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FIFA verantwoordelijk
voor cruciale blunders

H

et voor Nederland zeer succesvol
verlopen WK heeft veel discussie
opgeleverd over het gebruik van
elektronische hulpmiddelen tijdens de
wedstrijd. Deze hulpmiddelen moeten
de arbiters helpen bij het nemen van essentiële
beslissingen. Het niet toegekende doelpunt van
Frank Lampard en het buitenspelgevalletje met
Tevez heeft wereldwijd veel losgemaakt.
Dat de FIFA onder druk van de voetbalwereld de
discussie over toepassing hiervan wil openen is een
logisch gevolg van deze cruciale blunders.
Wij hebben samen met de FIFPro het afgelopen
seizoen de mening van de aanvoerders in Europa
League gepeild en die is duidelijk. Over goal line
technology zijn de spelers unaniem, dit moet per
direct worden ingevoerd. Het is niet van deze tijd
dat een bal die in zijn geheel over de lijn is niet
als goal wordt toegekend. Over het gebruik van
videobeelden, onder andere bij buitenspelsituaties,
is men niet unaniem en worden diverse creatieve
oplossingen aangedragen. Bij de eerstkomende
CSR-vergadering zal dit punt dan ook hoog op de
agenda staan.

HET LAATSTE VOETBALNIEUWS
LEES JE ALS EERSTE IN
DE TELEGRAAF TELESPORT

BEL GRATIS VOOR EEN (PROEF)ABONNEMENT: 0800-0567
of ga naar www.telegraaf.nl/kiosk en klik op abonnementen.

Campagne Sportiviteit&Respect

Als uitvloeisel van de manifestatie Sportiviteit &
Respect op 3 maart jl. start dit seizoen de gelijk
namige campagne in het betaalde voetbal. Alle
geledingen binnen het betaalde voetbal slaan
de handen ineen om wanordelijkheden in en
rond het voetbal tegen te gaan. Het eerste wat de
spelers hiervan gaan merken is de naar Engels
voorbeeld in te voeren prematch briefing. Tijdens
de eerste periode in de Jupiler league zal voor
elke wedstrijd een kort overleg georganiseerd
worden. Daarbij zijn beide aanvoerders en
trainers en het arbitrale kwartet aanwezig. In deze
bijeenkomst worden de bijzonderheden van de
wedstrijd doorgenomen. Zowel aan de clubzijde
als van de kant van de scheidsrechter kunnen er
bijzonderheden leven die dan besproken worden.
In Engeland hebben deze bijeenkomsten ervoor
gezorgd dat de verstandhouding tussen spelers/
trainers en scheidsrechters aantoonbaar is verbeterd
en er minder gele kaarten gegeven worden voor
aanmerkingen op de leiding. Na afloop van de
eerste periode worden de ervaringen geëvalueerd

Column van
Danny Hesp

en zal naar alle waarschijnlijkheid ook in de
eredivisie de briefing worden ingevoerd.
Fullprofs of semiprofs?

De CSR heeft de KNVB positief geadviseerd over
de invoering van verscherpte richtlijnen voor clubs,
komende uit de werkgroep-Vermeend, in het
licentiesysteem. Kanttekening die de CSR daarbij
heeft geplaatst is dat op het moment dat clubs
bewust de licentiecommissie om te tuin leiden
zij van mening is dat de licentie moet worden
ingetrokken. Alleen met deze forse straffen kan
men wanbeleid in de kiem smoren. Ook heeft de
CSR ingestemd met het terugbrengen van het aantal
verplichte fullprofs van 18 naar 16. Een discussie
die ik omtrent deze verplichting regelmatig moet
voeren is waarom er niet met semiprofs kan worden
gespeeld in de Jupiler League. Deze verplichting is
een aantal jaar geleden door de vakbond in de CAO

Alleen met deze forse
straffen kan men wanbeleid
in de kiem smoren.
opgenomen omdat clubs semiprofs regelmatig
verplichtte om als fullprofs te gaan trainen omdat zij
anders in het weekeinde niet in de wedstrijdselectie
zouden worden opgenomen. Zo werd dus vaak
misbruik gemaakt van semiprofs en amateurspelers.
Omdat deze spelers eigenlijk recht hadden op een
fullprof-contract is ook de 13-weken-regeling in de
CAO opgenomen. Een semiprof die per seizoen
meer dan 13 weken volledig meetraint met de eerste
selectie heeft recht op het volledig minimumloon
voor zijn leeftijd.
Als de clubs zich netjes aan de regels houden
en semiprofs gewoon 20 uur laten trainen zodat
zij daarnaast ook nog kunnen werken behoort
de terugkeer van semiprofessionalisme tot de
mogelijkheden. Toch ben ik van mening dat een
betaald voetbalorganisatie in de Jupiler League
toch echt minimaal 16 spelers met het volledig
minimumloon op de been moet kunnen brengen.
Wij hebben hier toch over professioneel voetbal.

•
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Confrontaties
VVCS re-integratie
service verlengt
contract met UWV

Bizar seizoenseinde
voor spelers MVV,
Oss en Veendam

De VVCS is verheugd dat het
UWV besloot om het contract
met de VVCS re-integratie
service te verlengen tot en
met het einde van het seizoen
2010/2011.

In Maastricht bleken het vorige seizoen toezeggingen van
weinig waarde. Spelers gingen
gerustgesteld naar huis omdat
hen was beloofd dat de achterstallige salarissen, in meerdere gevallen opgelopen tot drie
maanden, bijgeschreven zouden
zijn op hun bankrekeningen.
Thuisgekomen bleek echter dat
er weer niets was overgemaakt.
Dit betekende dan weer wachten en hopen. Op enig moment
dan maar een keer een training
collectief verzaakt. Wellicht dat
dat zou helpen. Maar zelfs dat
leverde alleen begrip op van
management en bestuur, maar
weer geen geld. Ook voor de
VVCS bleek het bepaald lastig
om met bestuur of management
tot zelfs maar een behoorlijke
communicatie, laat staan af
spraken, te komen. Daarom

Het UWV maakt hierbij voor de
werkzoekende betaald voetballers een hele plezierige uitzondering. Komen “gewone” werkzoekenden pas in aanmerking
voor actieve re-integratie nadat
zij twaalf maanden werkloos
zijn, voor voetballers geldt dat
niet. Zij kunnen direct nadat
zij een uitkering in het kader
van de Werkloosheidwet hebben gekregen, het re-integratie
traject in. De VVCS kan hierbij
alle UWV faciliteiten inzetten.
Je kunt hierbij denken aan
competentietesten, vacature
bemiddeling, workshops en ook
scholingsbonussen.
Spelers die om welke reden
dan ook hun actieve loopbaan
hebben te beëindigen, kunnen
dus ook het komende seizoen
begeleid worden naar een volgende carrière.
Het vaste aanspreekpunt van
de VVCS re-integratie service
blijft Marieke Pol. Zij is de
oprichtster van Sports United
en partner van de VVCS. Zij zal
haar ervaring en deskundigheid
inzetten ten behoeve van de
spelers. Marieke zal hierbij worden bijgestaan door S
 uzanne
Bakker. Heb je vragen voor
hen, twijfel dan niet en doe dat
via Suzanne (023 – 5546930).
Een aantal spelers van het team
VVCS die er (nog) niet in slaagden om een nieuwe profclub te
vinden, gingen je al voor.
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v erliep dat voornamelijk via de
Afdeling Licentiezaken van de
KNVB. Echt bizar was het dat
op enig moment de Nederland
se spelers wel een verlate
salarisbetaling mochten ontvangen, maar hun buitenlandse,
voornamelijk Belgische, collegae niet. Inmiddels is de organisatie van de club behoorlijk
op de schop gegaan en heeft
men met dank aan de gemeente en een groep investeerders

de financiën weer op orde.
Alle achterstallige salarissen en
vakantietoeslag zijn inmiddels
dan ook betaald. Eén ding is
zeker; de spelersgroep verdient
een heel groot compliment.
Nog spannender was het voor
de spelers van Veendam. Eerst
werd hen medegedeeld dat
surseance van betaling was
aangevraagd en verkregen.
Hierop ging de bewindvoerder
vol aan de slag om te bezien
of een redding mogelijk was.
Vervolgens leek het de g
 oede
kant op te gaan. Zeker toen de
club in kort geding in het gelijk
werd jegens w
 eigerachtige
sponsor Norder. Het kwam voor
werkelijk alle betrokkenen dan
ook hard aan toen kort hierop
toch een faillissementsaanvraag
werd gedaan, welke ook nog
werd gehonoreerd. Dat het in
de ultieme beroepsperiode vervolgens toch nog tot een goed
einde kwam laat zich omschrij-

ven als een Houdini achtige
ontsnapping. Groot verschil
met de situatie in Maastricht
was overigens wel dat zowel
voorzitter Bercherer, als ook
manager Korte en bewindvoerder Entzinger constant contact
hebben gehouden met de
VVCS. Door deze open dialoog
was het voor de VVCS op haar
beurt ook weer gemakkelijker
om de spelersgroep met raad
en daad bij te staan.

Kind van de rekening werd vervolgens FC Oss. De VVCS kan
zich de frustratie aan Osse kant
goed voorstellen. Immer een
financieel verantwoord beleid
voeren, geen opportunistische risico’s genomen en geen
salarisachterstanden maar vervolgens toch afdalen naar de
onder de Afdeling Amateur
voetbal ressorterende Topklasse. Na een verloren kort geding
was de degradatie definitief.
De CSR en VVCS hebben, gelukkig voor de spelers, tijdig geanticipeerd op deze degradatie.
Zij slaagden er n
 amelijk in om
van de KNVB een c ontractgarantie voor de spelers te krijgen. Door bedoelde degradatie
zal FC Oss een groot deel van
haar inkomsten gaan missen.
Daarom besloot men om de
contracten van alle werknemers
terug te brengen tot de helft,
zowel in geld als in uren. De
VVCS is blij met de opstelling
van de KNVB in dezen, door
welke de contracten van de
spelers het komende seizoen
wel ongewijzigd zullen blijven. Zij hoeven gedurende het
seizoen 2010/2011 geen beroep
te doen op de Werkloosheidswet, hetgeen bij een gedeelte
lijk ontslag wel aan de orde
zou zijn geweest (net als bij het
niet voetballende personeel).

De arbitragecommissie
van de KNVB besliste
aldus:
Robin Faber en FC Eindhoven
twistten over de vraag of er nu
wel of niet een rechtsgeldige
en onvoorwaardelijke arbeidsovereenkomst tussen hen tot
stand was gekomen. De club
stelde zich op het standpunt

dat er slechts concepten waren
verzonden en dan ook nog
eens door personen die hiertoe
niet bevoegd waren. Er bleek
evenwel ook een arbeidsovereenkomst zonder het woord
“concept” in drievoud aan de
speler ter ondertekening te
zijn voorgelegd. De vervolgens
resterende vraag betrof de
bevoegdheid van de heren die
dit deden. Feit is dat beiden in
dienst waren van FC Eindhoven

gaand daaraan overleg geweest
over een mogelijke v oortijdige
beëindiging van zijn contract.
Overeenstemming hierover werd
niet bereikt, maar Eindhoven
meende dat dit wel het geval
was. De loonbetalingen aan
hem werden gestopt. Omdat
aanmaningen niet m
 ochten
helpen, startte VVCS advocaat
Wil van Megen een arbitrage
zaak op. Bij de m
 ondelinge
behandeling kwam naar voren

mr Louis
Everard

Bij de mondelinge behandeling
kwam naar voren dat de club het
volgens de Arbitragecommissie
mogelijk toch niet bij het rechte
eind had.
en jegens de speler en diens
zaakwaarnemer nimmer enig
voorbehoud maakten ten aanzien van hun bevoegdheid. Dat
nadien nog het bestuur van FC
Eindhoven besliste dat met de
speler geen contract aangegaan
zou mogen worden, veranderde evenmin iets. De commissie
stelde dan ook vast dat de club
gebonden was aan het contract
met Robin Faber, en wel met
terugwerkende kracht. De speler werd in dezen met succes
bijgestaan door VVCS advocaat
mr J.J.A. Jansen. Overigens heeft
de samenwerking tussen partijen niet lang meer geduurd.
De speler vond inmiddels een
nieuwe club op IJsland.
Ook Jelle Schrijvenaars kreeg
het aan de stok met FC Eindhoven. Hij had een d
 oorlopend
contract toen hij ernstig geblesseerd raakte. Er was vooraf-

dat de club het v olgens de
Arbitragecommissie mogelijk toch niet bij het rechte
eind had. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een voor partijen
acceptabele o
 plossing, waarbij
Eindhoven diende te betalen.
Op een paar kleine punten na
is de zaak afgewikkeld.
Voorafgaand aan het seizoen
2009/2010 onderhandelde
Ole Tobiasen over een nieuw
contract met MVV. Hierbij spraken partijen af dat wanneer de
speler zou aangeven zijn actieve carrière te willen beëindigen,
hij bij MVV in dienst zou blijven in een nieuwe, technische
functie. Sneller dan verwacht
kwam dat einde door een verschil van inzicht met de toenmalige trainer. In goed overleg
kwamen partijen toen overeen
dat Ole Tobiasen de n
 ieuwe
technisch directeur van MVV
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zou worden. T obiasen ontving
een functiebeschrijving en MVV
liet een persbericht uitgaan.
So far, so good. De hierna
volgende verzoeken om een
concept arbeidsovereenkomst
bleef evenwel onbeantwoord.
Na weer een herinnering volgde plotseling een antwoord
van MVV waarin werd gesteld
dat men zich van geen akkoord
bewust zou zijn. Hetgeen dan
nog resteert is de de gang naar
de Arbitragecommissie van de
KNVB. Wordt derhalve zeer
spoedig vervolgd.

De CAO Betaald
Voetbal: opengebroken
en verlengd

foto: Robin Faber in actie voor FC Eindhoven
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Het begon allemaal met een
uitnodiging van de clubs en
hun organisaties om met hen
te bespreken hoe een bijdrage
geleverd zou kunnen worden
aan de belabberde financiële
situatie van het betaald voetbal. De clubs verwachtten over
het seizoen 2009/2010 tezamen
een verlies te zullen leiden van
zo’n _ 100.000.000,-. Zij achtten daarom een kostenverlichting noodzakelijk. Op korte
termijn zagen zij dat bij voorkeur onder meer gerealiseerd
door een collectieve salarisverlaging voor alle spelers van
zo’n 10%, het afschaffen van de
traditionele premieregelingen
en bijvoorbeeld ook de leaseauto’s. De VVCS maakte direct
heel duidelijk dat wat haar
betreft niet getornd kan en
mag worden aan lopende contracten. Deze moeten gewoon
keurig nagekomen worden.
Daarmede was deze discussie
dan ook direct beëindigd.
Wat de VVCS ook b
 ehoorlijk
stak was dat het tenminste
erop leek dat de spelers wel
heel gemakkelijk de rekening
gepresenteerd kregen van wat
toch ook het resultaat was van
door de clubs en hun directies
gevoerde beleid.
Anderzijds kan natuurlijk niet
ontkend worden dat de crisis

zich ook in het voetbal doet
voelen. Dit gevoegd bij de bizar
slechte financiële resultaten
van de clubs, maakt dat ook de
spelers uiteraard niet hun ogen
kunnen sluiten voor de realiteit.
Het verzoek van de clubs om
te komen tot een versobering
van de huidige CAO konden de
spelersvertegenwoordigers dan
ook niet naast zich neer leggen.
De onderhandelingsdelegatie
van de VVCS bestond uit Louis
Everard en Ad Dieben. Tezamen
met hun collegae hebben
zij met de delegatie van de
clubs en FBO meer dan pittige
discussies gevoerd waarbij de
emoties geregeld behoorlijk
opliepen.
De “wensenlijst” van de clubs
ging ver. Zij wilden onder meer
spelers een soort proeftijd van
6 maanden kunnen bieden, zij
wilden de schadeloosstelling bij
voorkeur geheel afschaffen, zij
wilden zgn. 12-uur contracten
introduceren, zij wilden de geldende minimum omvang van
de spelersselecties nog verder
beperken, zij wilden bij salarissen vanaf _ 100.000,- de vakantietoeslag afschaffen, zij wilden
af van de 100% doorbetalinggarantie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, zij wilden zelfs tot
een algemene regeling komen
om tussentijds gemakkelijk van
spelers af te komen.
De boodschap voor de spelersvertegenwoordigers was dan
ook duidelijk en wel om zo
veel mogelijk van de belangrijke CAO bepalingen overeind te houden. Dit is gelukt.
Het overgrote deel van de hiervoor beschreven voorstellen
werd dan ook niet geaccepteerd. Zo blijven contracten in
ons land 100% gegarandeerd;
ook bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Uit FIFPro contacten
weten wij dat Nederland hierin zo langzamerhand een bijna
unieke positie inneemt binnen
Europa.
De CAO wordt niet alleen opengebroken, maar ook verlengd

en wel tot en met 30 juni 2014.
Wat verandert er wel?
• De hoogte van de schadeloosstelling wordt aangepast overeenkomstig de in de
Nederlandse rechtspraktijk al
geldende nieuwe kantonrechtersformule. Dit wil zeggen
een half maandsalaris per
seizoen met een maximum
van zeven dienstjaren. Waar-

Let op: club en speler kunnen hier gewoon van afwijken tijdens hun individuele
onderhandelingen.
• Reiskosten worden vergoed
aan degene die daadwerkelijk
die kosten maakt.
• De verhuiskostenregeling
verdwijnt uit de CAO. Hierover moet je dus als speler
individueel afspraken maken.

De VVCS maakte direct heel
duidelijk dat wat haar betreft
niet getornd kan en mag worden
aan lopende contracten.
bij de overige eisen om in
aanmerking te komen ongewijzigd blijven.
• Besloot de club om een al
eerder verlengd dienstverband te laten eindigen en
wil zij daarna toch weer met
die speler in gesprek over
een nieuw contract, dan kan
dat als de speler nadrukke
lijk aangeeft hiervoor te
voelen. De club en speler
kunnen dan open onderhandelen, waarbij het minimum
van 75% (van het oude contract) komt te vervallen. Dit
bleek in praktijk een barrière,
die spelers geregeld belette
om tot een nieuw contract te
komen.
• In de eerste divisie zullen de
clubs gedurende de CAO tenminste 16 contractspelers in
dienst moeten hebben die
een maandsalaris verdienen
van tenminste 100% van het
voor hen geldende minimumloon (dit was 17 respectievelijk 18).
• Voor spelers die tenminste
3 keer het voor dat jaar vastgestelde maximumdagloon
in het kader van de WW/WIA
verdienen (ongeveer
_ 146.000,-) wordt de
vakantietoeslag geacht deel
uit te maken van het salaris.

• De spelersvakbonden stemden in met een verlaging van
de zgn. werkgeversbijdrage.
Heb je nog vragen twijfel niet
en bel het kantoor van de
VVCS.

•

foto: Ole Tobiassen
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Ron Vlaar opgefrist na lange vakantie
Door LEX MULLER

R

on Vlaar heeft geleerd aandachtig te
luisteren naar zijn lichaam. Bepaalde
signalen waarschuwen hem voor
overbelasting. ‘Ik train nog altijd aan
gepast. Niet meer dan één keer per
dag en vaak doe ik niet mee aan het loopwerk’.
De Feyenoorder heeft kennelijk nog steeds tijd
nodig om helemaal terug te keren na twee zware
knieoperaties.
Zeker achteraf gezien, kwam het hem eigenlijk beter
uit dat hij uiteindelijk afviel voor de definitieve
WK-selectie. Gedurende de laatste stage van Oranje,
op hoogte in Seefeld, kreeg hij weer last van de
linker hamstring. Terwijl het Nederlands elftal
boordevol optimisme afreisde naar Zuid-Afrika,
vloog Ron Vlaar met zijn gezin en vrienden naar
Gran Canaria. ‘Ik heb vier weken vrij gehad. De
vakantie was goed voor me. Ik had in drie jaar bijna
geen vakantie gehad’.
Op 16 september 2007 scheurde de centrale
verdediger voor het eerst zijn voorste kruisband in
de linkerknie. Uit tegen Roda JC ging hij achter
een bal aan in de hoek van het veld. ‘Het was wel in
een duel, maar ik had niet echt contact’. Een jaar en
precies een dag later, op 17 september 2008, trof de
bliksem van het noodlot hem opnieuw, nu op een
training van Feyenoord. ‘Na de tweede keer dat het
fout ging, voor de tweede operatie, heb ik het even
moeilijk gehad’.
Ron Vlaar (16 februari 1985 geboren in Hensbroek)
verwerkte de vele tegenslagen met een werkelijk
onuitputtelijke dosis moed en positivisme. ‘Tegenslagen maken je sterker. Mentaal en fysiek ben ik
verder dan vroeger’. Zijn herstel openbaarde zich
vorig seizoen bij Feyenoord als bijkans een mirakel.
‘Ik heb in totaal 39 wedstrijden gespeeld, i nclusief
de beker’. De seizoenen 2007-2008 en 2008-2009
gingen in feite volledig verloren: slechts vier duels
en dan nog voor half september 2007. ‘Je mist
eigenlijk ongeveer 80 wedstrijden. Ik was nog jong.
In principe was het voor mij een voordeel dat ik
daarna nog tijd had. Aan de andere kant was het
ook een fase dat ik heel veel had kunnen leren’.
Tegen die achtergrond verruilde Ron Vlaar op
1 januari 2006 AZ voor Feyenoord. Hij kwam in
botsing met trainer Louis van Gaal en die sfeer
ondermijnde zijn progressie als jeugdige b
 elofte.

Veel
spelen,
blessurevrij
blijven,
belangrijk
zijn voor
Feyenoord

Ron
Vlaar
Ron Vlaar
foto: Adrie Mouthaan

foto: Adrie Mouthaan
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Wij houden van fairplay. Niet van Schwalbes!
De Vos & Partners
Is een in de voetbalwereld gespecialiseerd advocatenkantoor van ruim 20 juristen. Wij behandelen onder
andere de testcase tegen de clubs en de KNVB over
het spelersaandeel in de televisierechten en hebben
veel ervaring met image- en spelerscontracten. Voor
meer informatie bel Pim de Vos of Frans de Weger
020 - 20 60 700, stuur een e-mail naar pdevos@devos.nl
of kijk op www.devos.nl.
Nieuw adres: P.C. Hooftstraat 5-11, 1071 BL Amsterdam
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30-09-2005
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Zijn carrière volgde tot dan een gestaag stijgende
lijn: debuut in Alkmaar aan het einde van het
seizoen 2004-2005, uit tegen RKC en in de halve
finale voor de UEFA-Cup tegen Sporting Lissabon.
Ondanks een kleine blessure nog zeven duels tot aan
de winterstop gedurende de jaargang 2005-2006,
voor zijn afscheid na 8,5 jaar naar Rotterdam.
Zijn eerste club grensde bijna aan het ouderlijk huis
in het Noord-Hollandse Hensbroek: Apollo’68. ‘Een
hek scheidde onze tuin van het terrein. Ik ben wel
eens over het hek geklommen, maar meestal liep ik
de andere straat in en was ik op de club’. Na vijf jaar
wilde hij al hogerop en meldde zich aan bij SVW uit
Heerhugowaard. ‘Het niveau was daar hoger’. Als
elfjarig aanvallertje scoorde hij aan de lopende band
en dat beloonde hem met een uitnodiging voor het
regioteam van Noord-Kennemerland. Scouts van AZ
tipten hem ogenblikkelijk voor de eigen opleiding.
Hij was twaalf en werd geselecteerd voor de C-jeugd.
‘Het eerste jaar bij AZ heb ik door het hele elftal gezworven. Het tweede jaar ben ik centrale
verdediger gaan spelen’.
Drie jaar vertoefde Ron Vlaar in de C-junioren, daarna twee jaar bij de B-tjes. Via de A-1
promoveerde hij in een rap tempo naar Jong AZ,
waar hij in anderhalf jaar werd voorbereid op de
onvermijdelijke kennismaking met het betaalde
voetbal. In het seizoen 2004-2005 mocht hij al na
een paar weken aansluiten bij de A-selectie; bij de
nadering van de zomer in 2005 beleefde hij onder
trainer Co Adriaanse zijn entree in het eerste elftal.
‘Ik had al een paar keer op de bank gezeten’.
Ron Vlaar brak in dezelfde periode ook door bij
Jong Oranje. Op het EK in Portugal schitterde
hij met hele team van Foppe de Haan: Europees
kampioen in Porto en een feestelijke ontvangst op
Schiphol. Op 8 oktober 2005 kreeg hij van Marco
van Basten de kans in te vallen in het Nederlands
elftal uit tegen Tsjechië. Aan zijn eerste basisplaats,
tegen Italië, hield hij een nare en negatieve ervaring
over: schuldig aan twee doelpunten en de conclusie
dat Oranje nog niet paste in het verloop van zijn
loopbaan. Dat bleek ook later, toen Bert van Marwijk
hem in maart 2010 opnieuw uitprobeerde tegen
de Verenigde Staten. Hij verdiende na rust in de
Arena een voorlopige uitnodiging voor de lange
voorbereiding op het WK.
Dat had hij voor alles te danken aan een wonderbaarlijke comeback bij Feyenoord, waar hij na zijn
overgang begin 2006 vlot instroomde in het eerste
team. Maar vlak voor de competitie in 2006-2007
trad de eerste hapering op. ‘Ik liep een breukje op in
de voet. Dat heeft lang geduurd; 3,5 maand in totaal.
Pas kort voor de winterstop was ik weer fit’.
Ruim een half jaar later overviel een zware depressie
de ambitieuze Ron Vlaar. De tegenspoed leek
eindeloos en wilde aanvankelijk niet wijken. Op
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Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

karakter baande hij zich voorzichtig een weg door
de duisternis en malaise. ‘Ik had er alle vertrouwen
in dat mijn knie weer goed zou worden. Op welk
niveau je dan terugkeert en hoe lang het duurt, dat
weet je natuurlijk niet. Na de tweede operatie heb
ik alles van me afgezet. Ik ben weer op het nulpunt
begonnen. Het was heel zwaar. Ik ging de tunnel

in. Het licht werd steeds groter. Dat heeft me op de
been geholpen. Ik heb ook heel bewust bij de KNVB
in Zeist gerevalideerd. Ik sloot me daarmee af van de
ploeg. Anders had ik steeds maar weer gezien hoe de
jongens elke dag weer naar buiten gingen’.

foto: Ron Vlaar met zijn
begeleider Arnold Oosterveer
- Adrie Mouthaan

In een monotoon ritme werkte Ron Vlaar zijn
dagelijks programma af, van maandag tot en met
vrijdag, ver weg van de Kuip. ‘In het weekeinde was
ik een dag bij de club. Ik ben altijd naar de thuis
wedstrijden toegegaan. Als Feyenoord uit speelde,
was ik zaterdag even op de club. Even om de jongens
te zien, ze succes te wensen. Je bent eigenlijk met
jezelf bezig. Het is heus wel eens moeilijk geweest.
Maar ik wist waarvoor ik het deed’. Afleiding
zocht hij thuis, in zijn privéleven met zijn vrouw
Stephanie en zoontje Shane. ‘Ik heb sowieso de
meeste steun gehad van mijn vrouw en die kleine.
Hij begreep er nog niet veel van. Hij heeft me heel
veel energie gegeven. Ook van mijn ouders heb ik
heel veel steun gekregen’.
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Later, in de aanloop naar zijn rentree bij Oranje,
ondervroeg Ron Vlaar collega John Heitinga
naar zijn belevenissen als knie-patient. ‘Rond de
wedstrijd tegen Amerika heb ik het er met hem wel
eens over gehad. Hij heeft in principe hetzelfde
meegemaakt. Hij is er ook zestien tot zeventien
maanden uit geweest’. Zijn genezing vergde liefst 22
maanden, nagenoeg twee jaar. Medio 2009 daagde
hij de knie weer voluit uit op de training met de
selectie en in de eerste oefenwedstrijden. ‘Ik ben in
het begin heel voorzichtig te werk gegaan. Een keer
per dag trainen, dat heb ik in de voorbereiding en in
de hele eerste seizoenshelft zo gedaan’.
Ook tot zijn eigen verbazing trotseerde de linkerknie elke inspanning. ‘De knie is gewoon goed.
Volledig hersteld en sterk, zoals eerder’. Alsof hij
niet bar lang uit de roulatie was geweest, zwierde
Ron Vlaar ongeremd mee in de eredivisie en in het

bekertoernooi. ‘Het ging eigenlijk veel sneller dan
ik had verwacht. Voor mij was het zaak tot aan de
winterstop in elk geval fit te blijven. Ik zou blij zijn
met elke minuut dat ik zou spelen. Voor de winterstop heb ik bijna alles gespeeld’. Ook in het tweede deel leidde hij ouderwets de defensie en scoorde
af en toe op cruciale momenten. Pas in de slotfase
protesteerde het lichaam. Tegen Sparta stopte hij na
een kwartier, met een geïrriteerde hamstring. Toch
een signaal dat fysiek de tank leeg raakte. ‘Ik heb de
laatste twee competitiewedstrijden, tegen Twente en
Heerenveen, gemist. Ik wilde geen risico nemen’.
Mede in verband met de dubbele bekerfinale tegen
Ajax en het lonkende avontuur in Zuid-Afrika.
De klachten verdwenen maar keerden terug in het
trainingskamp van Oranje in Oostenrijk. ‘Ik ben
weer fit bij het Nederlands elftal aan de slag gegaan.
Ik heb op elke training meegedaan’. Een dag voor
de ultieme test, in Freiburg tegen Mexico, plaagde
de pijn ineens weer het linkerbovenbeen. ‘Dat was
een bijzonder slecht moment. Ik had die wedstrijd
moeten spelen. Ik kon dat niet. Het voelde niet
ernstig aan, maar ik wist natuurlijk wel dat het
klaar was’. Het gesprek met bondscoach Bert van
Marwijk bevestigde slechts het “nieuws” dat hij zijn
tas kon pakken en naar huis mocht afreizen. ‘Ik was
uiteraard teleurgesteld, maar ik zag het aankomen.
Het was eigenlijk logisch dat het lichaam ging
tegensputteren’.
Ron Vlaar snakte naar een lange vakantie, als opfrisser voor het vervolg bij Feyenoord en ongetwijfeld
ook weer het Nederlands elftal. ‘Tijdens mijn vakantie heb ik alles van Nederland op het WK gezien.
Ik heb genoten als supporter. Ik kon makkelijk de
knop omzetten. Het was beter dat ik er niet bij was’.
Terug bij Feyenoord, waar zijn contract nog twee
jaar doorloopt, wachtte hem een eervolle verrassing
van Mario Been. De trainer knoopte hem de band
van aanvoerder om de linkerarm, als een pronkstukje uit de erfenis van de afgezwaaide Giovanni
van Bronckhorst. Hoewel pas 25 jaar, beschouwt
Mario Been zijn granieten verdediger als een van de
routiniers in de sterk verjongde selectie. ‘Ik reken
erop dat Vlaar als aanvoerder zijn verantwoordelijkheid neemt’, aldus de trainer die alle vertrouwen
heeft in de uiterst gretige groep in de Kuip.
Ook Ron Vlaar deelt die zonnige prognose. ‘We
hebben met het vertrek van Van Bronckhorst,
Landzaat, Makaay en De Guzman heel veel ervaring
ingeleverd. Het zal dit jaar ook absoluut met de
nodige ups en downs gaan. Maar we zullen zeker
weer een rol van betekenis spelen, zowel in de
competitie als in de beker. Als we weer als vierde
eindigen, doen we het beter dan vorig seizoen’.
En wat zijn eigen prestatie betreft stelt hij als doel:
‘Ik wil het gemiddelde van vorig jaar uitbouwen en
de lijn doortrekken’. Ofwel veel spelen, blessurevrij
blijven en belangrijk zijn voor Feyenoord.

MET EEN GOEDE COACH STA
JE ER NOOIT ALLEEN VOOR
Iedereen heeft weleens een steuntje in de rug nodig. Of je nou wilt leren voetballen of met
geld moet leren omgaan. Bij het eerste kunnen we niet helpen. Maar in het tweede geval
staat de bank natuurlijk wel klaar. Met een prima rekening voor jonge klantjes én ouders.

MEER WETEN? GA NAAR ABNAMRO.NL
OF BEL 0900-0024 (EUR 0,10 PER MIN)
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De rode kaart van het
huwelijk: echtscheiding.
En wat nu?
Column van
Stef Bekker
Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact
op met Stef Bekker,
als belastingadviseur
verbonden aan
Punt & Van de Weerdt
Belasting-adviseurs
te Den Haag.
(070-3 025 825)
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B

ij het schrijven van deze column, is
het WK volop aan de gang. Mogelijk is
Nederland op het moment dat je deze
column leest zelfs kampioen geworden! Het WK is op TV dominant aanwezig. Twee programma’s strijden om de aan
dacht van de kijker. Volop filosofisch babbelend over
de kwaliteit van het voetbal, het Nederlands elftal
in het bijzonder. Zelf heb ik nimmer g
 evoetbald
zodat ik mij van ‘deskundig’ commentaar moet
onthouden. Als elke Nederlander vorm ik wel mijn
eigen bescheiden mening. Boeiend vind ik het allemaal niet, niet in de laatste plaats door het monotone
geloei van de Zuid Afrikaanse roeptoeter. Het is vermoedelijk net iets teveel van de topspelers gevraagd
om na een loodzwaar seizoen nog een puik WK te
draaien. Afzien derhalve.

Door LEX MULLER
belang zijn. Van groot belang is te weten onder welke
huwelijkse voorwaarden partijen gehuwd zijn. Is
sprake van een algehele gemeenschap van goederen,
koude uitsluiting of een beperkt verrekenbeding.
Niet alleen juridische formaliteiten kunnen een rol
spelen, maar ook de fiscale regelgeving is van groot
belang. Wat gebeurd er met de eigen woning? Kan ik
de hypotheekrente nog wel van mijn inkomen aftrekken als mijn ex-vrouw in de woning blijft wonen?
Hoe zit het met de aftrekbaarheid van partneralimentatie. Kan ik de alimentatie die ik voor mijn kinderen
betaal wel aftrekken? Wat gebeurd er met mijn CFKgelden? Hoe zit het met het gezamenlijk vermogen?
Kan ik een levensverzekering zo maar aan mijn ex
overdragen? Allemaal vragen waarmee rekening
gehouden zal moeten worden bij een echtscheiding.

Afzien gebeurd ook in het huwelijk, goede, maar ook
in slechte tijden. Huwelijk en echtscheiding gaan
hand in hand. Uit onderzoek blijkt dat in 1990 28%
van de huwelijken stuk liep. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek heeft al berekend dat dit percentage
al jarenlang gestaag oploopt naar 34% nu. Ruwweg
zijn dat thans 32.000 echtscheidingen op jaarbasis.
Gek genoeg wordt het merendeel van de echtscheidingen pas na de vakantieperiode in gang gezet.
Blijkbaar is een vakantie het laatste zetje om tot
echtscheiding over te gaan.
De echtgenoten gaan in de vakantieperiode juist
heel intensief met elkaar om, bovenop de stress die
gepaard gaat met de reis en het regelen, en dan lopen
onenigheden vaak uit de hand. Na de vakantie wordt
dan besloten definitief het huwelijk te ontbinden.
In de meeste gevallen gaat dit in goed overleg waardoor een groot gedeelte zelf geregeld kan worden.
Of het ‘zelf regelen’ verstandig is, is maar de vraag.
Wie ‘googled’ over dit onderwerp, krijgt een schrikbarende hoeveelheid aan treffers. Allerlei ‘echtscheidingsspecialisten’ bieden daarbij hun d
 eskundige
hulp aan. Enige terughoudendheid is daarbij wat mij
betreft zeker op zijn plaats.

De praktijk wijst uit dat het ‘doe het zelven’ niet tot
goede resultaten leidt. Verbazingwekkend is dat niet.
Zonder hulp van deskundigen is het simpelweg
onmogelijk het goede pad te kiezen. Door middel
van een mediator (bemiddelaar), in samenwerking
met een belastingadviseur, zou een echtscheidingsprocedure tot een voor beide partijen goed einde
gebracht kunnen worden. Door nu juist het juridische als het psychologische proces te (her)kennen,
kunnen deze op elkaar worden afgestemd en kan de
zakelijke als juridische afwikkeling al naar gelang
de wens van de scheidende partijen bespoedigd of
getemporiseerd worden.
Blijven de tegenstellingen onoverbrugbaar, dan zal
helaas een kostbare “twee-advocatenprocedure” het
gevolg zijn. De echtscheidingsprocedure zal vermoedelijk dan onnodig een pijnlijk en langdurig proces
(voor de echtgenoten) worden. De fiscale wetgever
heeft naar mijn smaak voldoende handvatten aan
gereikt om een echtscheiding daar waar mogelijk fiscaal te begeleiden. Toch is hulp noodzakelijk, zeker
als sprake is van een groot, gediversifieerd vermogen.
Een goede mediator zal niet gauw verstrikt raken in
de fiscale jungle, maar een deskundige belasting
adviseur als gids raadplegen.

Een echtscheiding is een emotioneel proces. Het is
een periode van paradoxaal gedrag. Emoties, verdriet, eenzaamheid en leegte hebben de overhand.
Juist dan is het zaak een goede adviseur bij de hand
te hebben. Talloze zaken kunnen namelijk van

Ik ga in Juli lekker zonder zorgen met vrouw en
kinderen op vakantie. De voorbereiding voor de
voetballer begint eind juni. Die heeft zijn vakantie
dus al gehad. Ik hoop dat die mooi is geweest.
Uitgerust, zonder stress.
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Talent van Limburg
debuteert in eredivisie

•

Bryan Linssen
in het spoor
van broer
Edwin Linssen
foto: Jacobs Fotografie

Q

ua postuur lijkt hij op een iets jongere uitgave van Wesley Sneijder.
Volgens insiders bezit hij het talent
om de klasse van de nummer tien
in Oranje ooit te evenaren. Maar
voorlopig moet de 20-jarige Bryan Linssen knokken
voor een basisplaats in het eerste van VVV. ‘Ik streef
er dit seizoen naar rond de twintig wedstrijden te spelen. Dat wordt al heel moelijk’, beseft hij realistisch
als nieuwkomer. ‘Als hij dat aantal haalt, mag hij heel
blij zijn. Dan heeft hij het heel goed gedaan’, tempert
trainer Jan van Dijk bewust het optimisme van zijn
zelfverzekerde aanwinst.
Bryan Linssen, Limburger van geboorte, debuteert
immers in de eredivisie. In zijn nog prille c arrière
deed hij slechts ervaring op in de eerste divisie: 14
wedstrijden bij Fortuna Sittard (vier doelpunten),
30 bij MVV (7). ‘In de Jupiler League ligt het tempo

Bryan Linssen
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Vanuit Sittard bracht het busje hem drie keer in de
week tijdig naar de training. Om half vijf van huis,
kwart voor zes op het veld, om half negen terug in
Neeritter. Bij Fortuna belandde Bryan Linssen in de
C-jeugd. Na twee jaar (C2 en C1) stroomde hij door
naar de B-1, waarna de progressie een sprint nam.
‘Na een jaar kwam ik al in de A-1. Op mijn zestiende
zat ik in Jong Fortuna Sittard. Op mijn zeventiende
maakte ik mijn debuut in het eerste elftal’.
Trainer Roger Reijners stelde hem, tien minuten
voor het einde van de wedstrijd tegen Emmen, voor
het eerst voor aan het thuispubliek. ‘Daarna ben ik
een hele tijd niet ingevallen. Voor de winterstop nog
een keer, een minuut voor tijd thuis tegen Helmond
Sport, om tijd te rekken’. De wedstrijd daarop,
tegen Den Bosch, mocht hij meelopen met de basis.
‘Ik scoorde van dertig meter. We wonnen met 1-0’.
Het seizoen 2008-2009 eindigde positief: tien keer
achtereen in de basis. Tot Fortuna Sittard aanvankelijk failliet werd verklaard en opgedoekt.
Limburg had inmiddels de potentie van Bryan
Linssen ontdekt; nog geen negentien en de meest
besproken belofte van de provincie. ‘Er was belangstelling van Roda JC, VVV en MVV’. Hij schrapte
zowel Roda als VVV als serieuze gegadigden. ‘Ik wilde niet gelijk een te grote stap maken. Ik wilde veel
spelen en bij Roda zou ik hooguit tien wedstrijden in
de basis hebben gestaan. En VVV wilde me verhuren
aan Helmond Sport. Daar had ik geen trek in’.

foto: Bryan met zijn
begeleiders Patrick van
Diemen en Sjef Blatter
- Jacobs Fotografie

veel lager. Het is meer bikkelen. In de eredivisie is
het veel meer voetbal. Dat ligt me wel. Maar ik houd
ook van strijd. Die zal ik niet schuwen’.
Na een seizoen in de leer bij MVV, waar hij botste
met trainer Fuat Capa, kon Bryan Linssen een stap
omhoog maken naar VVV of NEC. Samen met zijn
adviseur en zaakwaarnemer Sjef Blatter van de VVCS
stuurde hij zijn keuze in de richting van V
 enlo. ‘In
het geval van NEC had ik moeten verhuizen. Ik woon
nog thuis bij mijn moeder. Ik wilde dat nog niet
veranderen’.
Het ouderlijke huis staat in Neeritter (13 km vanaf
Weert), waar Bryan Linssen op 8 oktober 1990 de
wereld begroette. Als nakomertje in een gezin met
twee oudere broers: Edwin (bijna 30, tien jaar ouder)
en Patrick (28). Edwin Linssen loopt al een tijdje
mee als prof. Vorig seizoen leende Roda JC hem na
halverwege de competitie uit aan Fortuna Sittard.
Eerder draafde hij op voor VVV (negen jaar in totaal)
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en Helmond Sport. Roda JC voerde hem inmiddels af
als overbodig.
De jongste telg van de familie volgde het spoor van de
oudste, nog immer zijn bron van inspiratie. Op zijn
zesde jaar ravotte hij onbelast met de F-jes bij Veritas,
de club van het mini-dorp. ‘Het veld was op 500
meter van ons huis. Neeritter is maar een klein dorp,
met 1400 inwoners. Alles is in de buurt’.
Tot zijn twaalfde kende hij maar één vrije liefde: de
bal. Onderwijl had VVV het wekelijkse uitblinkertje
bij Veritas al opgemerkt. Vanaf zijn negende tot zijn
twaalfde kreeg hij een keer in de week (op woensdag)
extra training als bijles via het jeugdplan in V
 enlo.
Toch verkoos hij, amper twaalf, niet VVV maar
Fortuna Sittard als basis voor de verdere opleiding.
‘Fortuna Sittard had het vervoer goed g eregeld. Ik
was twee, toen mijn vader onverwacht overleed. Voor
mijn moeder maar ook voor mezelf was het vervoer
belangrijk. Bij VVV was dat anders, in elk geval
minder goed’.

Zodoende tekende hij voor MVV, waar hij samen met
Sjef Blatter instemde met een driejarig contract. In
feite zijn eerste, want in Sittard was hij als amateur
werkzaam voor Fortuna. In Maastricht maakte hij de
verwachtingen meteen waar. Uit tegen Eindhoven
scoorde hij tweemaal, maar ondanks een voorsprong
van 3-0 droop MVV af met een nederlaag van 4-3.
‘De week daarna speelde ik ook. Maar de week daarna
kreeg ik een conflict met de trainer. Hij vroeg ergens
mijn mening over. Blijkbaar stond mijn a ntwoord
hem niet aan. Dan had hij mij niet moeten vragen
wat ik ervan vond. Ik geef altijd eerlijk antwoord’,
aldus de vrij mondige Bryan Linssen, gezegend met
een zeker voor zijn leeftijd vlotte babbel en in staat
een boek te schrijven over de wanorde in Maastricht,
waar ook al de armoede toesloeg.
Na de winterstop bevrijdde MVV zich van de van
meerdere kanten belaagde Turkse Belg. Het duo
Paul Meulenberg – Ron Elsen vulde de vacature op.
Tot opluchting van Bryan Linssen, die prompt weer
vast opdaagde in het eerste. ‘Ik heb daarna alles
gespeeld. Rechts hangend op het middenveld. Ik heb
toen in totaal zeven keer gescoord, meer dan de helft
van afstand’.
In weerwil van zijn nog twee jaar geldig contract brak
Bryan Linssen met MVV en keerde eindelijk na acht

jaar terug bij VVV. Het gaf hem een gevoel van thuiskomen. ‘Ik had een goed gesprek met de trainer Jan
van Dijk. Hij was bij Helmond Sport trainer van
Edwin geweest. Ik had veel goede verhalen over hem
gehoord. En de warmte bij deze club trok me aan’.
Hij belde NEC af, mede omdat hij zich nog te jong
achtte voor een eigen onderkomen in Nijmegen of
omstreken. ‘Het is 35 minuten rijden van mijn huis
naar De Koel’. VVV verblijdde hem met een lease
auto, onderdeel van het vierjarig contract. Opnieuw
een langdurige termijn, die hij mogelijk niet volledig
zal uitdienen.
‘Ik heb in twee jaar twee clubs versleten. Ik wil me
echt ontwikkelen bij VVV. Daar ben ik aan toe. VVV
past heel goed bij me’. Maar de even leergierige als
eerzuchtige Bryan Linssen stelt zich ook als doel:
‘Ik wil in twee jaar hogerop, naar de subtop in de
eredivisie. Dat moet lukken. Ik ben goed bezig.
Ik wil in alles beter worden. Daar zal ik zelf aan
moeten werken’.
In het team van trainer Jan van Dijk zal Bryan
Linssen toch eerst een vaste plaats moeten afdwingen. ‘Het liefst speel ik op nummer tien. Achter de

Hij moet nog veel leren
‘Een heel groot talent, met heel veel potentie maar hij moet nog
heel veel leren’, zo vat VVV-trainer Jan van Dijk zijn oordeel samen
over B
 ryan L inssen. ‘Voor het hoogste niveau heeft hij heel w
 einig
ervaring. Een jaartje Fortuna Sittard en een half jaartje MVV. Het
niveau van de eredivisie ligt vele malen hoger dan in de Jupiler
League. Zijn handelingssnelheid moet omhoog en zijn loopvermogen
moet vele malen omhoog’.
Volgens Jan van Dijk is Bryan Linssen inzetbaar op het hele midden
veld. ‘Maar dan wel in een spelmakende situatie. Hij kan op de 
positie van n
 ummer tien spelen’. In dat opzicht heeft hij het ver
mogen om het vertrek van Honda uit Venlo te compenseren, maar
de trainer van VVV verwacht niet dat hij die zware rol al meteen een
heel seizoen in de eredivisie zou kunnen invullen en volhouden.

spitsen, centraal op het middenveld’. Zolang VVV
speurt naar de ware opvolger van Keisuke H
 onda
en Gonzalo Garcia, gunt de trainer hem voldoende
speeltijd. ‘Ik heb de gewoonte veel van afstand op
de goal te schieten. Ik speel best met veel dreiging.
Ik ga altijd door, loop op elke bal’. Hoewel klein
qua lengte (1.70 meter) en echt een lichtgewicht
(65 kilo), laat hij zich niet zo gemakkelijk wegzetten
of omverkegelen. ‘Ik wil fysiek sterker worden. Maar
ik gebruik mijn hele lichaam om als het moet de bal
vast te houden. En ik mag dan klein zijn, ik heb veel
kopduels g ewonnen’.
Nog geen twintig belooft hij in elk geval: ‘Ik wil altijd
winnen’, zo spuit hij hetzelfde gif als zijn voorbeeld
Wesley Sneijder.

•
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Bas Roorda
nieuw bij VVCS
Door LEX MULLER

Met ingang van 1 juli versterkt Bas Roorda (37) bij de VVCS het even hechte
als collegiale team dat zich bezig houdt met de begeleiding van spelers en
trainers. ‘Dat doe ik samen met Sjef (Blatter), Louis (Laros) en Patrick (van
Diemen)’.

Dagboek
		 team VVCS

Al anderhalf jaar geleden werd de Drent (Assen, 13 februari 1973) gepolst en
gevraagd voor het werk van de VVCS. ‘Toen was het nog te vroeg. Ik wilde nog
een jaar actief zijn als voetballer (lees: doelman)’. In het voorjaar nam Bas Roorda de beslissing zijn lange carrière onder de lat te beëindigen. ‘Als PSV
me nog een jaar had willen aanbieden, had ik daar nog over
willen nadenken. Ik had wel rekening gehouden dat
mijn contract niet zou worden verlengd. Na negentien jaar betaald voetbal, was ik er klaar mee. Het
was genoeg geweest’.
De negentien jaar professionalisme verdeelde
hij over vier clubs: FC Groningen, NEC, Roda
JC en PSV. Liefst acht jaar wijdde Bas Roorda aan FC Groningen, waar hij zijn carrière opstartte en waar hij ook nog eens terugkeerde. ‘Groningen was mijn club, omdat
ik uit die streek kom. Elke club had weer
zijn eigen charme, zijn eigen ding. Niet
één was voor mij de leukste. Bij elke club
stak ik weer wat anders op’.
Qua totaal aantal wedstrijden in de eredivisie schat hij dat hij “tegen de 300
aanschurkt”. (Welgeteld 279, waarvan
bij PSV in de competitie nul maar wel
één in de CL.)
foto: Team VVCS bij aanvang van het trainingskamp op Papendal

Sinds 1 juli focust Bas Roorda zich op zijn
nieuwe baan bij de VVCS. ‘Het is heel erg leuk
om te doen. Het is ook werk dat bij mij past’.
Bas Roorda neemt de tijd om zich grondig in
te werken en in te lezen. ‘Ik zal het van de
bodem af zelf moeten opbouwen. Ik loop
veel mee met de andere jongens, om ervaring op te doen. Zij introduceren me overal. We gaan heel open met elkaar om’.

Dit werk
past
bij mij
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Voorlopig zal hij persoonlijk nog geen
spelers begeleiden. ‘Ik ben bezig mijn licentie
te halen’. Een specifieke studie, waarbij de nieuwkomer steun krijgt van Louis Everard, directeur van
de VVCS.

•

foto: Mizee Fotografie
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Maandag 28 juni
Vandaag is de aftrap van de 6de editie van Team
VVCS. Op sportcentrum Papendal hebben wij
wederom voor de spelers een 3-daags trainingskamp georganiseerd. Papendal is bij uitstek geschikt
voor een professioneel trainingskamp, werkelijk alle
denkbare faciliteiten voor het beoefenen van topsport zijn hier aanwezig. Ook dit jaar krijgen wij de
medewerking van Vitesse met het wassen van de
kleding en het oppompen van de ballen. Leuk detail
is dat Bas Roorda, Patrick van Diemen en ik allen
een NEC verleden hebben en ons dus regelmatig op
“verboden” grond begeven.

De eerste bijeenkomst is in de sportkantine, waar
in het bijzijn van vele andere topsporters de s pelers
elkaar voor het eerst ontmoeten. Net als andere
jaren is deze ontmoeting een weerzien van oude
bekende. Veel spelers hebben al met elkaar of tegen
elkaar gespeeld. Zelfs Edward Metgod, samen met
Jacques Storm de trainers van deze editie, is bekend
met enkele spelers. Na het uitdelen van de hotel
pakken, korte broeken en polo’s voor het verblijf in
het hotel volgt er in de kleedkamer een woordje van
mijn kant. Om 13.30 uur is de eerste training waarbij vooral gekeken wordt naar de fysieke gesteldheid
van alle spelers.
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’s Middag wordt er gezamenlijk in de bar gekeken
naar het Nederlands elftal dat speelt tegen Slowakije.
Na het diner volgt er een bespreking met de trainers
over de samenstelling van de groep en volmaken wij
het te volgen programma voor de komende tijd.

Dinsdag 29 juni
Tijdens de ochtendtraining raakt Yannick de Wit
(Volendam) geblesseerd aan de knie na een duel
met keeper Ronald Graafland. Het ziet er ernstig uit.
Yannick hoort iets knakken in de knie en vreest voor
het ergste. Verslagen verlaat hij het veld. Yannick is
bijna rond met een club en ziet dit contract in rook
opgaan.

Woensdag 30 juni
Alweer de laatste dag van het trainingskamp. Je
merkt aan de spelers dat zij al een groep beginnen
te worden, er heerst onderling een zeer goede sfeer.
Alle spelers doorstaan de laatste training goed. Na de
training laten de coaches weten zeer tevreden te zijn
over de inzet en beleving bij een ieder. Ook fysiek
heeft de groep het kamp goed doorstaan.
Papendal blijkt ook dit jaar weer de perfecte locatie
om te trainen, alles is hier tot in de puntjes geregeld.

De groep trainde vandaag 2 maal. In tropische temperaturen wordt er een goede basis gelegd voor de
wedstrijden die gaan komen.

De laatste training van Team VVCS voor de eerste wedstrijd tegen ADO Den Haag. Door blessu-

Vandaag staat er een training op het programma.
Ex-NEC speler Jhon van Beukering en ex-Den Bosch

foto: Team VVCS bij aanvang van de wedstrijd tegen ADO Den Haag

Zaterdag 3 juli
De eerste wedstrijd brengt altijd wat spanning met
zich mee. Edward Metgod geeft de opstelling vrij
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De wedstrijd verloopt moeizaam en ADO is duidelijk
de bovenliggende partij. Omdat trainer John van de
Brom de beschikking heeft over twee complete elftallen wordt Team VVCS vooral in de laatste minuten kapot gespeeld. Uiteindelijk wint ADO verdient
met 6-0.

Maandag 5 juli

res en stages is de selectie geslonken tot 14 spelers.
Onder ander Roel de Graaf is op proef gegaan bij
RBC Roosendaal. Vorig jaar hadden wij rond deze
tijd nog 23 spelers! Aangezien wij pas een week in
training zijn gaat er van de spelers morgen fysiek
veel gevraagd worden. Samen met Edward Metgod
wordt de definitieve wedstrijdselectie samengesteld
en via onze website bekend gemaakt. We hopen op
veel scouts.

Eldridge Rojer. Door deze wederopstanding houden
de spelers toch een positief gevoel over aan de
wedstrijd.

Maandag 12 juli

Vrijdag 2 juli

foto: Trainers Metgod en Storm nemen de opbouw van de eerste training met spelers door

Na een eerste diagnose door de fysiotherapeut van
Vitesse kan Yannick ’s middags al in het Rijnstate
ziekenhuis op bezoek bij de orthopeed van Vitesse.
Hij constateert een beschadigde buitenmeniscus en
mogelijk schade aan de kruisbanden. Later blijkt uit
een mri dat inderdaad ook de kruisbanden volledig
zijn afgescheurd. De revalidatie zal zeker 9 maanden in beslag nemen.

en wijst de spelers erop dat wanneer het collectief
er staat de spelers zich individueel het best kunnen
profileren. Voor de spelers is het wel wat vreemd om
in het tenue van de VVCS te spelen.

Doordat de wedstrijd tegen FC Oss zaterdag niet
doorging is er vandaag een wedstrijd georganiseerd tegen SC Telstar. Inmiddels hebben ook exVVV Venlo speler Sjors Verdellen en Roda JC speler
Edwin Linssen zich bij Team VVCS aangemeld.
Beiden hebben inmiddels veel voor zichzelf getraind
maar willen wedstrijdritme opdoen voor als zij ergens
op stage gaan. Met deze twee ervaren spelers wordt
het niveau behoorlijk hoger en dat is terug te zien in
het spel. Desondanks verliest Team VVCS met 3-0,
dit terwijl het een gelijk opgaande wedstrijd is.

foto: Team VVCS speelt tegen Almere City FC

speler Abid el Idrissi zijn vandaag ook van de partij
en willen in de nog te spelen wedstrijden ritme
opdoen.

Donderdag 8 juli,
Vandaag de wedstrijd tegen Almere City FC getraind
door ex-Team VVCS trainer Henk Wisman. Op het
warme en droge kunstgras komt Almere veel beter
uit de verf. Daarentegen moeten de spelers van ons
team erg wennen aan de omstandigheden. Na een
4-0 achterstand komt Team VVCS, onder het toeziend oog van meerdere scoutes, weer terug in de
wedstrijd door doelpunten van Rocky Siberie en

Woensdag 14 juli
De laatste wedstrijd in aanloop naar het FIFPro
Tournament is tegen het Olympisch elftal van Qatar.
Edward Metgod kent Qatar-trainer Co Adriaanse
nog uit zijn AZ tijd en zodoende wordt er in De
Lutte een wedstrijd georganiseerd. Team VVCS
maakt een vliegende start, ex-RKC spits Kevin Vink
en ex-Zwolle speler Eldridge Rojer zorgen na twintig minuten voor een 2-0 voorsprong. Helaas zijn de
weergoden Team VVCS niet goed gezind en moet
de wedstrijd gestaakt worden doordat er onweer
losbreekt boven De Lutte.
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Vrijdag 16 juli
Vandaag verzamelen alle spelers zich in het Holiday
Inn in Leiden voor het FIFPro T
 ournament in
Rijnsburg. Dit zijn de laatste wedstrijden w
 aarin
de spelers zich kunnen bewijzen voor scouts
uit b
 innen- en buitenland. Het hotel zit vol met
lotgenoten uit 8 andere Europese landen die
allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, een
contract v erdienen.

foto: Spelers en begeleiders voorafgaand aan het FIFPro Tournament in Rijnsburg

Zaterdag 17 juli
Nederland-Spanje staat op het programma, wat een
mooi affiche. De revanche voor de verloren WK finale in Zuid-Afrika. Onder het toeziend oog van ongeveer 40 clubs gaat de strijd gelijk op. Maar net als in
de finale komt Spanje aan het einde van de wedstrijd
op 1-0. Team VVCS kan deze achterstand in het verloop van de wedstrijd helaas niet meer goed maken.
De tweede wedstrijd tegen Portugal moet gewonnen worden om nog uitzicht te houden op de derde
plaats. Tijdens de harde wedstrijd, waar de spelers
tot het uiterste gaan, heeft team VVCS lange tijd het
betere van het spel. Het goede spel levert de spelers
uiteindelijk niets op. Wederom verliest Team VVCS
met 1-0.
Positief nieuws is er wel te melden. Eldridge Rojer
komt een tweejarig contract overeen met Emmen en
is naast Roel de Graaf (RBC Roosendaal) de tweede
VVCS speler die een club weet te vinden.

Maandag 19 juli

andere jaren. Oorzaken kunnen zijn dat er toch veel
spelers gekozen hebben om naar de topklasse te
gaan en dat er veel spelers bij BVO’s op proef gaan
om zodoende een contract af te dwingen. De reacties van de spelers die wel hebben meegedaan zijn
zeer positief en men is dankbaar dat wij hen in staat
hebben gesteld om te trainen en te spelen. Zij zijn
allemaal de mening toegedaan dat spelers zonder
club zichzelf moeten opgeven om zodoende fit te
blijven en zichzelf in de picture te spelen.

Terugkijkend op deze editie van Team VVCS
concludeer ik dat er ondanks het hoge aantal ontslagen er minder spelers zich hebben aangemeld dan

Op dit moment is het resultaat van ons team dat er
twee spelers een contract hebben getekend bij een
BVO, Eldridge Rojer bij Emmen en Roel de Graaf

voor hun laatste kans te gaan. In een, door blessures
genoodzaakt, fantasievolle opstelling wordt het 5-0
voor de Zwitsers. Teleurgesteld, waarschijnlijk vooral in henzelf, verlaten de spelers het complex van
Rijnsburg. Een ieder gaat weer zijn eigen weg op
zoek naar een nieuwe toekomst die hopelijk ligt in
het betaalde voetbal.

Zondag 18 juli
De laatste dag van Team VVCS. De wedstrijd om
de 7de en 8ste plaats gaat tussen Team VVCS en
Zwitserland. De spelers van ons team lijken mentaal
toch moeite te hebben om op deze afsluitende dag
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bij RBC Roosendaal. Ook zijn er meerdere spelers
op dit moment nog bij een BVO op proef. Dit is aan
de magere kant maar gezien de huidige penibele
financiële situatie in het betaald voetbal niet zo
verwonderlijk.

foto: Team VVCS begint
het toernooi met een
wedstrijd tegen Team
AFE (Spanje)

Ik wil iedereen bedanken die zich dit jaar weer
bereidt hebben getoond om Team VVCS tot een
succes te maken. Speciale dank is er voor Edward
Metgod, Sjaak Storm en Rene Beerentsen, jullie
zijn toppers! Ook Willem en Marco (Vitesse) wil
ik bedanken voor het wassen van de kleding en
Deventrade voor het leveren van alle kleding en
overige attributen.

•
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FIFPro Tournament:
U
snoepwinkel voor scouts

it maar liefst 11 landen zijn ze deze
zaterdagochtend naar Rijnsburg
gekomen: scouts en clubs op zoek
naar een laatste aanvulling voor
hun selecties. De clubs hebben dit
weekend op het FIFPro Tournament 2010 maar
liefst de keus uit 150 transfervrije spelers. Spelers
die tot vorige maand nog voor een profclub
speelden, maar hun aflopende contract niet
verlengd zagen worden.
Sommigen scouts zoeken de afzondering en
beginnen vanaf de eerste minuut geconcentreerd
te schrijven. Cambuur-trainer Stanley Menzo is
zo iemand. Een aantal stoelen verderop zit Paul
Mariner, actief voor Engeland op het WK 1984,
maar inmiddels coach van Plymouth Argyle.
Menzo en Mariner zullen aanstaande woensdag tegen elkaar oefenen, maar zijn zich daar op
tribune van de Rijnsburgse Boys niet van bewust.
Markus Schopp is namens Sturm Graz aanwezig.
De Oostenrijker kende een mooie carrière die
hem onder meer langs Hamburger SV en Brescia
bracht; in zijn nadagen speelde hij nog met Ronald
Waterreus bij Red Bull New York. Schopp is in
eerste instantie op zoek naar een linkervleugel
verdediger, maar er verschijnen meer namen in
zijn boekje. Hij vindt het een mooi initiatief en
denkt mee met de organisatie: ‘Misschien kun
je beter een keer 50 minuten spelen dan 2 x 22,5
minuut. Die rust breekt het ritme van de wedstrijd’, meent Schopp.
Beslissingen kan Schopp vandaag nog niet nemen.
Hij is individueel trainer bij Sturm en zal eerst
verslag moeten uitbrengen aan de hoofdcoach.
Dat probleem heeft Aleksei Eremenko, hoofdcoach van het Finse FF Jaro niet. De Rus is in goed
humeur, want een dag eerder heeft hij met FF
Jaro nog een competitiewedstrijd gewonnen in in
de hoogste divisie van Finland. ‘Daardoor kon ik
vanmorgen naar Nederland vliegen, de rest van de
ploegen speelt op zaterdag en zondag.’ Eremenko
is de vader van de twee Finse internationals Aleksei
jr. en Roman Eremenko, die Oranje in september
al in de EK-kwalificatie zullen tegenkomen.
Cyprus is de laatste tijd een geliefd oord geworden
voor spelers die trek hebben in een buitenlands
avontuur. Ook AEK Larnaca lijkt vast van zins om
een aantal spelers naar het mediterrane eiland te
halen en maakt daar ook geen geheim van. Henk
Theunissen, de Nederlandse assistent van hoofd
trainer Tom Caanen, zegt al bij de eerste wedstrijd
dat de Italiaan Mattia Notari hem wel bevalt. De
31-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen
acht seizoenen als aanvoerder van Mantova in de
Serie B. De komende weken even opletten of zijn
naam bij de door Jordi Cruijff geleide club opduikt.
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foto: In de finale
tussen Spanje en
Frankrijk werden
regelmatig stevige
duels uitgevochten
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VVCS ACADEMY
De voorbereiding op het

nieuwe seizoen

is inmiddels weer begonnen.
Ook de VVCS

Academy is bezig met de

voorbereiding; op het nieuwe schooljaar!
foto: Het Franse team
won in de finale van
het SpaAnse team
en won dus ook het
FIFPro Tournament 2010

Natuurlijk zijn er ook veel Nederlandse clubs aan
wezig. Azing Griever van Emmen is het meest doortastend. Hij legt reeds op de eerste dag van het
FIFPro Tournament Eldridge Rojer voor twee jaar
vast. Mooi nieuws voor Rojer, maar hij vindt het
vervelend om zijn team in de steek te laten. ‘Mag ik
straks nog spelen?’, vraagt hij VVCS-directeur Louis
Everard, die net zijn nieuwe contract gecheckt heeft.
Everard weet het Rojer uit het hoofd te praten: ‘Jij
hebt je doel bereikt, op jouw positie kan een ander
nu zijn kansen pakken.’
Jhon van Beukering weet dat hij de volgende dag
naar Swansea kan afreizen, maar wil zich hier vandaag nog laten zien. Het gaat bij hem bij Swansea
City immers slechts om een proefperiode, die geen
garanties biedt. Te weinig garanties in elk geval om
slechts op één paard te wedden.
Wie zien we nog meer? Ab Plugboer van V
 olendam,
Dik Heesen van TOP Oss, Rob Baan en Wout
Holverda van Sparta, Mo Allach van RKC Waalwijk,
Leen Looyen van De Graafschap, Wilfried Brookhuis

Cyprus is de laatste tijd een geliefd
oord geworden voor spelers die trek
hebben in een buitenlands avontuur.
van NEC, Addy Brouwers van NAC en Jeffrey
Kooistra van RBC Roosendaal om er maar een paar
te noemen.
Roger Reijners van Fortuna Sittard geeft zijn ogen
ook goed de kost. Fortuna vond twee jaar geleden al
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Je kunt je nu aanmelden
voor onderstaande
opleidingen!

foto: De Franse nummer 10, Romain Dedola, won de prijs “Beste
speler van het toernooi”

eens op het FIFPro Tournament de Belgische doelman David Meul en de Oostenrijkse verdediger
Samir Kozarac. Ook dit keer gaat de interesse in
eerste instantie niet uit naar Nederlandse spelers.
Op maandag meldt Reijners zich bij de organisatie
om meer informatie over een Deense, Franse en
Portugese speler.
Het zien de typische taferelen voor het FIFPro
Tournament. 150 spelers die zich gedurende twee
dagen in de aandacht van scouts en clubs proberen
te spelen. Natuurlijk wordt er ook om de toernooiwinst gespeeld. Het jonge Franse team wint de finale
uiteindelijk van Spanje, dat voor de eerste keer aan
het toernooi deelneemt. De 21-jarige Romain Dedola
van Strasbourg wordt verkozen tot Beste speler van
het toernooi.

•

De MBO opleiding Commercieel Medewerker/Junior
Accountmanager gaat op 25 augustus van start.
Bij deze opleiding heb je 1x in de week een
virtuele les en 1x in de maand een praktijkdag.
Om je diploma te behalen, zal je 1 dag of 2
dagdelen in de week stage moeten lopen. Je kunt
er ook voor kiezen om de opleiding zonder stage
te volbrengen. Je behaalt dan geen diploma, maar
wel certificaten.
Mocht je tussentijds van gedachten veranderen en
toch stage willen doen; dan is dat natuurlijk
mogelijk. Je kunt 2x per jaar overstappen!
JE KUNT DEZE OPLEIDING AFRONDEN MET EEN
DIPLOMA COMMERCIEEL MEDEWERKER (NIVEAU 3)
IN 1,5 JAAR!!
VOOR JE DIPLOMA JUNIOR ACOUNTMANAGER
(NIVEAU 4) ZAL JE EEN HALF JAARTJE LANGER
MOETEN DOORSTUDEREN!
De HBO Bachelor opleiding Business Innovation/
Ondernemerschap in de sport gaat eind september
van start.
Bij deze opleiding heb je 1x in de week een
virtueel college van 4 uur. Daarnaast moet je
rekening houden met 10-15 uur zelfstudie per week.
De theorie- en praktijkopdrachten zijn sport
gerelateerd.
Deze opleiding bereidt je voor op een leiding
gevende functie en/of het ondernemerschap. In de
opleiding zijn alle facetten van een leidinggevende

of ondernemer verwerkt; management, marketing,
communicatie en innovatie.
JE KUNT DEZE OPLEIDNG AFRONDEN MET EEN
ERKEND DIPLOMA IN 4 JAAR!
JE HAALT JE PROPEDEUSE AL NA 1 JAAR!
OOK IS HET MOGELIJK OM ELK VAK AF TE SLUITEN
MET EEN EXTERN EXAMEN!
Wil je naast je sportcarrière, je ook maatschappelijk blijven ontwikkelen? Dan heeft de VVCS
Academy de oplossing voor jou:
• Virtueel college
• Weinig reistijd
• Flexibele les- en tentamenroosters
•	Gemist college terugzien via de online
bibliotheek
• Sportgerelateerde theorie- en praktijkopdrachten
• Aantrekkelijke kortingen voor VVCS leden
Meer informatie over onze opleidingen vind je op
onze website: www.vvcs.nl/academy
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John van den Brom:

Als trainer steeds
				 hogerop
Door LEX MULLER

Als trainer zoekt John van den Brom (43) het steeds
een trede hogerop. Zijn debuut maakte hij in de
hoofdklasse van de amateurs. Vervolgens leerde
hij bij in Amsterdam, bij zijn oude liefde Ajax.
De weg omhoog voerde hem daarna naar de eerste
divisie. En sinds 1 juli schaarde hij zich onder de
elite van de eredivisie.

D

e Amersfoorter sloot aan het einde van het seizoen 2002 - 2003 zijn
carrière als speler af. Achttien jaar
profvoetbal leidde hem langs Vitesse, Ajax, het Turkse Istanbulspor en
De Graafschap. ‘Ik heb in totaal 407 competitiewedstrijden gespeeld en 107 goals gemaakt. Dat blijft
me altijd bij, dat vergeet ik nooit’. Op zijn palmares
mocht hij ook twee interlands noteren: tegen Malta
en San Marino.

Als 36-jarige wilde John van den Brom meteen
doorstromen naar het metier van oefenmeesters.
Hij kon direct aan de slag bij Bennekom, in de
hoofdklasse zaterdag. ‘Ik wist vrij vroeg dat ik ging
stoppen. Ik wilde het liefst trainer worden. Dit leek
me een leuke, interessante kans’. Het eerste van
Bennekom stuurde hij naar een vierde plaats en het
succes in de beker.
Na een jaar ontfermde hij zich bij Ajax over het
belofteteam ofwel het tweede. Na een seizoen combineerde hij dat met de functie van hoofd opleidingen.
Het derde jaar bij Ajax beperkte hij zijn taken tot
uitsluitend de opleiding. Ondertussen slaagde hij als
coach betaald voetbal. Hij stapte prompt over naar
AGOVV, waar hij drie jaar de A-selectie opwerkte tot
een bescheiden subtopper.
John van den Brom ambieerde weer een hoger
niveau en tekende voor twee jaar bij ADO Den Haag.
Een club met een woelig verleden, zowel op het veld
als onder de supporters. ‘Iedereen heeft me gewaarschuwd dat ik in dienst treed bij een lastige club.
Maar zo ervaar ik het niet. Voor mij is ADO een
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club met veel potentie, op het veld en daarbuiten’.
Tijdens de onderhandelingen met ADO Den Haag
kreeg hij bijstand van Louis Laros (VVCS). ‘Hij had
me twee jaar geleden voor het eerst geholpen bij de
contractverlenging met AGOVV. We hebben nog
samengespeeld bij Vitesse. Ik denk wel vier of vijf
jaar. We zijn toen vrienden geworden. Ik ben over
hem als zaakwaarnemer zeer tevreden. We kennen
elkaar heel lang en hebben een ontzettend goed
vertrouwen in elkaar’.

•

Jean-Paul van Gastel:

Gegrepen door
het vak van trainer
Door LEX MULLER

Enigszins verrast en verbaasd ontdekte Jean-Paul van Gastel (38) dat het
beroep van trainer hem werkelijk uitstekend zou bevallen. ‘Ik had niet
verwacht dat ik het zo leuk zou vinden’.

A

Als speler steeg de Bredanaar (28
april 1972) uit boven het gemiddelde.
Veertien seizoenen bracht hij door
bij vijf clubs: Willem II, Feyenoord,
het Italiaanse Temana en Como en
De Graafschap. Bij Feyenoord danste hij met de
kampioensschaal en verdiende zijn vijf interlands.
Medio 2003 stopte hij, in Doetinchem. ‘In mijn
eerste jaar, bij Willem II, heb ik met de spelers het
trainersdiploma TC3 gehaald’.
Van 2003 tot 2005 laadde Jean-Paul van Gastel
de batterijen op voor de volgende verdieping op
zijn loopbaan. ‘Ik heb niks gedaan. Ondertussen
haalde ik ook mijn TC2’. Juli 2005 trad hij weer in
dienst van Feyenoord, nu als jeugdtrainer. ‘Ik ben
begonnen bij de D1. Dat heb ik een jaar gedaan.
Daarna een jaar de C1. En dit wordt mijn vierde
seizoen bij de A 1’. Onderwijl slaagde hij voor TC1
en sinds april studeert hij voor coach betaald voetbal.
Volgend jaar zomer hoopt hij het hoogste diploma
in ontvangst te mogen nemen.
‘Ik vind het hartstikke leuk. Het trainersvak
heeft me echt te pakken gekregen. Het is heel

ruimomvattend. Het gaat niet meer alleen over
voetbal’. Bij Feyenoord, op Varkenoord, trekt hij
dagelijks op en werkt hij samen met oud-collega’s
als Gaston Taument, Cor Adriaanse, enz. ‘Het is
een full-time job. Vaak hebben we om half acht
al onze eerste vergadering. Meestal ben ik pas
weer om zes uur thuis. We zijn de hele dag op
de club. Wij assisteren elkaar bij de verschillende
leeftijdsgroepen’.
Mede op verzoek van Feyenoord gaf Jean-Paul van
Gastel zich op voor de cursus coach betaald voetbal.
‘Ik wil me verder ontwikkelen als trainer. Feyenoord
wilde ook graag dat ik die stap nam’. Waar nodig
kan hij rekenen op steun van de VVCS. ‘Ik ken Louis
Laros al van de jeugd bij Willem II. Wij zijn daar
samen opgegroeid en doorgebroken als jeugdspeler
naar het eerste’. Sinds 2005 valt hij onder de
begeleiding van zijn vroegere clubmaat. ‘Naar alle
tevredenheid’. Straks, aan het einde van het seizoen,
loopt zijn contract met Feyenoord af en zal hij
samen met Louis Laros de volgende fase moeten
uitstippelen op zijn verkenningsreis in het wereldje
van de modern geschoolde oefenmeester.

•
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per
nieuws v
an het

Als je contract niet
wordt verlengd…

CFK

Een nieuw seizoen is begonnen en nogal wat contracten zijn per 30 juni 2010 afgelo-

pensioenregeling

Afkoop van de pensioenpolis

pen. Selecties van clubs worden momenteel ingekrompen en dus worden minder con-

(uitkering voor de ‘oude dag’)

Het is niet mogelijk om je pensioenpolis

tracten verlengd. Voor voetballers zonder contract is het daardoor moeilijker om een

Zodra je profcarrière is beëindigd stopt

af te kopen. Alleen als je een zeer gering

nieuwe club te vinden dan in vorige jaren. In deze “Per Saldo” zetten wij de diverse

ook je bijdrage aan de pensioenregeling

kapitaal hebt opgebouwd, kan Nationale

consequenties voor de overbruggingsregeling en de pensioenregeling op een rij.

betaald voetbal. Dat betekent dat er het

Nederlanden twee jaar na beëindiging van

een en ander verandert.

je dienstverband besluiten je polis af te

overbruggingsregeling

vinden van een club kan echter behoorlijk

hoe hoog is je

uitkering en

(uitkering direct na je

lang duren. In de tussentijd kun je al een

uitkering?

belasting

Ouderdomspensioen

besluit tot afkoop over te gaan, ontvang je

profcarrière)

acuut geldprobleem hebben.

Op de website (www.cfk.nl) vind

Zoals je weet is de bijdrage voor

Je hebt in de pensioenregeling een kapi-

vroegtijdig een eenmalige uitkering.

kopen. Indien Nationale-Nederlanden

je een knop (‘rekenhulp’) waar-

je overbruggingsuitkering van

taal opgebouwd bij Nationale-Nederlanden.

Daarom biedt het CFK de mogelijkheid om

mee je de hoogte en de duur

het CFK afgedragen door de

Met dit kapitaal koop je op de pensioen-

Waardeoverdracht

eind juni is gestopt. Als je een leasewagen

je overbruggingsuitkering aan te vragen,

van je uitkering gemakkelijk

club(s) waar je gespeeld hebt.

datum (bijvoorbeeld op leeftijd 65) een

Als je in dienst treedt bij een andere werk-

had, heb je deze moeten inleveren. En

ook als je nog niet zeker weet of je defini-

kunt berekenen. Je vult gewoon

Hiermee is je fondssaldo bij het

ouderdomspensioen aan in combinatie

gever (niet zijnde een profclub), kan je de

toch moet je nog steeds je hypotheek of je

tief stopt met betaald voetbal. Op die

je fondssaldo in en de rekenhulp

CFK opgebouwd. In de jaren van

met een partnerpensioen. Het kapitaal

opgebouwde waarde overdragen naar de

huur betalen en je boodschappen doen.

manier kan je in ieder geval de maanden

geeft het aantal jaren dat je uit-

opbouw heb je geen belasting

waar je recht op hebt staat op het ver-

pensioenregeling van je nieuwe werkge-

Hopelijk heb je een partner die inkomen

zonder inkomen doorkomen. Vind je toch

kering naar verwachting zal

betaald over deze bijdragen. De

zekeringsbewijs dat je van Nationale-

ver. Indien je van dit recht op ‘waarde-

heeft. Maar voor velen geldt dit (nog) niet.

een nieuwe club dan stopt je overbrug-

gaan lopen. De rekenhulp geeft

belasting hoef je namelijk pas te

Nederlanden ontvangt.

overdracht’ gebruikt wilt maken, moet je

Kortom, het is nu belangrijk even goed na

gingsuitkering. Vind je geen nieuwe club

tevens de hoogte van je bruto

betalen over de (toekomstige)

te denken over je financiële toekomst.

of ga je voetballen in de topklasse

en je netto uitkering in het eer-

uitkeringen. Dat werkt als volgt:

Partnerpensioen

in de pensioenregeling van je nieuwe

De overbruggingsuitkering van het CFK

(amateurvoetbal) dan loopt je uitkering

ste jaar van je uitkering. Hierbij

op de bruto uitkering houdt het

Door het einde van je dienstverband

werkgever werk maken. Neem hiervoor

kan je aanvragen op het moment dat je

gewoon door. De uitkering ontvang je

gaan we ervan uit dat je in

CFK belasting en sociale premies

komen je aanspraken op partner- en

contact op met je nieuwe werkgever.

definitief stopt met betaald voetbal. Het

iedere maand.

Nederland woont (zie kader ‘uit-

in. Wat je overhoudt is je netto

wezenpensioen te vervallen. Dit betekent

kering en belasting’).

uitkering, die je op je bankreke-

dat je partner en/of kind(eren) na jouw

Persoonlijke toelichting

De uitkering kan elk jaar worden

ning ontvangt

overlijden vóór je pensioendatum geen

Veel mensen vinden pensioenen ingewik-

recht meer hebben op een (maandelijkse)

keld. Het is echter een belangrijk onder-

uitkering.

werp en verdient dus veel aandacht. Als

Als je contract is afgelopen en niet is verlengd, betekent het dat je inkomen per

verhoogd (per 1 januari) als er

hiervan binnen zes maanden na opname

sprake is van inflatie. Door infla-

Let op: de hoogte van de in te

tie stijgen de prijzen. Dat is in

houden belasting en sociale

de meeste jaren het geval. Door

premies is afhankelijk van het

Je kunt echter een deel van je opgebouw-

het CFK je graag . Neem dan ook gerust

de uitkering te laten stijgen met

land waar je woont. Woon je in

de kapitaal gebruiken om het partnerpen-

contact met ons op. We zijn te bereiken

de inflatie, blijft de waarde van

het buitenland, of ben je van

sioen voort te zetten. Dit partnerpensioen

op 0182 - 571 171.

je uitkering hetzelfde. Echter,

plan te emigreren, dan heeft

geeft je partner alsnog recht op een

om je uitkering te laten stijgen

dat belangrijke fiscale conse-

levenslange uitkering na jouw overlijden

moet het rendement op de

quenties. Het is verstandig de

indien dit plaatsvindt voor je pensioenda-

beleggingen toereikend zijn.

gevolgen hiervan vooraf te

tum. Als je van deze mogelijkheid gebruik

Dat wordt elk jaar bepaald.

bespreken.

wilt maken, neem dan zo snel mogelijk

er onderdelen niet duidelijk zijn, helpt

contact op met het CFK.
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Zwabberballen
en te hoge
spelerssalarissen?
Column van
Pim de Vos
Pim de Vos is
advocaat te Amsterdam en publicist
www.devos.nl

V

anochtend fietste ik over de Herengracht, op weg naar kantoor. Ik volgde een stukje van de vaartocht die het
Nederlandse elftal een uur of vijf, zes
later zou maken. Een vrouw van een
jaar of veertig, met een vrolijk gezicht, niet onaantrekkelijk, droeg een oranje T-shirt met het KNVBlogo en de tekst ‘voetbalvrouw’. De letters van
het woord ‘voetbalvrouw’ verliepen zo golvend en
ongelijk, dat Maarten Stekelenburg ze zwabber
ballen zou noemen. Mevrouw vroeg de weg naar het
Museumplein. ‘Dan bent u mooi op tijd!’, zei ik. ‘Bent
u een van de voetbalvrouwen? Wie is uw vriend of man
in het Nederlandse elftal?’ ‘Kom nou, gekkie, ik ben met
Joop en die heeft helemaal geen balgevoel. Vindt u nou
ook niet dat die spelers veel te veel verdienen?’, vroeg ze.
De ‘voetbalvrouw’ zette me aan het denken. Ik had
net in de krant gelezen dat Ajax weer een enorm
verlies had gemaakt, dat Feyenoord jaren nodig zou
hebben om de begroting weer gezond te maken,
dat Barcelona, let wel Barcelona(!) met een begroting van 400 miljoen, maar liefst 150 miljoen had
moeten lenen om de salarissen te kunnen b
 etalen.
De vorige week had ik nog in de krant gelezen dat
nog nooit zoveel betaalde voetbalorganisaties er
financieel slecht voorstonden.
Is dat niet onbegrijpelijk? Nog nooit is er zoveel
geld omgegaan in het betaalde voetbal als de
afgelopen jaren. Ondanks soms niet aan te g
 luren
(zou Johan Derksen zeggen) saaie wedstrijden in
de Champions League en het WK, kijken er toch
nog zoveel voetbalfans dat er gigantische bedragen
betaald worden voor de uitzendrechten. De stadions van de Eredivisieclubs hebben nog nooit zo vol
gezeten als het afgelopen seizoen. Als je ziet hoeveel emotie voetbal losmaakt, in Zuid-Afrika, maar
ook bij die honderd duizenden oranjefans langs de
grachten en op het Museumplein, zou je denken dat
het betaald voetbal kerngezond is. Maar dat is het
absoluut niet. Ik wil niet zeggen dat het op sterven
na dood is, maar het is ongezond als topclubs(!) de
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begroting niet sluitend kunnen krijgen, als ze geen
topspelers kunnen verkopen.

Jouw prestatie, onze zorg.
Dat is het idee.
Sport is je leven. Daar doe je alles voor. Grote druk om te presteren, vaak onderweg, nauwelijks privacy. En weinig
aandacht voor financiële zaken. Gelukkig kun je die met een gerust hart overlaten aan jouw financiële topcoach van
de Rabo Topsportdesk. Wij kennen de topsportwereld van binnenuit en weten wat topsporters beweegt. We helpen
je met een persoonlijk toekomstplan en nemen je alle zorg uit handen. Dat is de gedachte, dat is het idee.
Meer weten? Bel de Rabo Topsportdesk: 040 – 293 65 96 / 06 – 129 764 26.

Na het Bosman-arrest dachten we dat er een eind
was gekomen aan belachelijke t ransfervergoedingen.
Ze zijn echter door langlopende contracten die
gesloten worden om te worden afgekocht, nog
nooit zo hoog geweest. Bizar. Clubs met een paar
honderd miljoen schuld kopen nog steeds spelers
voor tientallen miljoenen weg bij andere clubs. Dat
is o ngezond en vervalst de concurrentie. Nederlandse clubs kopen nog steeds veel te dure m
 iddelmatige
buitenlandse spelers, waarvan tachtig procent mislukt. Dan de tekengelden van een paar m
 iljoen en
miljoenensalarissen van topspelers die zich vaak
niet waar maken. Als de overbetaalde spelers in
de Premier League, in de S
 paanse en I taliaanse
competitie allemaal de helft van hun salaris
inleveren, houden ze meer dan genoeg over, nog
afgezien van wat ze allemaal niet krijgen voor hun
image rights. Als topclubs het financieel niet kunnen
bolwerken en de helft van hun enorme begroting uitgeven aan een relatief kleine groep van z ogenoemde
topspelers, zullen de clubs in de topsalarissen moeten snoeien en jeugdspelers de kans moeten geven.
Jeugdspelers en aankomende spelers, maar ook
hardwerkende spelers in de lagere regionen van het
betaalde voetbal, die ook in pakweg tien jaar hun
geld moeten verdienen, hebben recht op een goed
inkomen dat ruimte biedt om via het CFK geld voor
later opzij te leggen. Clubbestuurders moeten hun
ego’s a chterstellen bij het belang van de supporters
en de spelers. Zij zouden realistische begrotingen
moeten opstellen en niet tonnen aan afkoopsommen
verspillen door trainers de laan uit te sturen als de
resultaten achter blijven bij de vaak veel te hoge verwachtingen. De clubs zouden ook moeten ophouden
met het betalen van achterlijke vergoedingen aan
voetbalmakelaars die alleen maar op eigen belang uit
zijn. Dan zou de pati_nt betaald voetbal niet aan het
infuus van de gemeentelijke steun hoeven, o verigens
ook concurrentievervalsing. Haarlem gaat failliet en
Telstar mag doormodderen.

Beter presteren met de
financiën goed geregeld.
Rabobank. Een bank met ideeën.

•

Kijk op topsportdesk.nl

Vermogen
om te scoren
begint met ambitie
Typisch Punt & Van de Weerdt.
Belastingadviseurs met ambitie.
Specialisten met maar één doel voor ogen.
Jou laten scoren! Hoe? Met helder advies.
Tevens verzorgen wij de aangifte
inkomstenbelasting.
Interesse? Bel, fax of e-mail ons dan.
Tien tegen één dat we de uitdaging
aangaan.
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