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PRIJZEN GLOREN VOOR JEUGDTEAMS FC GRONINGEN

Cruciale fase breekt nu aan

Column René Felen

ZELFBEELD
De jeugdopleiding van FC Groningen heeft zich de
laatste jaren steeds beter gemanifesteerd en afgelopen jaar behoorde zij zelfs tot de drie beste jeugdopleidingen van Nederland. Een mooie waardering,
vooral ook omdat er naast de voetbaltechnische en
voetbaltactische zaken ook aan andere voetbalzaken aandacht wordt besteed.

Voor de jeugdteams zit ruwweg tweederde van de competitie erop. Alle elftallen presteren naar of zelfs boven
verwachting en er gloren prijzen. Maar belangrijker is
de ontwikkeling en doorstroming van de spelers. Kan
ook elke individu het stapje hogerop maken? Het zal
de komende maanden allemaal duidelijk worden.

C1
De C1 leek rond de winterstop eventjes van de leg. Eén overwinning in een reeks van vijf duels was een magere oogst voor het
team, dat al jaren meedoet in de top van de ranglijst van de Eerste
Divisie A. Met een zege op hekkensluiter Stormvogels werd de
draad weer opgepakt en het aantal punten opgeschroefd naar 25.
In de resterende acht van 22 duels gaat het team van trainer Grafton Holband het gevecht aan met Twente/Heracles om plek twee.

Resterende thuisduels
A-jeugd
Het is een zeer bijzonder seizoen voor FC Groningen A1. De ploeg
van trainer Paul Raveneau leek het toch zeer lastig te gaan krijgen
op basis van de resultaten in het eerste deel van de competitie.
Maar inmiddels lijkt er geen vuiltje meer aan de lucht voor het
oudste jeugdteam. Binnen vier wedstrijden vocht de ploeg zich
van de laatste plek op de ranglijst naar een plek in de bovenste
helft van de Eredivisie.

Za 14-03-09 12:00 FC Groningen C1 - Haarlem C1
Za 04-04-09 12:00 FC Groningen C1 - SC Heerenveen C1
Za 25-04-09 12:00 FC Groningen C1 - FC Volendam C1

C2
De C2 heeft na de winterstop al behoorlijk wat kilometers in de benen.
De ploeg die in de eerste seizoenshelft nooit meer dan twee uur hoefde te reizen, heeft de uitwedstrijd
tegen Willem II al achter de rug. Verder staan bezoekjes gepland aan
Eindhoven, Rotterdam (twee keer)
en Waalwijk. Zowel in Tilburg als bij
Ajax in Amsterdam werd een punt
gepakt. In het restant van de competitie speelt het team van Erik
Muntendam ook nog viermaal thuis
op Corpus den Hoorn.

Vier opeenvolgende zeges waren daarvoor het middel. PSV, NEC,
FC Twente en FC Utrecht moesten eraan geloven. Zo staat de
ploeg na zestien van de 26 duels op de zevende plek met 21 punten. Op 11 april neemt FC Groningen A1 het op tegen AZ. Dit in
het kader van de kwartfinale van de KNVB-beker.

Resterende thuisduels
Za 07-03-09 14:00 FC Groningen A1 - PSV A1
Za 28-03-09 14:00 FC Groningen A1 - Sparta Rotterdam A1
Za 11-04-09 14:00 FC Groningen A1 - AZ A1 (beker)
Za 18-04-09 14:00 FC Groningen A1 - De Graafschap A1
Za 02-05-09 14:00 FC Groningen A1 - Ajax A1

Resterende thuisduels
Za 07-03-09 12:00 FC Groningen C2 - ADO Den Haag C2
Za 21-03-09 12:00 FC Groningen C2 - AZ C2
Za 28-03-09 12:00 FC Groningen C2 - Feyenoord C2
Za 18-04-09 12:00 FC Groningen C2 - FC Den Bosch C2

D1
De tweedejaars D'ers onder leiding van coach Hugo Alves Velame
zijn op recordjacht. De titel lijkt de ploeg zeven duels voor het
einde nauwelijks meer te kunnen ontgaan. Het aantal tegentreffers van drie is bijzonder laag. Bovendien heeft de ploeg al een
reeks van zeven en een reeks van zes duels op rij zonder tegentreffers neergezet. In maart zijn twee achtervolgers te gast op Corpus den Hoorn: sc Heerenveen en NEC. Ook de derde belager, FC
Twente, komt nog langs.

Resterende thuisduels
B-jeugd
De B-jeugd heeft zich vrij eenvoudig weten te handhaven in de linkerhelft van de ranglijst. Na een forse uitglijder vlak voor de winterstop, pakte de ploeg van
trainer Peter Moltmaker na de onderbreking de draad rustig weer op.
Opnieuw werd een achterstand
op Corpus den Hoorn omgebogen in drie punten en zo staat de
ploeg na 14 van de 22 wedstrijden op de zesde plek. In
de acht overgebleven duels probeert het team
het puntenaantal van 20 op te voeren en
blijft een vierde plek op de ranglijst nog
tot de mogelijkheden behoren.

Resterende thuisduels
Za 14-03-09 14:00 FC Groningen B1 - Feyenoord B1
Za 04-04-09 14:00 FC Groningen B1 - ADO Den Haag B1
Za 25-04-09 14:00 FC Groningen B1 - Vitesse/AGOVV B1

Za 07-03-09 10:30 FC Groningen D1 - NEC D1
Za 14-03-09 10:30 FC Groningen D1 - SC Heerenveen D1

D2
De jongste jeugdploeg heeft na zestien van de 26 ontmoetingen de leiding overgenomen van Flevo Boys. Na tien achtereenvolgende zeges staat het team van trainer Peter
Hoekstra aan kop in de Tweede Divisie F, hoewel de
ploeg uit Emmeloord minder verliespunten
heeft. Op 14 maart komt Flevo Boys op bezoek op Corpus den Hoorn. De FC is het
meest productief, terwijl de naaste belagers
het juist moeten hebben van een hechte defensie.

Resterende thuisduels
Za 14-03-09 10:30 FC Groningen D2 - Flevo Boys D1
Za 04-04-09 10:30 FC Groningen D2 - Zeerobben D1
Za 25-04-09 10:30 FC Groningen D2 - BV Veendam D1

Een van deze zaken is de spelers bewust maken
van hun zelfbeeld, oftewel: hoe denkt een speler
over zichzelf. Zo kan het zijn dat een speler geen
goed zelfbeeld heeft en zichzelf bijvoorbeeld heel
goed vindt en zich daar ook naar gaat gedragen.
Het zal voor zo'n speler dan lastig worden wanneer
hij wordt geconfronteerd met
kritische aandachtspunten om
een betere voetballer te worden.
Het kan ook zijn dat een speler
zichzelf niet zo goed vindt, te
bescheiden is en daardoor
zichzelf terughoudend opstelt in
plaats van zich te manifesteren.
Voor een (prof)voetballer is het dus van belang dat
hij een reëel zelfbeeld heeft, waardoor de
trainer/coach hem makkelijker kan helpen en ondersteunen zodat hij beter kan worden.
Daarnaast hebben de gedragingen die horen bij een
zelfbeeld ook invloed op een team. Stelt u zich eens
die speler voor met dat verkeerde zelfbeeld, die zich
daar ook naar gedraagt, en die dus eigenlijk niet zo
goed is. Hoe reageren andere spelers op dit zelfbeeld? Zullen zijn medespelers hem blijven ondersteunen of uiteindelijk links laten liggen?
Dat laatste is zeer goed denkbaar, maar heeft wel
direct consequenties voor het gehele team. Want
voetballen met - in gedachte - één speler minder,
maakt het wel lastiger om succesvol te zijn als
team. Uiteraard wordt het voor teamleden ook lastig
wanneer ze te maken krijgen met een speler met
een te bescheiden zelfbeeld.
Om een goed zelfbeeld te krijgen is het van belang
dat je met regelmaat afstemt met je omgeving. Dit
wordt ook wel 'feedback vragen' genoemd. Uiteraard is er al interactie tussen trainer/coach en speler en worden gedragsaspecten doorgenomen.
Maar de ware kracht zit vooral in het feedback
vragen aan je medespelers.
Dit laatste gebeurt ook bij de jeugdteams van FC
Groningen. Allereerst vertelt de speler aan een
aantal teamgenoten hoe hij over zichzelf denkt. Dit
wordt dan door zijn teamgenoten bevestigd of
gewijzigd. Vervolgens worden daarbij ook de mogelijkheden en de valkuilen genoemd van het benoemde gedrag van deze speler.
Tot slot wordt dezelfde werkwijze herhaald met
twee specifieke vragen: 'Hoe ga ik om met tegenslagen?' En: 'Wat is mijn afstand tot spelen in Euroborg?' Ook de antwoorden hierop worden weer
bevestigd of gewijzigd door de teamgenoten. De
uitkomsten zijn soms zeer verrassend en worden op
een professionele manier besproken. En eigenlijk is
dat weer een stap in de richting van profvoetballer
worden.
Nu geldt het creëren van een goed zelfbeeld niet
alleen voor de jeugdvoetballers van FC Groningen, want weet u wat uw zelfbeeld is en heeft u
wel eens feedback gevraagd aan uw teamleden?
Gewoon een keer proberen en u zult merken dat
de uitkomsten zeer positief en verrassend zullen
zijn.
Succes!

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