler het zelfbeeld is van een speler, hoe
groter de kans op zelfvertrouwen is. Dit is lastig,
want sommige spelers leggen zichzelf blokkades
op. Als voorbeeld gebruik ik wel: 'Hoe snel kun
jij over een balk van vijf meter lang en twintig
centimeter breed, die op de grond ligt, lopen?'
De meesten zullen antwoorden dat dit zonder
problemen in enkele seconden kan.

ben het helemaal laten afhangen van het
gevoel van de jongens en hebben de verantwoordelijkheid bij henzelf neergelegd. Natuurlijk hebben we voor de laatste penaltyserie, in de finale, even de koppen bij elkaar
gestoken. Ik ben trots op de jongens hoe ze
het hebben gedaan met elkaar.”

Prominenten
Eurovoetbal is een toernooi van zien en ge-

de start besloot het bestuur van stichting
Eurovoetbal de openingswedstrijden in verschillende stadions, waaronder Euroborg, te
laten vervallen en waren de bezoekers drie
dagen lang welkom op de Esserberg.

Opzet
“We hebben hier veel positieve reacties op
gehad,” aldus toernooidirecteur John van
Dalen. “De tweede verandering in de opzet
was dat we weer terug zijn gegaan naar de
leeftijdscategorie onder 19 jaar. Ook hier
waren de bezoekers, evenals het bestuur, erg
tevreden over. Natuurlijk werkte het mooie
weer ook mee, al was het misschien iets te
warm, waardoor mensen ook andere dingen
gingen doen. We zijn met het bezoekersaantal van ruim 20.000 dan ook erg tevreden.
Als toernooidirecteur heb ik niet alleen genoten van het mooie weer en het voetbal,
maar nog meer van het feit dat het publiek
er voor de schermen niets van merkte dat
tal van vrijwilligers achter de schermen keihard aan het werk waren om het toernooi
tot een succes te maken. Dat mag ook wel
eens worden gezegd!”

Speler van het toernooi
Cruciaal

COLUMN RENÉ FELEN

zien worden. Menig groot talent heeft meegedaan aan Eurovoetbal. In het verleden
kon het publiek al genieten van onder anderen Jari Litmanen (toen met Reipas
Lathi), Marco van Basten( Ajax) en Arjen
Robben ( FC Groningen). Wie een rondje
langs de tribunes doet, ziet ook dat veel prominenten uit de voetbalwereld een kijkje
komen nemen.
FC Groningen-speler Tom Hiariej bezocht
het toernooi om zijn teamgenoten aan het
werk te zien. “Jongens als Ben-Moussa, Bos,
Batbay en van Nieff trainen of spelen regelmatig met ons mee. Ik kwam dan ook speciaal om hun team aan te moedigen. Zowel
zondag als maandag heb ik hun wedstrijden
bezocht en ik ben blij dat ze hebben gewonnen. FC Groningen had misschien niet het
beste team, maar wel het meest hechte
team en je ziet maar weer dat dat ook erg
belangrijk kan zijn.”
Ruim 20.000 bezoekers wisten tijdens de
pinksterdagen de weg naar Stadion Esserberg te vinden, waar dit jaar het volledige
toernooi werd gespeeld. Voor het eerst sinds

Elk jaar wordt er een speler van het toernooi gekozen. Dit jaar ging de eer naar Dollie Keegan, nummer 8 van Ajax Cape Town. Volgens Peter jeltema,
hoofd jeugdopleiding FC Groningen, was dit een
prima keuze. “Keegan is een goede, snelle en behendige voetballer. Ik vind het terecht dat hij speler van
het toernooi is geworden.”

Wanneer diezelfde balk op vijftig meter hoogte
ligt, is de kans groot dat het tempo veel lager is.
Wellicht zullen mensen er over heen kruipen en
anderen zullen meer gaan wankelen, waardoor
de kans op vallen alleen maar groter wordt! Het
onderbewustzijn
neemt het dan over
van het bewustzijn.
Je weet dat je het
kunt, maar toch hou
je je onbewust al
bezig met de mogelijke consequenties van
'falen'. Om tóch te
slagen, moet je dus
erg bewust zijn van
wat je wel kunt en
erop kunnen vertrouwen dat je dat in élke
situatie kunt!
Uiteraard speelt opvoeding een belangrijke rol
bij zelfvertrouwen. Maar kan de coach, technische staf, medespelers, club hier ook invloed op
uitoefenen? Het antwoord is: 'Ja'. De omgeving
heeft ook invloed op het vertrouwen van een
speler. Beantwoord maar de volgende vragen:
o Word ik geaccepteerd als persoon, ook wanneer het tegenzit?
o Krijg ik verantwoordelijkheid?
o Krijg ik vrijheid om te laten zien waar mijn
talenten liggen?
Waarschijnlijk zullen de meeste coaches zeggen
dat zij dit bij alle spelers doen, maar lang niet
alle spelers zullen dit ook zo ervaren. En daar zit
het spanningsveld waar elke coach tegenaan
loopt. Hoeveel tijd en energie ga ik erin steken
om er voor te zorgen dat elke speler meer zelfvertrouwen krijgt? Lukt dit, dan haalt men het
maximale uit de talenten van de speler en zal de
kans van slagen alleen maar groter worden. Lastig, maar meer dan de moeite waard om dit als
coach expliciet te maken.
Tot slot is het wel aardig dat in lijn met zelfvertrouwen, ook verwaandheid, egocentrisch gedrag, ijdelheid en arrogantie ligt. En dat vinden
veel coaches ook weer lastig...
Succes!

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

21

