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In het FC Groningen Journaal
is er elke editie aandacht voor
een van de zes jeugdteams van

INTRINSIEKE
MOTIVATIE

de RVO FC Groningen. Na de
A1 en B1 is het deze keer de
beurt aan de C1. Trainer Grafton
Holband blikt terug op de eerste
seizoenshelft en de specifieke
zaken waarmee zijn team te
kampen heeft. “In het begin van
het jaar hebben we veel te maken
gehad met jongens die groeiproblemen hadden.”

WINTERSTOP KOMT RVO FC GRONINGEN C1 NIET GOED UIT

Holband: 'De schwung begon er in te komen'
D

e lichting 1995, die afgelopen zomer de
overstap maakte van FC Groningen C2
naar RVO FC Groningen C1, maakte geen
ideale voorbereiding door. Holband graaft vier
maanden terug in zijn herinnering. “Het was
een lastige periode, de voorbereiding. We hebben telkens maar met een kleine groep kunnen trainen en de eerste wedstrijd kwam voor
veel jongens eigenlijk nog te vroeg. De eerste
thuiswedstrijd verloren we van Elinkwijk.
Vanaf dat moment zijn steeds meer jongens
aangesloten en kregen we een trainbare
groep.”

met name in de achterhoede en op het middenveld. In de voorhoede hebben we vooral
veel centrumspitsen, die daarom soms op de
vleugels moeten spelen. In de jeugd spelen we
zo veel mogelijk in een 4-3-3-systeem, maar
het beschikbare materiaal is eigenlijk meer geschikt voor 4-4-2.”

Prima
Kijkend naar de eerste competitiehelft, is het
sportieve teamresultaat prima te noemen met
acht zeges, drie gelijke spelen en twee nederlagen. “Voor de eerste nederlaag was dus vooral
de fysieke verklaring. De andere nederlaag had
te maken met een punt dat voor verbetering
vatbaar is en dat is het afmaken van de kansen
die we creëren. Thuis tegen sc Heerenveen
hadden we voor rust vier grote kansen, maar
stonden we slechts met 1-0 voor. Na de pauze
hebben we het alsnog uit handen gegeven.”
De vierde plek op de ranglijst en drie verliespunten achterstand op koploper Ajax geven
alle aanleiding voor een spannende tweede
competitiehelft. Holband: “We hebben inmiddels alle ploegen getroffen en ik vond AZ er
bovenuit steken. Tegen hen hebben we met 11 gelijkgespeeld. Van Ajax hebben we met 3-2
gewonnen. Bij hen lopen individueel weliswaar betere spelers rond, maar onze kracht
ligt juist in het collectief. En daarmee zijn we
tegen veel ploegen opgewassen.”

Beperkte inzetbaarheid
In de vier maanden die volgden, had de trainer
alsnog te maken met een beperkte inzetbaarheid van zijn spelers. “Door de groeiproblemen is er een aantal spelers dat twee in plaats
van vier keer per week met de groep traint. Dat
is soms wel lastig werken, maar het hoort nu
eenmaal bij deze leeftijd. Al met al gaat het gedurende deze competitie eigenlijk steeds
beter. Wat dat betreft is het jammer dat juist
nu de winterstop aanbreekt. De schwung
begon er in te komen.”
En dus wordt het ritme onderbroken. “In januari hebben we als het ware weer een nieuwe
voorbereiding”, weet Holband. “Het voordeel
is dat de hele groep nu wel fit begint te worden. Mijn team is behoorlijk uitgebalanceerd,

maakt in Oranje onder-15 en Youri Ploeger
heeft een trainingsstage gehad met het schaduwteam van dat elftal. Dat is ook een blijk
van waardering voor onze groep. Dus het algemene beeld is dat we een moeizaam begin
hebben gedraaid, maar dat we toch niet ontevreden mogen zijn. We gaan na de winterstop
hopelijk weer met een fit team verder.”

Internationals
Over individuen gesproken; twee spelers hebben de status van international inmiddels verworven. “Tolgahan Cicek heeft zijn debuut ge-

TUSSENBALANS
ANDERE TEAMS
RVO FC GRONINGEN A1 sloot de eerste
competitiehelft af met een prima eindsprint van zeven punten in vier duels.
De ploeg van trainer Paul Raveneau staat
momenteel op de achtste plek met 17
punten uit vijftien duels.
RVO FC GRONINGEN B1 heeft op de valreep van het oude jaar een belangrijke
zege geboekt op NAC Breda. Daardoor
handhaafde de ploeg van coach Peter
Moltmaker zich op de helft van de competitie met 16 punten uit elf duels op de
zesde plek van de ranglijst.
RVO FC GRONINGEN C2 heeft het eerste
deel van de competitie beëindigd op de
vierde plek. In elf duels verzamelde de
ploeg van coach Erik Muntendam 19
punten. Na de winterstop wordt de top6 van deze divisie samen met de top-6
van de zuidelijke poule opnieuw ingedeeld.
RVO FC GRONINGEN D1 is op de valreep
van 2009 nog voorbij gestreefd door
NEC/FC Oss en staat nu derde. In een
onderling duel op Corpus den Hoorn
waren de Nijmegenaren te sterk. Eerder
was koploper Vitesse/AGOVV te sterk
voor het team van Hugo Alves Velame.
RVO FC GRONINGEN D2 bouwt aan een indrukwekkende reeks op weg naar een
vrijwel onvermijdelijk kampioenschap.
De jongens van coach Peter Hoekstra
wonnen voor de dertiende op rij en
staan fier aan kop in de Tweede Divisie F.
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Onlangs passeerde bij een lezing de volgende
opmerking: “Waarom kunnen die spelers niet
gewoon hun best doen, als ze al maar één per
week hoeven te spelen? Het lijkt wel of ze niets
willen doen voor hun geld.” Oftewel: een paar
pittige uitspraken over de beroepsvoetballers en
hun imago. Gedurende de daaropvolgende discussie ging het over wat er nu voor zorgt dat een
speler wel of niet gemotiveerd is om het beste uit
zichzelf te halen. Degene met de pittige uitspraken riep onmiddellijk: “Geld!”, terwijl een ander
het had over “liefhebber zijn”. Uiteindelijk ging het
gesprek over intrinsieke motivatie ten opzichte
van extrinsieke motivatie.
Wat wordt er verstaan
onder intrinsieke motivatie? Kort gezegd gaat
het om het plezier en de
energie die een speler
krijgt bij het beoefenen
van zijn (voetbal)sport.
Heeft een speler een
hoge intrinsieke motivatie, dan betekent dit dat
een speler er zeer veel
voor over heeft, en er
meestal ook een heleboel voor laat, om het maximale uit zichzelf te
halen. Deze speler is in wezen niet afhankelijk van
externe factoren als veel publiek, extra premies,
extra interviews of (meer) aanzien van vrienden
en bekenden.
De ware toppers hebben meestal een heel hoge
intrinsieke motivatie. Er zijn echter ook veel spelers die wel een 'prikkel' kunnen gebruiken om
nog beter hun best te doen, die dus externe
motivatie nodig hebben om maximaal te presteren. Meestal helpt een goede sfeer in de groep of
persoonlijke doelstellingen voor een wedstrijd.
Wat ook kan helpen is om als team een (resultaat)doelstelling op middellange termijn te maken,
zoals bijvoorbeeld: uit de komende wedstrijden
willen we een x-aantal punten halen.
Uiteraard begint het met de vraag of een speler
zich optimaal bewust is van wat hem nou daadwerkelijk drijft? Heb je jezelf wel eens afgevraagd
of je intrinsieke drijfveren sterk genoeg zijn om je
ambities te verwezenlijken? Of ben je afhankelijk
van extrinsieke drijfveren?
De uiteindelijke conclusie van de discussie was
dat “al die profvoetballers maar beter intrinsiek
gemotiveerd moesten worden!” Degene die dit
riep tijdens de discussie kwam ik naderhand aan
de bar tegen met een schaal bittergarnituur voor
zich. Deze meneer gaf aan dat hij graag een paar
kilootjes kwijt wilde, want dat was beter voor zijn
gezondheid. Toen ik hem vroeg hoe intrinsiek
gemotiveerd hij was om dit voor elkaar te krijgen,
riep hij: “Heel erg! Maar ja, de gezellige dagen
komen er nu aan, dus ik begin er in het nieuwe
jaar maar aan… denk ik.”
Op de weg terug naar mijn auto vroeg ik me af of
intrinsieke motivatie iets is om aan te leren of dat
het een aangeboren kwaliteit is. Het lijkt me in
ieder geval een aardig gespreksonderwerp voor
tijdens de kerstdagen.

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