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De D1, ofwel onder-13 van RVO FC Groningen, is er dit seizoen niet in geslaagd de titel in de Eerste Divisie C te prolongeren. Een kampioenschap is
echter niet het hoogste doel. “Wij willen dat alle spelers zich individueel zo

PLEZIER

goed mogelijk ontwikkelen. En dat is gebeurd. Toch zouden we graag nog wel
de beker winnen,” aldus trainer Hugo Alves Velame.

Een prachtige steekpass, die door een medespeler net
over wordt geschoten, maar wel lachende gezichten.
Na afloop van de wedstrijd behoren deze spelers
meestal tot de winnende partij. Het lijkt wel of plezier
het handelsmerk is van zo'n spelersgroep. Wanneer je
bij deze club op het trainingsveld of in de kleedkamer
kijkt, dan wordt er gedold en worden spelers een keer
in de maling genomen, waardoor er veel gelachen
wordt. Kortom; het is leuk om bij deze club te zijn.

LANGE WINTER LASTIG VOOR D1-PUPILLEN

Hugo Alves Velame:
'We willen de beker'

Onlangs las ik in een
interview welke betrekking plezier had op succes: 'Er wordt weer
gelachen op het veld.'
Het is dan ook geen
discussie dat een goede
leuke sfeer bijdraagt aan
het beter presteren van
het team.

A

an het begin van het seizoen is het doel
altijd om zoveel mogelijk jongens te laten
“
doorstromen naar het volgende elftal. Daarbij
is veel afhankelijk van de individuele ontwikkeling van de jongens. De spelers moeten het zelf
doen. Ik ben dit seizoen heel tevreden over de
gehele groep. Het is een groot verschil hoe spelers er aan het begin van het seizoen bij stonden en hoe ze nu in het veld staan. Alle spelers
hebben grote stappen gemaakt.”

Plezier is niet alleen leuk
werken, het heeft ook
een diepere betekenis. In het boek 'flow in sports' van
Susan A. Jackson werd onder meer het belang van
plezier in lijn met beter presteren uitgelegd. Plezier
levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van vaardigheden in verhouding met de uitdaging
die de sporter nodig heeft.

Inzicht
Waar de focus op de voetbalschool en in de D2
met name op de techniek ligt, komt in de D1
ook aan ander facet meer om de hoek kijken.
“Vanaf de D1 wordt ook steeds meer inzicht
van de spelers gevraagd. In de D2 spelen we 34-3 en één tegen één over het hele veld. Vanaf
de D1 spelen we elke week 4-3-3 en moeten
verdedigers bijvoorbeeld inschuiven naar het
middenveld.”
“Naast de techniek, die constant terugkomt in
balbeheersing, balaanname en passing met
beide benen, is het van belang dat spelers meer
oog krijgen voor hun positie in het veld en die
van hun medespelers. Als het goed is, wordt de
techniek bij de spelers telkens beter en dat is

en elke dag vol aan de bak kunnen. Door de
vele sneeuw hebben we dit jaar niet twee
weken, maar twee maanden op een andere
manier moeten trainen en hadden we bovendien minder wedstrijden. We hebben het
beste van de situatie gemaakt, maar het was
niet ideaal.”

we favoriet om door te dringen tot de finale, die
op zaterdag 5 juni wordt gespeeld. Daarvoor
moeten we nog wel drie tegenstanders verslaan. Het zou een mooie afsluiting van het
voetbaljaar voor ons zijn.”
Een seizoen dat volgens de trainer hoe dan ook
al geslaagd is. “We hebben het hele seizoen
goede en leuke wedstrijden gespeeld in een
sterke competitie. Dat we niet elke wedstrijd
hebben gewonnen, ligt natuurlijk ook aan de
kwaliteit van de tegenstanders of een aantal fysiek hele sterke ploegen. Over het algemeen
ben ik heel tevreden over de prestaties van
mijn ploeg. Waarbij de kernwoorden initiatief,
strijdvaardigheid en discipline blijvend worden
benadrukt.”

Voorbeeld

een voorwaarde om nog 'makkelijker' te gaan
voetballen. En op deze leeftijd moeten de spelers voetballend oplossingen blijven zoeken.
Dat leren gaat gepaard met fouten maken.”

Afhaken
Na de winterstop heeft de ploeg van oud-FCspeler Hugo moeten afhaken in de titelrace. “Ik
merk wel dat de buitenwereld en iedereen om
de ploeg heen zich veel met de resultaten in de
wedstrijden bezig houdt. Maar dat is voor ons
niet het belangrijkste. Voorop staat dat spelers
in zichzelf investeren en beter willen worden.
Natuurlijk wil de groep ook graag kampioen
worden. Als voetballer wil je altijd winnen.
Maar daarvoor was de ploeg helaas niet constant genoeg.”
Dat had niet in de laatste plaats te maken
met de enorm lange winterpauze, die het
team parten speelde. “De spelers zijn heel
erg gewend aan een vaste structuur. Trainen
en spelen onder dezelfde omstandigheden
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Een prijs
Hoewel in competitie met name NEC en Vitesse/AGOVV te sterk bleken, ligt er nog altijd een
prijs in het verschiet voor de tweedejaars D-pupillen. “We zitten nog in het bekertoernooi en
staan in de achtste finale. In het District Noord
zijn wij het hoogst spelende team en dus zijn

Hugo heeft ook voorbeelden in de voetballerij.
Zo liet hij zijn ploeg al een documentaire zien
over de sfeer in de kleedkamers van het nationale team van zijn vaderland en vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. “Die film gaat vooral
over de sfeer en de beleving rond het elftal. Verder wil ik de jongens ook fragmenten laten zien
van Barcelona in de Champions League. En
laten zien dat de dingen waaraan we elke dag
werken ook op het allerhoogste niveau van
groot belang zijn.”
Op Corpus den Hoorn hebben de jeugdteams
ook de beschikking over video-analyse, die in
de afgelopen jaren vooral is toegepast bij de
teams uit de bovenbouw. “Voor de D1 zou het
best een keer nuttig zijn ook een video te
maken van een wedstrijd. Zo kunnen de spelers ook eens zien hoe hun spel en dat van hun
medespelers er vanaf de zijkant uitziet. Daarbij
is het altijd belangrijk dat je niet alleen laat zien
wat eventueel beter kan, maar ook juist benadrukt wat spelers al goed doen.”

Ritme
De laatste weken van het lopende seizoen
staan in het teken van een prijs pakken. “We
hebben het ritme weer terug, wat toch van
groot belang is voor de jongens om constant te
kunnen presteren. Binnen de groep leeft de
beker heel erg. We willen graag rechtzetten dat
we in de competitie niet bovenaan zijn geëindigd.”

Ga maar eens voor jezelf na:
1. Heb je goede vaardigheden maar is de uitdaging
laag, dan is er een grote kans dat de speler zich snel
gaat vervelen
2. Heb je matige vaardigheden en is de uitdaging laag,
dan is er een grote kans dat de sporter lustelozer
wordt
3. Heb je matige vaardigheden en is de uitdaging hoog,
dan is er een grote kans dat de sporter gestrest gaat
worden
4. Heb je goede vaardigheden en is de uitdaging hoog,
dan is er een grote kans dat de sporter meer in een
flow raakt
En bij het laatste is het plezier een grote must om
tijdens de trainingen steeds uitdagingen te blijven zoeken. Wanneer je op een nieuwsgierige manier je uitdagingen aangaat, betekent dit vaak dat je vaardigheden
steeds beter worden. En met verbeterde vaardigheden
wordt het ook eenvoudiger om grotere uitdagingen aan
te gaan. Zo komen sporters in een opwaartse spiraal
waardoor het steeds logischer wordt beter te presteren
op een steeds hoger niveau.
Het tegenovergestelde van plezier is stress. En stress
kan zich op verschillende manieren uiten. Bij sommigen
kun je het van afstand zien en anderen kroppen het op.
Bij stress gaan spelers energie steken in andere zaken
dan zichzelf verbeteren. Hierdoor worden de prestaties
minder, hetgeen mogelijk weer meer stress kan opleveren. Zo is er dan een neerwaartse spiraal gecreëerd.
Tot slot volgt dan natuurlijk de vraag: 'Hoe zorg ik voor
plezier?' Allereerst is een gezamenlijke stimulerende en
motiverende omgeving erg prettig, waarbij elke sporter
zich thuis voelt. Zodoende kan de omgeving je helpen
tijdens een dag waarop je je als speler een keer minder
goed voelt. Ten tweede gaat het om de individuele
speler. Heeft deze speler een duidelijk doel voor ogen?
Is hij in staat zich te concentreren op de primaire
taken? Kan de speler tegen feedback? Is de speler
bewust van zichzelf en zijn omgeving? Heeft de speler
het gevoel dat hij controle heeft over de situatie? Wanneer de speler al deze vragen met “ja” kan beantwoorden, dan zal de speler steeds beter worden en daarmee de opwaartse spiraal van uitdagingen en
vaardigheden oppakken. Wat uiteindelijk weer zal resulteren in meer plezier beleven in de sport.
Veel plezier!

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