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Raveneau: ‘Euroborg gehaald,
maar dan begint het pas’
De maand augustus van 2009 leverde
twee debutanten op in het eerste elfzijn afkomstig uit de eigen jeugdopleiding. Nadat Danny Menting debuteerde, maakte ook Leandro Bacuna zijn
opwachting in Euroborg. Trainer Paul
Raveneau van RVO FC Groningen A1
werkte de afgelopen jaren met het
duo. “Ze hebben een doel gehaald en
moeten nu weer nieuwe doelstellingen
formuleren.”

T

Zowel Danny Menting als Leandro Bacuna
speelde in de jeugdteams in diverse linies. In
de selectie van de Beloften hebben ze een
meer aanvallende rol. “Ze hebben zelf de
sleutel in handen voor de positie waarvoor ze
in aanmerking komen. De jongens zijn mondig genoeg om dit met de trainers te bespreken en de concurrentie aan te gaan voor de
positie waarvan beide partijen denken dat ze
het best tot hun recht komen. Leandro kwam
tegen PSV bij zijn debuut aan de rechterkant
van het middenveld te spelen, maar bleek ook
meteen centraal inzetbaar toen Danny Holla
met kramp werd doorgeschoven. Dat was
fantastisch om te zien.”

te creëren. Die situatie moeten we vervolgens
uitspelen en dan is het volgende gedeelte het
zoeken van de aanvallende opties voorin.”
“We hebben de eerste weken van het seizoen
veel vorderingen gemaakt en zijn eigenlijk al
best ver. Uiteraard is ook de creativiteit van elk
individu heel belangrijk, maar eerst moeten wel
de voorwaarden daarvoor worden voorbereid.
Iedereen moet duidelijk weten wat er binnen de
taken en afspraken op zijn positie mag worden
verwacht.”

“De meerwaarde ten opzichte van een trainingskamp van enkele dagen is het feit dat er
ook wel wat irritaties ontstaan omdat je een
weeklang 24 uur per dag op elkaars lip zit. Het
is waardevol om te zien hoe de groep daarmee om gaat, omdat ieder individu toch ook
momenten voor zichzelf nodig heeft. Onder
uitstekende omstandigheden hebben we een
week prima kunnen trainen en werken. Tegen
De Treffers en ook tegen het Braziliaanse Botafogo stond de ploeg er al behoorlijk goed
op.”

Focus
Dit seizoen speelt FC Groningen A1 in een
herkenbaar 1-4-3-3-systeem, met de punt
naar voren op het middenveld. “Dit jaar ligt
de focus vooral op de manier van aanvallen”,
geeft Raveneau aan. “In de voorbereiding zijn
we begonnen met de opbouw van achteruit,
het inschuiven van een verdediger naar het
middenveld om daar een man-meer-situatie

Proces- en prestatiedoelen
Om tot resultaat te komen is het van groot
belang om ook zogenaamde procesdoelen (hoe
leren we eigenlijk?) en prestatiedoelen (hoe is de
uitvoering van de gestelde taken?) te stellen.
Deze doelstellingen zijn namelijk heel goed te
coachen en spelers kunnen hier veel meer
invloed op uitoefenen
dan op de eindstand in
de competitie. Sterker
nog, wanneer de procesen de prestatiedoelen
gehaald worden, is de
kans zeer groot dat het
gewenste eindresultaat
ook zal worden behaald.
Specifiek, realistisch,
uitdagend en meetbaar
Wanneer doelen worden
opgesteld, is het motiverend voor de speler
wanneer deze net iets
meer van hem vergen,
dan wat hij tot nu toe gewend is. Wanneer de
doelstelling is 'wij scoren tien keer uit een aanvallende spelhervatting', dan is dat specifiek en
meetbaar. Of het realistisch en uitdagend is, is
afhankelijk van de kwaliteit van de spelers.

Trainings- en wedstrijddoelen
Het kan ook geen kwaad om voor de afzonderlijke trainingen doelstellingen te maken. Uiteraard
maak je het jezelf als trainer makkelijker wanneer
de doelstellingen van de training 'in lijn liggen'
met wat je tijdens de wedstrijden wilt bereiken.

Linkerrijtje
In de competitie waren de resultaten in de uitwedstrijden bij NAC Breda en Heerenveen/
Emmen nog niet positief. “We verloren beide
wedstrijden, maar het was absoluut niet raar geweest als we die beide wedstrijden hadden gewonnen. Dat klinkt misschien wat vreemd,
maar dan had de tegenstander echt niet mogen
klagen. In de competitie zou je op voorhand
kunnen stellen dat Ajax, PSV en Feyenoord de
teams zijn die om de titel spelen.”
“Daarachter heb je een groep met Twente, AZ en
Heerenveen, die jeugdinternationals tot hun beschikking hebben. In de groep daaronder waartoe ik ook onszelf en Utrecht, ADO Den
Haag en Spart Rotterdam reken - wordt gestreden om een plek in het linkerrijtje. Als we dat
halen, doen we toch een stap in de goede richting.”

Lijfsbehoud
Vorig seizoen hebben de A1, maar ook de B1 en
de Beloften tot vrij laat in de competitie moeten
knokken voor lijfsbehoud. “Het is niet reëel te
stellen dat we dit jaar voor het kampioenschap
zouden kunnen gaan. En uiteindelijk hebben
we ook meer aan handhaving en twee debutanten in het eerste, dan een kampioenschap en
geen doorstroom. We laten ons dan ook zeker
niet door de resultaten afleiden en gaan absoluut door op de ingeslagen weg.”
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Het seizoen is alweer volop aan de gang en
sommige teams moeten hun doelstellingen reeds
bijstellen, naar boven of naar beneden. Aan het
begin van het seizoen geven vele coaches
enthousiast de eindstand in de competitie als
'het doel'. Hoewel hier op zich niks mis mee is, is
het uiteindelijke eindresultaat een optelsom van
vele andere doelstellingen.

Stel doelen voor korte als langere termijn
Het verdient zeker aanbeveling om naast de
doelstelling voor het einde van het seizoen, ook
doelstellingen te maken voor bijvoorbeeld de
voorbereidingsperiode, tot halverwege de competitie of voor deze week. Overzicht en het voortgangsproces zijn zo ook duidelijker in kaart te
brengen.

Gezamenlijk
De voorbereiding van zijn eigen team op het
seizoen was een bijzondere voor de ploeg van
Raveneau. “Voor het eerst zijn we met de A1
en B1 gezamenlijk op trainingskamp gegaan.
In het verleden ging elk team afzonderlijk,
maar deze nieuwe werkwijze is ons heel goed
bevallen. Met tweedejaars A'ers tot eerstejaars B'ers zaten we in een voor iedereen totaal nieuwe omgeving in Groesbeek.”

Meerwaarde
De trainer gaat verder: “En de manier waarop
bijvoorbeeld Bacuna tegen PSV zijn debuut
maakte, was ook meteen volwaardig. Behalve
het feit dat hij een verse kracht was, liet hij zich
ook meteen gelden in de coaching. Spelers die
er in de jeugd bovenuit steken, spelen eigenlijk
altijd. Het zijn jongens met inzicht, die door hun
meerwaarde goed in de groep liggen en in het
geval van schorsingen of blessures op andere
posities ook uit de voeten kunnen. Dat is zeker
niet nadelig voor de ontwikkeling. Zo leert een
speler de taken en functies te herkennen.”

DOELSTELLINGEN

In de rubriek van september 2005 is al eens
aandacht besteed aan het onderwerp doelstellingen. Het ging toen over het verschil tussen individuele- en teamdoelstellingen. Hier volgen nog
enkele handreikingen bij het maken van doelstellingen.

tal van FC Groningen. Beide spelers

erwijl het eerste elftal nog geen overwinning boekte in de eerste vijf wedstrijden,
was de entree van twee eigen jeugdspelers een
lichtpuntje. “Wij hebben het traject van nabij
meegemaakt. Beide spelers kwamen vorig seizoen uit voor de A1 en hebben volwaardig de
stap naar Jong FC Groningen gemaakt. Ze waren
er beiden klaar voor en hebben de afgelopen
jaren het goede platform gehad om zich te ontwikkelen”, zegt Raveneau.

Column René Felen

Individuele- en teamdoelen
Teamdoelen zullen altijd doorvertaald moeten
worden naar het individu. Want wanneer het 'tien
keer scoren uit aanvallende spelhervattingen' het
teamdoel is, dan heeft dit gevolgen voor spits,
flankspelers, koppers, enzovoort.
Monitoren
Het maken van doelstellingen heeft alleen nut
wanneer er met regelmaat op wordt teruggekeken. Evalueren van proces- en prestatiedoelen
kunnen ervoor zorgen dat spelers en coaches
gemotiveerd blijven om het gestelde eindresultaat
te halen.
Valkuilen
Houd bij het stellen van doelen en het monitoren
de volgende punten in het achterhoofd:
- hoe 'meten' we de vooruitgang
die geboekt wordt
- hoe gaan we om met individuele verschillen
- blijf specifieke doelen stellen
- maak niet teveel doelstellingen
Het kan gebeuren dat je als trainer/coach na
enkele weken een verschil opmerkt tussen de
gestelde doelen en de praktijk, zelfs als de inzet
van eenieder honderd procent is. Geen reden tot
paniek, neem bovenstaande eens door en kijk in
hoeverre je eigen doelstellingen ermee in lijn zijn.
Mocht er veel verschil in zitten, dan is de tip:
probeer via veel interactie te achterhalen wat de
(specifieke) individuele doelen zijn en zorg tijdens
een rustige periode dat de verschillende doelen
weer bijgesteld worden.
TripleWinSport ondersteunt bij
FC Groningen coaches en teams in het teamproces.
Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl
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