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Dromen en
ambities
De vakantieperiode is voor sommigen al lang
voorbij, terwijl anderen net in hun vakantieritme komen. Het mooie van de vakantie is, dat
je de rust vindt om zo af toe gewoon eens te
gaan zitten en om je heen te kijken. Zo zat ik
in de vakantie met mijn zoontje bij een trapveldje te kijken naar twee druk voetballende
10-jarigen. Aan het commentaar van de jongens te horen, zat ik te kijken naar de slotminuten van een Champions League finale.
Een van de jongens droeg een groen Barcelona-shirt met de naam van Messi op zijn rug en
een andere jongen had een hagelwit Real Madrid-shirt van Ronaldo aan. Het verschil in talent deed er voor deze jongens niet toe, slechts
het spel en de spanning van het moment
waren van belang. En ik denk dat beide jongens dromen om profvoetballer te worden en
dat in hun kamers levensgrote posters hangen
van hun helden.

GESELECTEERD WORDEN VOOR DE VOETBALSCHOOL VAN FC GRONINGEN

De huidige (echte) voetbalprofs hadden vroeger
ongetwijfeld ook die droom en vergelijkbare
posters van hun helden. Hun droom is – in
meer of mindere mate – werkelijkheid geworden. Die droom zag er vroeger natuurlijk wel
bijna altijd mooier en geweldiger uit, dan de
werkelijkheid…

Voetballen bij FC Groningen is voor veel jongens in Noord-Nederland een absolute droom. Hoewel
de realisering van deze droom maar voor weinig jongens is weggelegd, zitten er op dit moment twee
jongens bij de eerste selectie van FC Groningen, die geboren en getogen zijn in de provincie. Tom
Hiariej werd geboren in Winschoten en de wieg van Leandro Bacuna stond in de stad Groningen.

Al een paar weken zijn de profs weer hard aan
het trainen en begonnen aan het nieuwe seizoen. Inspireerde vroeger die droom om profvoetballer te worden, nu zorgt ambitie voor de
inspiratie. Letterlijk vertaald betekent ambitie,
dat je ernaar streeft een betere positie te krijgen. Maar hoe ambitieus is een speler? Oftewel: hoe graag wil hij zich verbeteren? Worden
de ambities gedreven door vergelijkingen, bijvoorbeeld in status of in hoogte van het salaris? Of worden de ambities gedreven doordat
spelers bij een groep willen horen (een profclub), waardering willen hebben of doordat ze
gewoonweg het spel willen spelen waar ze zo
veel plezier in hebben?

Van jongensdroom naar jeugdopleiding

B

eiden doorliepen de jeugdafdeling van
FC Groningen en verdienen nu hun
geld als profvoetballer bij de club,
waar zij als klein jongetje fan van waren.
De eigen jeugd is goed vertegenwoordigd
bij de eerste selectie, want ook Danny Holla
is afkomstig uit de Jeugdopleiding van FC
Groningen. Vele andere ex-jeugdspelers
voetballen elders in het betaalde voetbal.
Bacuna en Hiariej maakten ook al deel uit
van de voorloper van de jeugdafdeling. De
zogenaamde Voetbalschool.

Beginpunt
Regelmatig kloppen ouders of trainers van
jonge talentjes aan bij FC Groningen om te
vragen op welke manier hun Arjen Robben
in spé kan toetreden tot de jeugdopleiding.
Tegenwoordig is voor de meeste voetballertjes de Voetbalschool oftewel de RVT+ het
beginpunt van een eventuele carrière binnen de jeugdopleiding van de RVO Groningen.
Er zijn doorgaans twee manieren waarop
voetballertjes in de leeftijd 9 tot en met 12
jaar een uitnodiging kunnen ontvangen
om toe te treden tot de voetbalschool. Elke
weekend bekijken scouts van de jeugdopleiding de amateurwedstrijden in de regio op
zoek naar talentvolle voetballers. Wanneer
zij een speler in het oog hebben wordt deze
een tijdje gevolgd. Als de speler goed genoeg lijkt te zijn, ontvangt hij een uitnodiging om bij de voetbalschool te komen trainen.

Talentendagen
Een andere manier om in aanraking te
komen met de jeugdopleiding is door deelname aan de talentendagen. Een aantal
keren per seizoen worden deze talentendagen georganiseerd in de regio. Voetballers
in de leeftijdscategorie van de E – en D pupillen kunnen zich hiervoor inschrijven. De
vooraankondigingen en aanmelding wordt
bekendgemaakt via de website van FC Groningen.
De voetbalschool, tegenwoordig RVT+ genaamd, staat dit seizoen onder leiding van
Bote Talsma. Talsma is eveneens

trainer/coach van de D3 van de jeugdopleiding. Tijdens het seizoen trainen de uit het
amateurvoetbal geselecteerde voetballertjes
elke woensdagmiddag op Sportpark Corpus
den Hoorn. De RVT+ – niet te verwarren
met de commerciële voetbalscholen, die
talrijk vertegenwoordigd zijn in het noorden van Nederland – bereidt de jongens
voor op een aansluiting bij D3, het jongste
officiële jeugdteam van FC Groningen.

Werkwijze
Bij de RVT+ wordt er kennis gemaakt met
de werkwijze van de Regionale voetbalopleiding van FC Groningen (de RVO). Behalve dat spelers over individuele vaardigheden dienen te beschikken, moeten
ze ook in een team leren spelen. Een belangrijk speerpunt binnen de RVO is dat
de teamontwikkeling de basis vormt voor
individuele ontwikkeling.
Tijdens het seizoen zijn er bij de RVT+
een aantal beoordelingsmomenten. De
spelers worden op deze momenten onder
meer beoordeeld op voetbal vaardigheden, inzicht en persoonlijkheid. Tijdens
deze momenten is er sprake van in – en
uitstroom. Eventuele nieuw gescoute spelers kunnen instromen, maar het zal ook
zo zijn dat er spelers afvloeien bij de
RVT. Uiteindelijk blijft er een groep van
ongeveer 16 spelers over. Alleen de beste
spelers stromen door naar D3 en beginnen officieel met hun voetbalopleiding
bij de RVO FC Groningen.

In een selectie heb je te maken met allemaal
individuele ambities, die eigenlijk in lijn zouden moeten liggen met de clubambities. Daarom is het meer dan verstandig om in de beginperiode van elk seizoen te weten wat de drijfveren van de spelers zijn. Er zullen spelers
zijn, die voor een basisplaats gaan. Andere
spelers zullen het hebben over hun voetbalontwikkeling en weer anderen zullen een resultaatdoel noemen, bijvoorbeeld bij de top-3 eindigen.
Wanneer je als trainer/coach de ambities weet
van de spelers en de spelers weten dit ook van
elkaar – en van de trainer! – dan krijg je veel
kansen om spelers individueel te prikkelen. Zo
zijn ze dan te stimuleren om verdere stappen
te zetten in hun ontwikkeling en hun
ambitie(s) concreter te maken. Zodat hun oorspronkelijke droom, om als profvoetballer in
die beslissende wedstrijd heel goed te spelen,
weer meer gestalte krijgt.

‘Zo vroeg mogelijk, een slechte ontwikkeling’
Het is een wereldwijde trend om voetballers op een steeds jongere leeftijd vast te leggen bij
een club. Real Madrid contracteerde onlangs zelfs een 7- jarig voetballertje uit Argentinië. De
jongste jongens binnen de voetbalschool van FC Groningen zijn 9 jaar oud en spelen tot de D
pupillen nog gewoon bij hun amateurclub. “Een prima werkwijze”, aldus hoofd jeugdopleidingen Peter Jeltema. “Wat ons betreft hoeven F- en E-pupillen geen deel uit te maken van het
‘professionele’ circuit. Landelijk gezien vallen veel spelers, die als F- of E-pupil zijn geselecteerd voor een betaald Voetbal Organisatie (BVO), op jonge leeftijd al weer af. Daarmee krijgen
ze dus het predicaat ‘niet goed genoeg’ opgeplakt. Dit werkt vaak grote teleurstelling in de
hand.”
Tegenstelling
“Wanneer een E-pupil als talentvol wordt beoordeeld, kan hij nog genoeg aansluiting krijgen
wanneer hij als D-pupil instroomt. Hij heeft dan nog een opleidingstraject van acht jaar voor
de boeg, voordat hij bij de A-jeugd uit de jeugdopleiding gaat. Er is echter een tegenstelling
in het land binnen professionele jeugdopleidingen. Zogenaamde verenigingen mogen wel Fen E-pupillen opnemen. Stichtingen mogen dit niet. Dit zorgt voor onrust in de grensgebieden
van BVO’s. Daardoor is er een trend ontstaan, dat BVO’s zich zo vroeg mogelijk melden bij
jonge talentvolle voetballers. Wie als eerste met de speler en ouders in contact is, is vaak
spekkoper. Wat ons betreft een slechte ontwikkeling. Wij willen vooral die spelers binden, die
graag bij FC Groningen willen voetballen en deel willen uitmaken van de jeugdopleiding. Daarmee zijn het gelijk zeer gemotiveerde spelers. Dat is nog altijd de beste drijfveer.”

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