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Vaardigheden
en omgeving
Het is soms erg leuk om bij wedstrijden langs de lijn
te staan en dan de mooie discussies te horen, die
gaan over de spelers in het veld. “Hoe kan het nou
dat die ene speler vorige week zo goed was en er deze
week werkelijk helemaal niets van bakt…?! Ongelofelijk!” En dan maakt het niet uit of we over profvoetballers hebben, dan wel over jeugdspelers.
Langs alle voetbalvelden hoor je dezelfde gesprekken.
Opvallend daarbij is ook nog eens dat wanneer je de
desbetreffende spelers om een verklaring vraagt, zij
ook niet altijd weten waarom er zo'n verschil was tussen twee wedstrijden. Verbazend is het eigenlijk wel
dat we moeite hebben om de vaardigheden van de
speler niet los te koppelen aan de omgeving waarin
hij speelt.

Topsport en school; een gouden combinatie
Het leven van jonge talentvolle voetballer is druk, erg druk. Elke dag trainen of een wedstrijd
spelen en mentale voorbereiding vragen een hoop tijd. En dan is er ook nog de leerplichtambtenaar, die om de hoek komt kijken. Want ook jonge talenten moeten natuurlijk gewoon naar
school. Gelukkig is er de afgelopen jaren erg hard gewerkt aan een soepele samenwerking tussen de topsport en het onderwijs in Groningen en daar plukken ook de voetballers uit de opleiding van FC Groningen de vruchten van.

V

oor de B-junioren van FC Groningen
begint de dag al in alle vroegte. Jongens van buiten de stad worden vroeg
in de ochtend opgepikt door een chauffeur, die hen naar school brengt. De voetballers, die in Groningen wonen, komen
met eigen vervoer. De meeste voetballers
uit de jeugdopleiding van FC Groningen
gaan naar het Werkmancollege, de topsport talentschool in Groningen.

Aangepast
Op deze school wordt het lesrooster aangepast aan de sporters. Vakken als algemene
natuurwetenschappen, culturele vorming
en gym worden omgezet in trainingsuren
en zo hebben de jongens ruimte om naast
de reguliere schoolvakken genoeg te trai-

Het Johan Cruijff
College
Na de middelbare school hebben topsporters de mogelijkheid om verder te
leren op het Johan Cruijff College. In
Groningen zijn twee richtingen op
MBO-niveau waar topsporters terecht
kunnen. Op het Noorderpoortcollege
wordt al vijf jaar de richting Marketing en Economie aangeboden en
vanaf september 2011 wordt op het
Alfa-college de richting Sport en Beweging aangeboden. Voorwaarde voor
inschrijving bij deze opleidingen is
het hebben van een topsportstatus,
net zoals bij de Topsport talentschool.
Op het Johan Cruijff College worden
sporters voorbereid op een baan na
hun actieve loopbaan als topsporter,
maar wel gericht op de sportwereld.

nen bij FC Groningen. Vroeg in de middag
staan de chauffeurs van FC Groningen
weer klaar om de jongens naar het trainingsveld op Sportpark Corpus den Hoorn
te brengen.
Spelers, die bij de jeugdopleiding van FC
Groningen gaan voetballen, tekenen een
jeugdovereenkomst waarin onder meer
school en studie belangrijke pijlers zijn.
“Jeugdspelers zijn verplicht om minimaal
een startkwalificatie, en daarmee een diploma te behalen”, vertelt studiecoördinator Christiaan Geersinga. “En ook daarna
nog worden de jongens gestimuleerd een
studie te vervolgen”.

Topsportbegeleider
Het is ook de bedoeling dat voetballers van
Jong FC Groningen een studie doen. Dat
kan bijvoorbeeld bij het Noorderpoortcollege. Hier wordt de opleiding Marketing
en Economie aangeboden vanuit het
Johan Cruijff College. Topsportbegeleider
Hans Robben vertelt hierover dat niet alleen het diploma van belang is, maar dat
er nog meer aspecten meespelen. “Het is
belangrijk dat jonge sporters iets doen
naast hun sport. Op deze manier ontwikkelen ze minder snel een tunnelvisie, en
een studie kan heel ontspannend zijn
naast het fysiek harde werken op trainingen.” “Echte talenten hebben vaak niet
heel veel moeite met de combinatie sport
en studie”, vertelt Geersinga. “Die beschikken over de juiste mentaliteit en vaardigheden om dit goed met elkaar te combineren. Bij FC Groningen gooien we de ter-

men planning en communicatie vaak over
tafel, en grote talenten hebben deze twee
vaardigheden vaak al in zich. Omdat topsporters meer moeite moeten doen voor
school, presteren zij gemiddeld beter dan
leeftijdsgenootjes, en dat neemt meteen
het vooroordeel weg dat voetballers niets
aan school doen!”

Award
Koen van de laak is een van de bekendste
sporters die een opleiding aan het Johan
Cruijff College in Groningen heeft afgerond. Hij won in 2010 de Alumni van het
Jaar Award toen hij afstudeerde aan de opleiding Marketing en Economie. “Als de
opleiding niet op deze manier werd aangeboden, dan was het me niet gelukt om een
MBO-opleiding af te maken. Ik ben trots
op mijn titel van Alumni van het Jaar en
ik vind het goed dat FC Groningen de
jonge spelers verplicht om een opleiding
te volgen. Een plaats in de jeugd of bij het
Beloften-elftal van FC Groningen geeft
nog geen garantie voor een succesvolle
voetbalcarrière en het is belangrijk om iets
achter de hand te hebben.”

Ondertussen weten we dat de meeste spelers behoorlijk afhankelijk zijn van de omgeving waarin ze spelen. Dus weten we ook dat de omgeving een grote invloed heeft op het eigen presteren. We kunnen dus
concluderen dat voor de meeste spelers de omgeving
gecombineerd met de eigen vaardigheid uiteindelijk
doorslaggevend is voor het presteren tijdens de wedstrijd. Ga voor jezelf maar eens na: wanneer je een
slechte techniek hebt en je wordt ook niet echt geprikkeld om het beter te doen, dan kun je apathisch
hierop reageren. Stel dat je met dezelfde slechte
techniek in de Champions League-finale staat, dan
zul je wellicht onrustig en bezorgd worden.
Heb je een zeer goede techniek en word je door de
omgeving matig geprikkeld, dan voel je je waarschijnlijk relaxed en misschien raak je wel verveeld. Diezelfde techniek gebruikend in een Champions
League-finale zal waarschijnlijk voor opwinding en
een flow zorgen. Het lijkt me duidelijk, dat wanneer
je eigen vaardigheden passen bij de omgeving, je ook
het beste uit jezelf kunt halen. Er zal dan meer plezier zijn om het goed te doen en de trainingen zullen
dan ook veel minder vaak motivatieproblemen opleveren. Er is namelijk veel energie aanwezig, omdat de
desbetreffende speler op zoek gaat naar zijn mogelijkheden.
De twee componenten 'eigen vaardigheid' en 'omgeving' zijn dus niet te scheiden van elkaar. En dit betekent dus iets voor de coach. Waar coach je op? Hoe
ga je de training opzetten? Zit er tijdens de training
een component bij om vaardigheden te verbeteren en
zit er dan ook een component bij waarin je de omgeving aanpast op de vaardigheden?
Hoe benader je de speler met een matige techniek en
hoe benader je de speler met een geweldige techniek? Moet je dan juist de omgeving uitdagend houden of moet er meer veiligheid komen? En is er een
verschil in benadering van een training of van een
wedstrijd? Of gebruikt de coach alleen de wedstrijden
om spelers en haar omgeving op elkaar af te stemmen?
Allemaal vragen waarop niet zomaar een kant-enklaar-antwoord te geven valt. Dus de komende tijd
langs de lijn maar vooral eens gaan luisteren naar de
coach en welke tips en suggesties deze geeft tijdens
de wedstrijd. Ligt daar wellicht de oorzaak voor wisselend presteren…

Topsport talentschool
Topsport talentscholen hebben als streven om jonge sporters met een meer dan gemiddeld
talent te ondersteunen in de combinatie leren/sporten tijdens de middelbare schoolperiode.
Er zijn landelijk 29 Topsport talentscholen, waarvan twee in Groningen. Topsport talentscholen hebben de mogelijkheid om leerlingen verschillende faciliteiten aan te bieden, om op deze
manier topsport en studeren met elkaar te kunnen combineren. Leerlingen kunnen vanaf de
brugklas instromen bij een Topsport talentschool. Alleen leerlingen met een door het
NOC*NSF beoordeelde status mogen deelnemen aan deze sportstroom.
De belangrijkste faciliteiten op een rijtje:
- Een aangepast rooster
- (Gedeeltelijke) vrijstelling voor bepaalde vakken
- Uitstel of vermindering van huiswerk - het examenjaar spreiden over twee schooljaren

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