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RVO FC Groningen D2 werd dit seizoen kampioen van de Tweede Divisie F
en werd op zondag 9 mei in Euroborg gehuldigd. De ploeg van trainer Peter
Hoekstra zal volgend jaar als RVO Groningen/Cambuur D3 die titel verdedigen.

AFSCHEID

“Het is leuk om ergens voor te spelen. De motivatie om te winnen moet puur
vanuit de spelers komen om succesvol te kunnen zijn.”

De allereerste keer dat ik meeging met Ron Jans en
de eerste selectie van FC Groningen, was in de
winter van 2005. Er stond een oefenwedstrijd uit
tegen VFL Wolfsburg op het programma, die een
goede voorbereiding moest zijn voor een goede
herstart in de competitie. Hoewel de uitslag (2-0
verlies) en de uitvoering niet goed waren, is het wel
een keerpunt geweest in de manier van benaderen
van de spelersgroep.

FC GRONINGEN D2 KAMPIOEN

Hoekstra: 'Dag en
nacht voetballen'

Daar in Duitsland is
uitgebreid gesproken
over de rol van conflicten in een team en Ron
Jans heeft meteen laten
zien, dat hij deze niet uit
de weg gaat en hij heeft
de spelersgroep erg
duidelijk gemaakt wat hij
belangrijk vindt in een
team. Deze belangrijke
aspecten heeft Ron
Jans ook daarna niet meer los gelaten en in de daaropvolgende jaren heeft hij met veel enthousiasme de
volgende begrippen geïntroduceerd bij zijn spelersgroepen:

D

e eerste pupillen, die Peter Hoekstra onder
zijn hoede had bij de D2 van FC Groningen, zijn inmiddels B-junioren. Het is de generatie met jongens als Marnick Ottens en Martin
Kamstra. “Allemaal begonnen in de jongste
jeugd,” vertelt Hoekstra. “En eigenlijk is het
beeld in de vijf tussenliggende jaren niet eens
echt veel veranderd. De spelers die toen opvielen, zijn er nu ook nog steeds bij. Behalve één
jongen; Yuran da Cunha. Hij mocht helaas niet
in Nederland blijven en voetbalt nu bij Germinal Beerschot in België. Laatst had ik nog contact met hem. Da Cunha sluit volgend jaar al
aan bij de Beloften van Germinal. Hij is echt een
bijzonder talent. Ik vind het mooi de ontwikkeling van die spelers te blijven volgen.”
Coaching
Wat de oud-voetballer van onder meer FC Groningen, PSV en Ajax verder vertelt, is vooral een
oproep aan talenten om alles uit zichzelf te
halen. “Het heeft niet zoveel zin om als trainer
schreeuwend en brullend langs de lijn te staan.
De jongens moeten het zelf willen en doen. Er
moet in het veld sowieso veel meer gecoacht
worden. Je ziet zelfs in de Eredivisie dat dit lang
niet altijd genoeg gebeurt. Ik denk dat goed verdedigen voor de helft uit het innemen van de
juiste positie en coaching bestaat. Maar als iedereen doofstommetje speelt, krijg je het lastig.”

Plezier

werken? Niet als iedereen het doet. Als het de
norm is, dan vindt iedereen dat normaal.”
Meer weerstand
“Als je de ontwikkeling van spelers ziet in Nederland, dan lopen we in het noorden nog wel een
beetje achter. Ook tegen Duitse tegenstanders
zie je dat het tempo een stuk hoger ligt en daar
nog meer weerstand is. Reden te meer om te
zorgen dat de basistechniek bij alle spelers goed

Andere zaken
“Uiteraard zijn school en studie belangrijke
zaken naast het voetbal. Die resultaten moeten ook goed zijn. Want de opleiding bestaat
niet alleen uit voetbal. Maar voor sommige
jongens zijn er daarnaast nog teveel andere
zaken die afleiden van het doel om voetballer
te worden. Daar proberen we ze natuurlijk zoveel mogelijk op te wijzen, maar uiteindelijk is
het de speler zelf die bepaalt of hij het gaat
redden of niet. Alleen op je talent red je het namelijk niet.”
Kijkend naar het kampioensteam van dit jaar,
ziet de trainer een flinke ontwikkeling. “Ze zijn
allemaal weer beter geworden. Bij de ene speler gaat dat wat sneller, dan bij de ander en helaas hadden we dit jaar twee afvallers. Maar
ook dat hoort erbij. Het team heeft een goede
prestatie neergezet en we zijn kampioen geworden. De concurrentie verspeelde punten
en zo waren we opeens niet meer in te halen.
Het had meer glans gehad als we wel zelf hadden gespeeld, maar de jongens waren er niet
minder blij om!”

Voetballers moeten in de optiek van Hoekstra
überhaupt geen robots worden. Een van de
kernwaarden binnen de RVO FC Groningen is
'initiatief'. “Voetballers moeten altijd hun creativiteit kunnen gebruiken. Dat maakt het voetbal
juist interessant.”
Thuissituatie
Verder blijkt de thuissituatie van spelers ook
zeer belangrijk voor succes. “We hebben grote
talenten zien verdwijnen omdat de familie niet
goed met de situatie kan omgaan. Het is niet
niks om een kind te hebben dat profvoetballer
wil worden. Zowel ouders als de spelers moeten
daar veel voor opofferen.”
“Spelers moeten om te beginnen trots zijn om
bij FC Groningen te mogen spelen en daarnaast
alles doen om het doel te bereiken. Het is toch
een fantastisch doel om naar te streven; voetballen in Euroborg!? Dat moet het doel zijn waar
jongens acht jaar lang naartoe werken. En naast
de trainingen zichzelf blijven ontwikkelen. Is het
raar dat een speler een halfuur voor de training
aan bijvoorbeeld het mindere linkerbeen gaat
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verzorgd is. Niet dat iedereen 35 scharen moet
beheersen, maar de techniek schiet helaas nogal
eens tekort.”

Ereronde
Voorafgaand aan de play-offwedstrijd tegen
FC Utrecht mocht het hele gezelschap in Euroborg de kampioensschaal in ontvangst nemen
en een ereronde maken. “Dat is voor die jongens een prachtige belevenis, die ze zich altijd
zullen herinneren. Als het even een keer tegenzit, moeten ze aan dat moment terugdenken.”

“De oplossing hiervoor is heel simpel: voetballen, voetballen, voetballen. Dag en nacht. In
Brazilië is de sport niet zo groot omdat daar toevallig meer mensen wonen. Nee, daar wordt van
's morgens vroeg tot 's avonds laat met de bal
gespeeld. En iedereen vindt dat heel normaal.
Dat is de Braziliaanse cultuur en het heeft hen
diverse wereldtitels opgeleverd.”

Net als vorig jaar zal de D2 ook dit jaar weer
deelnemen aan een 7-tegen-7 toernooi in
Spanje. “Dat is een geweldige ervaring voor de
groep. Om op je twaalfde naar een land te gaan
waar je de taal niet spreekt. De complete groep
gaat mee die kant op. Eind juni spelen we de
openingswedstrijd tegen nota bene FC Barcelona. Iets om naar uit te zien!”

Alles valt en staat met plezier. Wanneer spelers (maar
ook trainers) er geen plezier meer in hebben, gaat er
veel energie verloren. Hierdoor wordt het steeds
moeilijker om je te blijven ontwikkelen. En dit laatste
is een must om ook in de toekomst goed te blijven
presteren.

Uitstraling
Elke speler moet TROTS zijn om bij FC Groningen te
spelen: elke week een uitverkocht huis en supporters, die emotioneel meeleven. Ron Jans heeft er
vaak op gehamerd dat het publiek een team wil zien
spelen, dat uitstraalt er alles voor over te hebben
om te winnen. En hoewel het soms best minder kan
gaan, zal het publiek dan nog steeds achter het
team staan.

Discipline
Daar waar je met meerdere mensen samenwerkt, is
het handig om afspraken te maken.. en je daaraan
ook te houden. Menig conflict is ontstaan doordat
iemand zich niet aan de afspraak (of taak) hield.
Hierover kon Ron Jans zich ook wel boos maken.
Toch kreeg hij veruit de meeste spelers zover om
anderen te motiveren om gedisciplineerder te worden.

Samen verantwoordelijk
Ook al lijkt de voetbalsport steeds meer uit éénlingen
te gaan bestaan, het blijft van het grootste belang dat
de denk- en handelswijze WIJ is in plaats van IK.
Want als het met het 'wij' goed gaat, dan gaat het
met het 'ik' ook goed. Het team is in de voetbalsport
altijd belangrijker dan het individu. Maar dat betekent
omgekeerd evengoed dat de individuele speler ook
moet weten waarom hij op zijn beurt zo belangrijk is
voor het team. Ron Jans kon erg genieten wanneer
het principe 'samen verantwoordelijk' zich daadwerkelijk liet gelden in het veld. En wanneer spelers erbij
geholpen moesten worden, dan was dit ook zeer
goed besteed aan hem.
De periodes dat deze vier 'waarden' aanwezig
waren, waren ook de momenten dat Ron Jans het
beste uit zichzelf naar boven haalde. Dus bij Heerenveen weten ze nu wat hen te wachten staat!

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