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'Het is een super enthousiaste groep'

MENTALITEIT
Onlangs had ik het genoegen om met Bill Beswick,
sportpsycholoog bij onder meer FC Twente, Manchester United en het Engelse nationale team, te
spreken. Een van de onderwerpen waarover we het
hadden was 'mentaliteit'. Wat is dat eigenlijk en is
het te beïnvloeden?
Stel je voor: je hebt als coach de keuze uit een
drietal spelers. De eerste speler heeft een enorm
talent en ook nog eens een goede mentaliteit. De
tweede speler heeft ook een enorm talent maar een
slechte mentaliteit. En tot slot heeft de derde matig
talent maar een geweldige mentaliteit. Van deze drie
spelers moet je er twee kiezen. De eerste keuze is
niet zo moeilijk, maar wie kies je als tweede?

Afgelopen zomer zijn de jeugdopleidingen van FC Groningen/BV
Veendam en SC Cambuur samengevoegd. Beide clubs hebben nu
samen een A1 en B 1, die beiden trainen en spelen in Groningen.
In de onderbouw zijn er twee C- en D-jeugdteams in Groningen en
één C- en D-jeugdteam in Leeuwarden. In deze uitgave van het FC
Groningen Journaal stellen we de C3 voor.
Selectie
De selectie van C3 bestaat uit 18 spelers.
Dertien van hen maakten in de zomer
van 2010 de overstap vanuit de D1. Eén
doelman maakte de sprong vanuit de D2
en vier jongens waren vorig seizoen nog
actief bij een amateurclub in de regio.

jongens zelf komen. Zij moeten trainen
voor zichzelf en niet voor de trainer. Het
is goed dat het liefhebbers van het spelletje zijn en ook thuis gelijk een bal willen
pakken. Wat dat betreft heb ik met deze
groep niets te klagen. Het is een super
enthousiaste groep, ze willen heel graag
beter worden. Kwalitatief zijn het ook
stuk voor stuk prima voetballers.”

Assistent-scheidsrechter Willem Kruiswijk (59) is de vader van Arnold, die de
jeugdopleiding van FC Groningen doorliep, zes seizoenen bij het eerste elftal zat
en momenteel bij sc Heerenveen onder
contract staat.

Nu kunnen we ons afvragen: 'Wat is een goede
mentaliteit?' Om dit te beantwoorden is de volgende stelling een aardig begin: 'Ik kan niet kiezen wat
er om mij heen gebeurt, maar ik kan wel kiezen hoe
ik erop zal reageren!' Dit geeft volgens mij perfect
weer waar het bij een goede mentaliteit op aan
komt; de zelfbewustheid van een speler (of coach),
die weet hoe te reageren op verwachte en onverwachte situaties.

Het seizoen
Doelmannen zijn Marc Gjaltema (D1) en
Frank Schilstra (D2). De rest van de verdediging bestaat uit Niels Ridderstap, Jur
Wardenier, Mohammed Abdul Karim,
Dennis van Duinen en Wessel Koomans
van de D1, Jari Slort (Appingedam) en Arthur Ymele Feudjio (GVAV Rapiditas).

Bij de C3 is het experiment van de wedstrijden van driemaal een kwartier ten
einde. Na één seizoen is men weer overgestapt op de speelduur van tweemaal 35
minuten. De indeling met een najaarsen voorjaarscompetitie is wel gehandhaafd gebleven.

Het middenveld bestaat uit Rutger Etten,
Juninho Bacuna (broertje van eerste selectiespeler Leandro Bacuna), Gerald
Postma, Dave Bosgraaf en de van GVAV
afkomstige Twan Nieboer. In de aanvalslinie spelen Ben Tiemersma, Stan Haanstra, Lukas Siemers en Tiuri Schieving van
VV Helpman.

Staf

Voor de winterstop stonden de mannen
van trainer Muntendam structureel in de
middenmoot van de Onder 14-competitie. Uiteindelijk eindigde de C3 op de vijfde plek en werd het daarna ingedeeld bij
de top-5 van de zuidelijke Onder 14-klasse. Daarin treft de ploeg de negen sterkst
denkbare tegenstanders. Na vijf duels
heeft de C3 daarin twee punten verzameld.

Trainer Erik Muntendam (35) was ooit
jeugdtrainer bij sc Heerenveen, maar
keerde in 2001 terug naar de FC. Inmiddels is hij bezig aan zijn tiende seizoen
als jeugdtrainer in Stad. Hij heeft voor
het vierde seizoen de 'onder 14'-ploeg
onder zijn hoede, thans geheten C3. Zijn
assistent is Déni van Dalsem (24).
Elftalleider Harry Nap (35) heeft een verleden als vrijwilliger binnen BV Veendam. Gerard Zandkuil (42) is verzorger.

Doelstelling

Debuutwedstrijd:

Trainer Erik Muntendam over de doelen
van de C3: “De belangrijkste doelstelling
is om iedereen beter te maken. Ik wil de
spelers niet alleen voetballend beter
maken, maar ook mentale weerbaarheid
vind ik heel belangrijk. Het moeten niet
alleen aardige voetballers zijn, maar
vooral ook sterke persoonlijkheden. Wat
ook belangrijk is: het moet vooral uit de

Drachten C1 0-4 FC Groningen C2
(07/09/2002)

HISTORIE
Chronologisch overzicht:
2002 - Eerste seizoen C2
2006 - Overstap naar gesloten
Onder 14-divisie
2010 - C2 wordt omgedoopt in C3
2010 - Achtste seizoen in competitie

Afgelopen vijf seizoenen:
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

2e Divisie D: 2e
C2 Divisie I: 6e
C2 Divisie II: 3e
C2 Divisie I: 4e
C2 Divisie I: 9e

Grootste overwinning:
Excelsior C2 1-9 FC Groningen C2
(2009/2010)

In cijfers (per 19 februari 2010):
201 - gespeelde wedstrijden
87 - gewonnen
42 - gelijkgespeeld
72 - verloren
420 - doelpunten voor
354 - doelpunten tegen

Volg de jeugd!
Van de prestaties van de jeugdteams
van FC Groningen wordt wekelijks verslag gedaan op www.fcgroningen.nl.
Daarnaast is veel informatie over de
ploegen te vinden op
http://fcjeugd.hyves.nl/. De C3 speelt
de thuiswedstrijden doorgaans op zaterdagmiddag om 12.15 uur op het
kunstgras op Sportpark Corpus den
Hoorn.
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Waarschijnlijk zullen de meesten toch voor de derde
speler kiezen, maar waarom? Wanneer je spelers en
coaches vraagt: 'Hoe worden wedstrijden gewonnen?', dan geeft (ongeveer) 50% aan dat een
winnende houding/mentaliteit de doorslag geeft om
een wedstrijd te winnen, 10% van de coaches of
spelers vindt dat hun defensieve organisatie de
wedstrijd heeft doen winnen, 10% denkt dan vooral
aan de aanvallende organisatie, 10% aan de
omschakelmomenten,
10% aan de spelhervattingen, 5% noemt de individuele kwaliteit, en 5% van
de ondervraagden noemt
geluk als factor, bijvoorbeeld een beslissing van
de scheidsrechter. Vanuit
dit perspectief is het dan
ook logisch dat de meeste
spelers/coaches eerder
zullen kiezen voor iemand
met een goede mentaliteit,
dan iemand met alleen
maar een goed talent.

Dit betekent dan ook dat deze persoon zeer goed
weet waar zijn sterktes en zwaktes liggen en dat hij
zich zeer goed bewust is wat zijn kwaliteiten en
houding betekenen voor het team. De speler weet
dat hij een belangrijk onderdeel is in het team en zal
derhalve nooit minder inzet tonen dan 100%. Tijdens wedstrijden en trainingen zal hij nooit opgeven. Want deze sporters of coaches weten ook dat
wanneer ze wel opgeven, ze eigenlijk hun teamgenoten in de steek laten. En de belangrijkste teamrol
die je hebt, is om je teamgenoten te laten winnen.
Op papier lijkt het zo eenvoudig, maar toch vergt dit
een enorme zelfdiscipline van de sporter of coach.
Wetende dat veel sporters het lastig vinden om elke
dag zeer gedisciplineerd te zijn, helpt het wanneer
de omgeving een steentje bijdraagt. Zowel de
coach als het team kunnen zorgen voor een omgeving waardoor het voor elke sporter net iets makkelijker wordt om elke training weer net iets beter te
presteren.
Is zo'n (sport)mentaliteit aan te leren? Elke speler
heeft zijn unieke gedragingen en daarbij ook een
passende mentaliteit. Daarbij komt dat een speler
beïnvloed wordt door zijn leefomgeving (ouders,
leraren, school, buurt) maar ook door de coach en
zijn team.
Voor diegene die willen werken aan hun eigen
(sport)mentaliteit hierbij een aantal aandachtspunten: je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen
gedrag, oefen met positief denken, zeg nooit: 'Ik
kan het niet', blijf in het heden en concentreer je op
de volgende actie, gebruik fouten om een betere
speler te worden!
Voor diegene die hier meer over willen weten, raad
ik het boek 'Focused for Soccer' aan van Bill
Beswick.
Succes!
TripleWinSport ondersteunt bij
FC Groningen coaches en teams in het teamproces.
Meer interesse? Kijk op www.triplewinsport.nl

27

