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Vakbondswerk
op alle fronten

H

et is een jaar geweest waarin de
VVCS weer regelmatig handelend
heeft moeten optreden om diverse
probleemsituaties namens de spelers
te tackelen. Zo begon 2009 met het
bericht dat de WADA per 1 januari whereabouts voor
voetballers verplicht wilde stellen. Spelers moesten
in het vervolg verplicht voor de komende 3 maanden,
tussen 06.00 uur en 23.00 uur, van uur tot uur aangeven waar zij zich bevinden. Ook wilde de WADA
een one hour timeslot invoeren waarbij de speler één
uur per dag ook exact op die plaats aanwezig diende
te zijn voor een mogelijke dopingtest. Als een speler 3
fouten begaat volgt er een straf van tussen 1 en 2 jaar
schorsing. Buiten de extreem hoge strafmaat zou dit
een enorme inbreuk betekenen op de privacy van de
spelers en hun familie. De VVCS diende hierop een
klacht in bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). Na een goed gesprek met directeur Ram
van de nationale dopingautoriteit waarin door beide partijen werd vastgesteld dat doping in het betaalde voetbal in het geheel geen issue is, werd tot nader
order besloten de whereabouts in Nederland niet in
te voeren. Dit in tegenstelling tot onder andere Engeland waar 30 topspelers wel verplicht worden dit te
doen. In Frankrijk zijn de aanvoerders de klos (als
daar überhaupt nog een speler aanvoerder wil zijn!)
en in België moeten alle contactspelers eraan geloven.

Team VVCS zo veel in de picture en werden de
spelers massaal geïnterviewd door de schrijvende
pers en was het team in diverse tv programma’s te
bewonderen. Dit was mede het gevolg van de fantastische 4-0 overwinning op eredivisionist ADO Den
Haag in hartje Den Haag. Ondanks de zorgwekkende financiële situatie in het betaalde voetbal vonden
diverse spelers een nieuwe club. Oud Veendam keeper Barry Ditewig werd op basis van zijn spel tegen
ADO door dezelfde club gecontracteerd en keept
nu al maandenlang in de basis. Wederom een mooi
voorbeeld van het nut van Team VVCS.

Column van
Danny Hesp

Jeugdspelers ADO lid VVCS

ADO Den Haag heeft dit seizoen 4 jeugdelftallen
lid gemaakt van de VVCS(zie interview in dit blad).
Zo’n 60 spelers van A1, A2, B1 en B2 kunnen vanaf dit seizoen een beroep doen op alle faciliteiten die
de VVCS te bieden heeft. Technisch directeur André
Wetzel: ‘We willen onze spelers een goede start meegeven en hen een beetje beschermen tegen zaakwaarnemers die ouders langs de lijn aanspreken of
jongens van het veld sleuren. Maar dat betekent niet
dat we als ADO Den Haag de VVCS voortrekken of
onze spelers verbieden om met een andere partij in
zee te gaan. Ze kunnen elke dag beslissen om dat te
doen. Die vrijheid blijven ze houden.’ Hopelijk doet
dit voorbeeld, in het belang van jonge spelers en
onwetende ouders, andere clubs volgen.

Crisisgesprekken met spelers

Aan het einde van het afgelopen seizoen kwamen
er, meer dan ooit, telefoontjes binnen bij de VVCS
van verontruste spelers die van de club te horen
hadden gekregen dat er problemen waren met het
uitbetalen van de salarissen.
Dit was een duidelijk teken dat een aantal clubs
financiële problemen kende. Uiteindelijk leken Fortuna en FC Eindhoven failliet te gaan en hun licentie
te verliezen. Met beide spelersgroepen werden crisisgesprekken gehouden om de spelers voor te bereiden
op het ergste. Bij Eindhoven werd zelfs met de directie afgesproken om met de bij de VVCS aanwezige
kennis de club te ondersteunen, dit alles om een verlies van een roemruchte club tegen te gaan.
Traditioneel werd gedurende de maanden juni en
juli weer Team VVCS geformeerd, het zou een
memorabele editie worden. Meer dan ooit stond

Als voorzitter van de VVCS wil ik iedereen die werkzaam is voor, of gelieerd is aan, onze organisatie een
compliment geven over de werklust en inzet van het
afgelopen jaar. De juridische dienstverlening staat
nog steeds op een zeer hoog niveau. De contractbegeleiders hebben al hun spelers onder kunnen brengen en dat is knap in deze tijd. Door de samenwerking in ons re-integratietraject met Marieke Pol van
Sport United heeft een groot aantal ex-spelers een
nieuwe baan kunnen vinden. De Stichting Schuldhulpverlening helpt nog steeds spelers met positief resultaat van hun schulden af. Inmiddels is ook
jaargang 3 begonnen aan de VVCS Academy en
komt voor de studenten van het eerste uur het einde in zicht. Al met al ben ik trots op wat er binnen
de VVCS gedaan is dit jaar en dat proberen wij met
zijn allen volgend jaar te overtreffen. Ik wens iedereen een fijne kerst en succesvol 2010!

•
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Premieonderhandelingen
en home born players
Premieonderhande
lingen in 2009/2010
Al jaren komt de VVCS in actie
wanneer spelersraden er niet in
slagen om met hun bestuur of
directie tot een akkoord te komen
over de premieregeling voor het
nieuwe seizoen. Het belangrijke
voordeel voor de spelers is dat zij
zich dan weer volledig op hun
sportieve verplichtingen kunnen
concentreren. Bovendien is de
VVCS ook wat dat betreft ervaren
en niet bang voor een pittige
discussie. De voorbije periode nam
de VVCS de onderhandelingen over
van de spelersraden van
De Graafschap en RKC Waalwijk.

maken. Uiteindelijk werd door de
spelers met een overgrote meerderheid gekozen voor een der voorgelegde voorstellen. Het was daarna aan de club en de VVCS om de
gekozen variant duidelijk op papier
vast te leggen, waarmede dit dossier gesloten kon worden.

RKC Waalwijk: van
soap tot
machtsmiddel
Tot de VVCS (premie-)onderhandelingsdelegatie behoren normaliter Louis Everard en Ad Dieben.
De voorbije jaren hebben juist zij
dan ook de degens gekruist met
bestuurders en directies van heel

De VVCS is ervaren en niet bang voor
een pittige discussie
De Graafschap
Na diverse rondes van voorstellen
en tegenvoorstellen was duidelijk
dat spelers en club elkaar niet
konden vinden. De VVCS nam het
vervolgens van de spelersraad over.
De VVCS delegatie trof aan de
andere zijde van de onderhandelingstafel de De Graafschap directeuren Leen Looijen en Henk Bloemers. Het overleg met hen verliep
in een open en constructieve
sfeer. De onderhandelingsdelegaties kwamen tot twee verschillende
compromisvoorstellen. Vervolgens
heeft de VVCS beide voorstellen
voorgelegd aan de gehele spelersgroep. Na een toelichting kon elke
speler zijn eigen voorkeur kenbaar
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wat clubs. In een andere bedrijfstak
zou zulks wellicht betekenen dat
door hen niet meer snel opgekeken
zou worden van enige poging of
insteek van een wederpartij aan de
onderhandelingstafel. RKC Waalwijk slaagde er niettemin in om
toch ook hen daadwerkelijk perplex
te laten staan.
Nadat heel duidelijk was dat club
en spelers elkaar niet konden vinden, nam genoemde VVCS delegatie een en ander over van de RKC
spelersraad.
Wat zich daarna afspeelde had
in den beginne nog het meeste weg van een soap. Deze begon
met de missie van de nieuwbakken technisch directeur Mohammed Allach, bijgestaan door FBO

jurist Serge Rossmeisl. Ondanks
de bereikte promotie probeerden
zij ook de VVCS delegatie te overtuigen van de noodzaak van een
wel zeer bescheiden premieregeling. Aanvankelijk werden hierbij de
door spelers gememoreerde toezeggingen weggewuifd als nooit
gedaan. Immers, de heren hadden
bij voorzitter Passier en oud-directeur van de Vegt navraag gedaan,
en die hadden hen verzekerd dat
van enige toezegging geen sprake was. Niet veel later bleek evenwel geheel anders. Er bleek weldegelijk een door de heren Passier en
Van de Vegt getekende minimum
premiegarantie voor handen te zijn.
Een nieuwe onderhandelingsronde werd dan ook ingezet met deze
garantie als vertrekpunt. Nog voordat er overeenstemming bereikt
kon worden, brak er in het Waalwijkse grote paniek uit. Het recent
aangetreden managementteam
ontdekte niet slechts schrikbarende
tekorten, maar bovendien werden
in bijna elke lade geheel verschillende begrotingen voor hetzelfde
seizoen 2009/2010 aangetroffen.
Eén ding was zeker; de bij de KNVB
ingeleverde begroting was bepaald
niet waarheidsgetrouw.
De voor deze financiële chaos verantwoordelijken stapten vervolgens doodleuk op. Ook voor de
spelers ontstond een geheel nieuwe situatie. Onder druk van een
mogelijk dreigend faillissement
werd hen dringend gevraagd om
afstand te doen van alle winstpremies. Nadat duidelijk was geworden hoe ver de gemeente Waalwijk wilde gaan, volgde opnieuw
overleg tussen de VVCS en spelersgroep. Dit leidde tot een in de
ogen van de VVCS echt zeer redelijk gebaar van de spelers. Dit werd

confrontaties
echter door redder Mandemakers
anders gezien. Hij liet aan de spelers duidelijk maken dat dit niet
voldoende was. Zij moesten maar
afzien van al hun wedstrijdpremies.
Zo niet, dan zou het wel eens helemaal mis kunnen gaan … Op deze
manier werd er steeds meer druk
uitgeoefend op de spelers, terwijl
hen voor wat betreft de gecreëerde
chaos uiteraard geen enkel verwijt
te maken was. Hoe dan ook, onder
die druk besloten de spelers uiteindelijk toch gehoor te geven aan het
dictaat van hun hoofdsponsor.

nieuwe cursussen gevolgd zullen
kunnen worden via de virtuele klas.
Oftewel: prima te combineren met
het bedrijven van betaald voetbal.
De VVCS denkt hierbij sowieso aan taalcursussen en een varieteit aan kortlopende ICT-opleidingen. Ook worden er gesprekken
gevoerd met de Nederlandse Voetbal Academie van Raymond Verheijen. Laatstgenoemde zou graag
enkele van zijn modules via de virtuele klas van de VVCS Academy
aanbieden.

De spelers moesten maar afzien van
al hun wedstrijdpremies. Zo niet,
dan zou het wel eens helemaal mis
kunnen gaan …
VVCS Academy
vergroot haar
cursusaanbod

FIFA president Joseph
Blatter introduceert
“home born player”

De VVCS Academy ontwikkelt
zich snel. Recent zag de
geheel nieuwe eigen website
www.vvcs.nl/academy het licht en
werd met Arjan Ebbinge de eerste
eigen medewerker aangetrokken.
Voor de komende zes maanden
staan weer de nodige ambitieuze
plannen op stapel.
Via de nieuw te bouwen eigen
VVCS portal zal een fors aantal kortere cursussen aangeboden gaan worden. Uiteraard geldt
net als voor de al lopende HBO en
MBO opleidingen, dat ook deze

Het was de FIFA die bij monde van
haar president Blatter de zgn. 6+5
regel introduceerde. Deze regel zou
impliceren dat ook bij de aftrap van
een Nederlandse eredivisie- of eerste divisie wedstrijd per team tenminste 6 van de elf spelers speelgerechtigd zouden moeten zijn
voor het Nederlands elftal.
Hoewel een mooie gedachte,
lijkt een dergelijke beperking een
juridisch bepaald niet haalbare discriminatie. Kennelijk begint ook bij
de FIFA dat besef langzaam door te
dringen.

Recentelijk introduceerde Blatter dan ook een nieuwe variant, de
zogenaamde “home born player”.
Wat wordt hiermee bedoeld?
Uitgangspunt is de 6 + 5 regel
zoals hierboven beschreven, maar
tot de 6 spelers in de basisopstelling behoren dan ook:
de spelers die in het voorbeeld
van Nederland ongeacht hun nationaliteit al geregistreerd waren bij
een Nederlandse BVO vanaf hun
12e jaar en ook:
de spelers die ongeacht hun
nationaliteit vanaf hun 18e jaar
gedurende een opeenvolgende
periode van vijf seizoenen speelgerechtigd waren voor een Nederlandse BVO.
De invoering zou in de visie van
de FIFA trapsgewijs gerealiseerd
moeten worden en wel als volgt:
• in het seizoen 2011/2012 zou
voorzichtig begonnen worden
met een 3 + 8 eis;
• in het seizoen 2012/2013 zou dit
worden aangescherpt tot 4 + 7;
• in het seizoen 2013/2014 zou
vervolgens een 5+ 6 gelden als
minimum;
• eerst per de aanvang van het seizoen 2014/2015 zouden er vervolgens tenminste 6 “home born
players” moeten aantreden bij
de aftrap.
Het lijkt erop dat de FIFA een aantal varianten heeft samengevoegd.
Immers, aan het oorspronkelijke,
toch wel behoorlijk afgeschoten,
idee koppelde men nu de door de
UEFA geïntroduceerde variant en
herintroduceerde men eigenlijk de
zogenaamde VoetbalNederlander.
Ook de VVCS kan uiteraard niet
anders dan sympathie opbrengen
voor dit initiatief. Zeer benieuwd is
zij dan ook naar het oordeel van de
Europese Commissie.

mr Louis
Everard

•
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Piet Velt
Als doelman kleedt Piet Velthuizen zich
het liefst in het zwart. Onbedoeld eert
hij daarmee een legendarische
voorganger, Frans de Munck, alias de
Zwarte Panter, in een ver verleden
trainer van Vitesse waar Piet Velthuizen
nu het doel bewaakt. Natuurlijk kent hij
zijn klassiekers en roemt De Munck als
een icoon. ‘Ik word wel eens met hem
vergeleken, maar ik kom net kijken’,
waakt hij zorgvuldig voor het gangbare
opportunisme in de voetballerij.

heeft geen tijd om te d
‘Ik wil en moet elke dag beter worden’
8
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lthuizen

e dromen

Door LEX MULLER

P

iet Velthuizen (3 november 1986), kind
van deze tijd, plukt zijn voorbeelden meer
uit het heden. Zoals Gianluigi (Gigi) Buffon, de wereldkampioen van Juventus en
nog immer aanvoerder van het Italiaans
elftal. ‘Dat is mijn grote voorbeeld. Hij heeft zoveel
natuurlijke uitstraling, passie en winnaarmentaliteit. Een fantastische keeper.’ Ook voor Edwin van
der Sar koestert hij een buitengewone bewondering.
‘Ook een geweldige keeper, maar Buffon acht ik nog
net een tikkeltje hoger.’
Onder Bert van Marwijk als bondscoach staat de
23-jarige Piet Velthuizen derde in de hiërarchie
van nationale doelverdedigers. Achter de iets oudere Ajacied Maarten Stekelenburg (27) en Utrechter
Michel Vorm (26). Sommige kenners, als Hans van
Breukelen, tippen hem als de toekomstige nummer
een. Maar zelf wil hij niets weten van dergelijke, als
altijd, riskante voorspellingen. ‘Ik moet keihard blijven werken. Want ik wil elke dag beter worden. Een
stap vooruit maken, komt niet vanzelf. Ik moet elke
dag mijn best doen, ik mag nooit tevreden zijn. Ik
laat me de kop niet gek maken. Ik blijf met beide
benen op de grond staan.’
Piet Velthuizen, enig kind en geboren in Nijmegen, kreeg de liefde voor het voetbal mee van zijn
vader. ‘Hij was spits bij Wageningen. Hij zat tegen
het eerste aan, maar heeft het betaalde voetbal net
niet gehaald.’ Volgens zijn moeder bruiste hij al
heel jong van de energie. Fan van in het bijzonder
Ajacied Edwin van der Sar. Zijn eerste club lag in
dezelfde wijk (Lindenholt) waar hij opgroeide. SCE
ofwel Sport Club Excelsior. ‘Ik kon met de fiets naar
de training. Soms bracht mijn moeder me met de
auto, als het slecht weer was. Of als het ’s avonds te
donker was.’ Hij was net vijf en zijn moeder begeleidde hem als het even kon tijdens zijn vroege
tocht langs de velden.
Pas op zijn achtste nam Piet Velthuizen plaats onder
de lat. ‘Ik heb de eerste jaren gevoetbald. Met zijn
allen achter de bal aanrennen.’ Op advies van zijn
toenmalige trainer trok hij een trui aan en nestelde
zich in het doel. ‘Ik had een heel hard schot. Ik kon
de bal heel hard raken en ver naar voren trappen, bijna bij het andere doel. Dan gingen die gasten er achteraan en konden ze de bal er bij wijze van spreken
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zo intikken. Ik vond het leuk om die bal zo ver mogelijk uit te trappen. De trainer heeft het een keer met
mij geprobeerd en daarna ben ik niet meer uit de
goal gegaan’, aldus de opmerkelijke reden voor zijn
verhuizing naar de laatste plaats in het elftal.
Tot zijn tiende jaar ontwikkelde Piet Velthuizen zich
in de zorgeloze anonimiteit van de jeugd als doelman
in de dop. ‘Ik ben toen benaderd door Jan Huberts.
Hij was jeugdscout bij Vitesse. Hij zat bij Quick Nijmegen en gaf ons het advies om over te stappen naar
Quick Nijmegen. Daar was de opleiding iets beter
dan bij SCE. En ik wilde ook wel eens kampioen worden.’ Bij Quick 1888, de oudste club van Nijmegen,
vierde hij voor het eerst het feest van het kampioenschap. Maar dezelfde attente scout van Vitesse haalde hem na dat ene jaar bij Quick maar al te graag over
naar het nog meer professionele instituut in Arnhem.
Als Nijmegenaar hoorde Piet Velthuizen eigenlijk
niet af te zakken naar de als “vijandig” bestempelde
buurman en concurrent. Temeer daar ook NEC hem
wilde stallen in de jeugdafdeling. ‘Dat trok me niet
aan. Voor mij bood Vitesse me een betere jeugdopleiding.’ Vitesse verzekerde de talentvolle en gretige doelman ook een plaats in de C1, waar NEC twijfelde en hem eerst wilde examineren in de C2. ‘Ik
had al eens testwedstrijden gespeeld voor Vitesse en ook al eens meegetraind. Ik wilde meer gaan
trainen. Ik wilde alles geven voor later. Nee, je bent
nog niet echt bezig om te proberen de top te halen.
Maar je gaat wel beseffen dat het ergens om gaat’,
zo droomde hij, nog geen twaalf, heel schuchter van
een mogelijke carrière op het hoogste niveau.
Het was 1999 en Piet Velthuizen moest nog naar
school voor zijn studie op de mavo. ‘Elke ochtend
haalde het busje van Vitesse me als tweede om half
zeven thuis op. Daarna pikte het nog twee jongens
in Nijmegen op. Ik zat op het Gelders College in
Arnhem. Eerst naar school, tot half elf. Om elf uur
trainen. Het veld lag op een minuut van de school.
Om half een lunchen, om half twee weer school,
voor twee uur les. Om half vijf weer trainen, daarna naar huis. Tussen zeven en half acht was ik dan
weer thuis en moest nog mijn huiswerk maken.
Dat ging zo elke dag, op zondag na. Zaterdag speelden we onze wedstrijden. Na mijn huiswerk was ik
kapot. Om half tien was de pijp leeg.’
Tot en met zijn zestiende jaar hield de van voetbal bezeten Piet Velthuizen het zware dagritme met
alle plezier vol. Hij slaagde voor de mavo en bundelde alle aandacht en ambitie voor de scholing tot
een succesvolle doelverdediger. ‘Ik richtte me volledig op het echte werk.’ In de A1 zag hij het eerste
elftal van Vitesse stilaan naderen. Hij raakte in bezit
van zijn eerste contract, voor drie jaar. Tom Sanders
belastte zich als zaakwaarnemer met het opstellen
van de overeenkomst. ‘Het was een leuk beginnend
contract. Je kon er aardig van rondkomen. Maar het
waren geen spectaculaire bedragen.’
In zijn eerste seizoen in de A1 moest Piet Velthuizen bovendien geduld hebben op de bank. ‘Ik was
de tweede keeper. Sjoerd Rensen zat voor me. Hij

Ze hadden bij Vitesse
kennelijk al gezien wat
ik in mijn mars had.’
werd blijkbaar als een betere keeper beschouwd dan
ik. Een jaar later schoof hij door naar het belofteteam.’ Om in 2005 af te vloeien naar FC Dordrecht
en in 2009 naar IJsselmeervogels. ‘In mijn tweede
seizoen in de A1 speelde ik wel, als eerste keeper.’
Op achttienjarige leeftijd promoveerde hij naar de
beloften, waar hij een keer in de week meetrainde
met de A-selectie. Achter Harald Wapenaar en Gino
Coutinho liet trainer Edward Sturing hem in alle
rust ervaring opdoen tussen de profs van de eredivisie. Nog geen twintig nam hij de plaats in van vaste reserve achter routinier Wapenaar, want Coutinho
verlegde zijn vertrouwen naar FC Den Bosch.
Een blessure van Wapenaar noopte trainer Aad de
Mos de popelende jongeling in te zetten als eerste
doelman in de laatste wedstrijd voor de winterstop.
Op oudejaarsdag van 2006 maakte Piet Velthuizen
uit tegen Heracles zijn debuut. ‘Het werd geloof ik
2-2.’ Wapenaar verdween ook al uit Arnhem, naar
Sparta en Vitesse lokte Vladimir Stojkovic naar de
Gelredome. De nationale doelman van Servië werd
voor een half jaar gehuurd van FC Nantes, maar
kreeg niet op tijd de verplichte werkvergunning.
Zodoende hervatte De Mos de competitie met Piet
Velthuizen onder de lat. De kalender wees inmiddels 21 januari 2007 aan en Vitesse moest het opnemen tegen FC Groningen (winst van 3-2).
Zeven duels achtereen etaleerde de nieuweling zijn
kwaliteiten in het doel van Vitesse. Stojkovic verbeet
zich in de dug-out en pas na het verlies tegen RKC
wisselde De Mos van ballenvanger. In die reeks stortte Piet Velthuizen zich drie keer als een routinier op
de nul. De niet al te verwende fans begroetten blijmoedig en uitbundig een aankomende held. Zo’n
meevaller kon de geplaagde club uit Arnhem zeker
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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

NN adv progr_boek_NEDMACE

30-09-2005

VOSP7001_advA5_Fairplay.indd 1

Sinds 1988 sponsor van Oranje.
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Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

‘Om de top te
bereiken, moet
en kan je niet
dromen. Je moet
continu presteren,
elke dag weer.’

12:11:27

eurt

gebruiken, want Stojkovic was te duur om te behouden en De Mos ruilde hem in de rust van de laatste wedstrijd tegen PSV wijselijk in voor de aanwinst
voor het volgende seizoen. ‘Ze hadden bij Vitesse
kennelijk al gezien wat ik in mijn mars had.’
In dat jaar (2007-2008) zou Piet Velthuizen slechts
een duel verzuimen. Twente uit, vanwege een schorsing. In de winterstop trok Vitesse zijn contract naar
behoren op. Namens de VVCS souffleerde Louis
Laros de Nijmegenaar tijdens de besprekingen over
een opgewaardeerd salaris. ‘Het is een goed contract,
dat na dit seizoen nog een seizoen doorloopt.’ Hij
heeft nog geen zin om zich te verdiepen in het vervolg. ‘Ik heb het goed naar mijn zin bij Vitesse. Voor
mijn ontwikkeling moet ik regelmatig spelen. Dat
kan bij Vitesse. Ik heb er niets aan elders meer geld
te kunnen verdienen, maar bij die club op de bank
te moeten zitten’, zo concentreert hij zich vooralsnog
volledig op de huidige situatie. In Arnhem heeft hij
zich inmiddels meer dan voldoende bewezen als volwaardige eerste doelman. In het seizoen 2008-2009
telde hij andermaal 33 wedstrijden. Uitgerekend
uit tegen AZ moest hij wegens een dijbeenblessure
noodgedwongen afzeggen. En ook in deze competitie
is hij bij Vitesse een meer dan vaste waarde.
Zijn marktwaarde kreeg maart 2008 nog een slinger in opwaartse richting, na zijn eerste uitverkiezing bij de selectie van het Nederlands elftal.
Bondscoach Marco van Basten moest voor de oefeninterland in Oostenrijk puzzelen na het wegvallen van Edwin van der Sar en Maarten Stekelenburg. Hij hield zodoende alleen Henk Timmer over.
Onder opvolger Bert van Marwijk debuteerde Piet
Velthuizen na rust tegen Japan in Enschede. Ondertussen draaide hij alweer acht keer mee in het nationale elitekorps, het vaakst als nummer drie in
het rijtje sluitposten. ‘Het Nederlands elftal is een
droom die uitkomt. Je speelt en traint met de beste
spelers van de wereld’, zo geniet hij telkenmale van
de stages bij Oranje. Terwijl hij toch vanaf zijn veertiende jaar alle vertegenwoordigende teams leerde kennen, tot en met Jong Oranje en Nederland-B.
‘Overal was Vermeer mijn grote concurrent.’
Uiteraard hoopt Piet Velthuizen in stilte op een

Fantastisch talent
Vier jaar trok Lambert Jager bijna dagelijks op met Piet Velthuizen. Hij
fungeerde als keeperstrainer bij Vitesse en zag zijn pupil ontbolsteren als
eerste doelman van de club uit Arnhem. ‘Een fantastisch talent’, prijst de
54-jarige oefenmeester, sinds 1 juni van dit jaar weg bij Vitesse. ‘Hij heeft een
enorm goede reflex en een goede trap. Daarbij is hij tweebenig.’
Lambert Jager trachtte Piet Velthuizen vooral tactisch te verbeteren. ‘Meer de
bal aanvallen. Daar ben ik toch een liefhebber van. Meer uit de goal komen;
met dat proces was ik elke keer weer bezig.’
In het begin verdiepte Lambert Jager zich in het soms moeilijke karakter
van zijn leerling. ‘Hij heeft een gebruiksaanwijzing, maar wie heeft dat niet?
Vergeet niet dat hij net 23 is, erg jong voor een keeper. Ik heb geprobeerd
tot hem door te dringen. Dan is Piet erg leergierig’, zo bewaart Lambert Jager
prettige herinneringen aan de samenwerking van vier jaar met Piet Velthuizen.

afvaardiging naar het WK, al spreekt hij dat niet
hardop uit. ‘Ik ben pas 23. Ik focus me alleen maar
op mezelf. Om de top te bereiken, moet en kan je
niet dromen. Je moet continu presteren, elke dag
weer.’ Bij Vitesse heeft hij, een trainingsbeest bij
uitstek, twee onovertrefbare leermeesters: Raimond
van der Gouw (ex Man-United) en Jan Jongbloed
(ex-Oranje). ‘Daar moet ik mijn profijt uithalen.’ Bij
elke training gaat hij tot voorbij het gaatje, vastberaden in zijn poging de zwakke punten weg te schaven. ‘Mijn reflex is mijn sterke punt, verder kan en
moet alles beter. Ik ben zelf een perfectionist en wil
alles verbeteren. Daar werk ik elke dag keihard aan.
Ik houd niet van half werk.’
Veelal verlaat Piet Velthuizen als een van de laatsten het oefenveld op Papendal. Bezweet, gesloopt
maar voldaan, want alleen in die stemming wil hij
naar huis kunnen rijden. Samen met zijn vriendin
woont hij in Beuningen, toepasselijk in de Karpergracht. Want thuis in zijn privéomgeving liefkoost
hij een fraaie Japanse tuin, met een vijver vol fantasierijk getinte kooikarpers. ‘Mijn tuin is alles voor
me. Hier voel ik me gelukkig.’

FOTO: ADRIE MOUTHAAN
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1e Topsportgolfdag van
de Rabobank een succes!
Op 14 oktober jongstleden werd de
eerste Topsportgolfdag georganiseerd door
de Rabo Topsportdesk. De gasten werden
ontvangen op Golfbaan Welschap te
Eindhovean. Het gezelschap bestond uit
topsporters, oudtopsporters en ook de
VVCS was vertegenwoordigd evenals de
Rabo Wielerploeg.

Het was een mooie dag voor een 9-holes wedstrijd of clinic. De hele
middag was iedereen sportief bezig en tijdens het Walking Diner
was er tijd voor een goed gesprek. Na het diner was er gelegenheid
om elkaar beter te leren kennen, onder het genot van een lekker
glaasje wijn!
De eerste Topsportgolfdag was een succesvolle initiatief te
noemen, mede door het feit dat er goede doelen aan waren
verbonden. Dus geen prijzengeld en prijsjes voor de gasten, maar
verschillende donaties aan drie goede doelen. De gasten mochten
vier cheques overhandigen aan drie doelen (stichting Sportcor,
stichting Pantareus en stichting Kuychi). Drie stichtingen die zich
respectievelijk inzetten voor onderzoek naar de plotselinge dood
van (top)sporters, de panters die met uitsterven bedreigd worden
en kansarme kinderen in Peru. Grote winnaar was de Stichting
Pantareus van Ronald Waterreus. Deze stichting kreeg € 750,- ,
de stichting Kuychi kreeg een donatie van € 375,- en stichting
Sportcor ontving een cheque van € 250,-.
Volgend jaar wordt er zeker weer een topsportgolfdag
georganiseerd, dus wellicht tot dan!

•

Voor meer informatie over de Rabo Topsportdesk kijk op
www.rabobank.nl\eindhoven-veldhoven\privatebanking\topsportdesk
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Het verleden, het
heden en de toekomst

F

iscaliteit, belasting, wetgeving. Woorden
waarbij de gemiddelde Nederlander snel
afhaakt. Begrijpelijk. Belastingwetgeving
is gecompliceerd. Jaarlijks wordt er in september een belastingplan voor het dan
komend jaar uitgebracht. Wijzigingen en aanpassingen worden daarin bekend gemaakt. Belastingrecht
is dan ook buitengewoon dynamisch.
In de nadagen van het profbestaan, komt de vraag
wel meer op: wat ga ik doen als ik gestopt ben?
Vaak zie je dat spelers nog in de Hoofdklasse van
het amateurvoetbal hun carrière afsluiten. Sommige spelers gaan een trainerscursus volgen en anderen volgen al tijdens hun loopbaan een opleiding bij
bijvoorbeeld de VVCS academie. Als vangnet voor
inkomen kan de voetballer uiteraard een beroep
doen op de CFK-regeling.
Het verleden en heden. Nu de toekomst. Over de
fiscale gevolgen van overlijden denkt men normaliter niet na. Begrip is op zijn plaats. Het is immers
helemaal niet leuk om na te denken wat er gebeurd
op het moment dat je overlijdt. En ook op dit vlak
is er volop fiscale beweging. De huidige successiewet wordt gewisseld door de Wet Schenk- en Erfbelasting (WSE). Deze wet zal normaliter per 1 januari
2010 ingaan. Een kleine greep uit de nieuwe wet.
De oude termen successierecht en schenkingsrecht
worden vervangen door ‘erfbelasting’ en ‘schenkbelasting’. De tarieven gaan ruwweg omlaag, de
vrijstellingen omhoog. Voor partners gaat naast
de verlaging van het tarief de vrijstelling omhoog
naar € 600.000. Voor kinderen gaat de vrijstelling
omhoog van € 10.323 naar € 19.000, maar de hogere vrijstelling voor kinderen jonger dan 23 jaar vervalt. Voor zieke en gehandicapte kinderen gaat een
vrijstelling gelden van € 57.000. De eenmalige vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen 18
en 35 jaar blijft en wordt € 24.000. Voor schenkingen ter zake van verwerving van een eigen woning
of voor betaling van kosten van een studie of de
opleiding voor een beroep van dat kind geldt een
éénmalig verhoogde vrijstelling van € 50.000.
Fiscale constructies wil men aan gaan pakken. Denk
hierbij aan bepaalde testamentvormen zoals het
‘turbotestament’ en het ‘ik-opa-testament’. De ren-

teloze (of laagrentende), direct opeisbare lening van
(met name) ouders aan kinderen wordt aangepakt.
Wordt er bij een lening geen rente bedongen, of een
rente die lager is dat 6%, dan wordt het kind namelijk geacht een vruchtgebruik te genieten dat met
schenkingsrecht belast moet worden.
Afgezonderd Particulier Vermogen (APV) wordt
in vervolg bestreden. Denk aan de Anglo-Amerikaanse trust of de Antilliaanse stichting particulier
fonds. Degene die een trust heeft ingesteld, heeft
(een deel van) zijn vermogen hierin ondergebracht.
Juridisch is het niet meer van hem en zou niet meer
belast kunnen worden. Maar feitelijk heeft hij nog
wel de beschikkingsmacht. Het vermogen kleeft aan
de trust en vaak zie je dat dit vermogen uiteindelijk
nergens belast wordt. Dit wil men gaan bestrijden.

Column van
Stef Bekker
Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact
op met Stef Bekker,
als belastingadviseur
verbonden aan
Punt & Van de Weerdt
Belastingadviseurs
te Den Haag.
(070-3 025 825)

Over de fiscale gevolgen
van overlijden denkt
men normaliter niet na
Van groot belang is dat het fiscale partnerbegrip
gaat veranderen. Partner kan men straks alleen nog
maar zijn als men gehuwd is, geregistreerd partner
is of samenwonend is. Voor samenwoners gelden
nog aanvullende voorwaarden zoals het hebben van
een gezamenlijke huishouding en een notarieel verleden samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht. Met name dit laatste aspect is erg belangrijk.
Is er wel een notarieel verleden samenlevingscontract aanwezig?
De gemiddelde profvoetballer kan best een goed
appeltje voor de dorst hebben. Toekomstig inkomen
is aanwezig. Maar heeft hij wel eens nagedacht aan de
gevolgen van overlijden? Sta er niet te laat bij stil, hoe
lastig en emotioneel dit onderwerp ook is of kan zijn.
Ter afsluiting, als je aan je kinderen of zelfs kleinkinderen wilt schenken, benut dan nog dit jaar
het 5%- en het 8% tarief voor kinderen en het 8%12,8% tarief voor kleinkinderen. Doe nog in 2009 je
voordeel ermee!

•
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eel kun je zeggen van het debuut
van Olivier ter Horst in het betaalde voetbal, maar niet dat het onopvallend was. De 20-jarige verdediger
van Heracles stond op 27 september
in de uitwedstrijd tegen NEC vanaf de aftrap in de
basis bij de Almelose ploeg, maar vond zichzelf 73
minuten later terug in de kleedkamer, een rode kaart
rijker en een illusie armer. ‘Het was een bijzondere middag, ja,’ glimlacht Ter Horst als hij terugdenkt
aan zijn debuut. ‘Balen natuurlijk vanwege die rode
kaart. Maar aan de andere kant ook tevreden omdat
we met 2-0 wonnen. Een dubbel gevoel.’
Ter Horst moest tegen NEC de zieke Antoine van
der Linden vervangen. Twee dagen eerder had hij
van trainer Gert Jan Verbeek te horen gekregen dat
hij een basisplaats zou krijgen, nota bene in zijn
geboortestad Nijmegen. ‘Heel speciaal natuurlijk,
vrienden en familie allemaal op de tribune. Vroeger
ging ik wel eens bij NEC kijken, dus ik kende het
stadion wel. Alleen nog niet vanaf de plek waar ik
die middag stond. Toch was ik niet heel erg nerveus
of zo. Natuurlijk was ik opgewonden, maar tegelijkertijd ook geconcentreerd. Dat was een goed teken,
het betekende dat ik er klaar voor was.’

Vrije kopkans

Het debuut van Ter Horst had die middag nog
vreemder kunnen lopen als hij na vijf minuten de
bal in het doel had gekopt, in plaats van rakelings
ernaast. Opnieuw begint hij te lachen. ‘Dat was
ook zo’n moment, ja. We gingen met drie koppers
naar voren. De afspraak was dat ik naar het midden
zou sprinten. Niemand volgde me, waardoor ik een
vrije kopkans kreeg. Maar omdat ik de bal iets achter me kreeg, koos ik voor de verre hoek, terwijl ik
hem in de korte hoek had moeten plaatsen. Aan dat
moment moest ik ’s avonds nog wel even terug denken toen ik de beelden zag.’
Datzelfde gold voor die gewraakte 73e minuut toen
zijn directe tegenstander Björn Vleminckx voor
hem langs sneed. De strafschop was terecht, vindt
Ter Horst nog steeds, maar over de rode kaart heeft
hij zijn twijfels. ‘Helemaal toen ik de beelden later
terug zag op YouTube. Er liep ook nog iemand mee.
Laat ik het zo zeggen: de scheidsrechter had het ook
met geel af kunnen doen.’

Olivier te
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Olivier ter Horst stapte
deze zomer over van Jong
PSV naar Heracles. In Almelo
hoopt hij te bereiken wat
hem in Eindhoven niet lukte:
een basisplaats veroveren.

ter Horst
september 2009
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‘Ik hou ervan
om me in
een spits vast
te bijten’

FOTO: ERIC VERHOEVEN

Om de verwarring in zijn jonge hoofd compleet
te maken, was er direct na zijn rode kaart ook nog
opluchting, omdat de door hem veroorzaakte penalty gemist werd door El-Akchaoui. ‘Ik kon wel door
de grond zakken toen ik die kaart zag. Ik besefte
meteen dat ik mijn ploeg behoorlijk had benadeeld.
Toen ik de trap af liep, op weg naar de kleedkamer,
hoorde ik geen gejuich. Ik dacht: dat is een goed
teken. Op de tv die in de catacomben stond, werd
mijn gevoel bevestigd: El-Akchaoui had gemist. Na
afloop kreeg ik de complimenten van mijn ploeggenoten. Dat zorgde ervoor dat ik uiteindelijk toch met
tevredenheid terugkijk op mijn debuut.’
Lovende woorden

Eerder in het jaar waren er ook al complimenten
geweest voor Ter Horst. Op de website van Heracles sprak directeur Nico Jan Hoogma deze zomer
lovende woorden over de van PSV overgekomen
aanwinst, die in Almelo hoopt te bewerkstelligen
wat hem in Eindhoven niet was gelukt: een basisplaats veroveren. ‘Ik had moeite met de laatste stap
naar het eerste elftal en besloot dat het beter was om
bij een andere club aan spelen toe te komen,’ vertelt
Ter Horst. ‘Behalve Heracles was er ook serieuze
belangstelling van RKC. Alleen ging het bij hen om
verhuur. In eerste instantie wilde PSV mij niet laten
gaan. Maar twee dagen voor het verstrijken van de
transferdeadline kreeg ik het bericht dat de clubleiding er uit was met Heracles. Samen met Louis
Laros van de VVCS ben ik toen in Almelo gaan praten met technisch directeur Nico-Jan Hoogma en
trainer Gert Jan Verbeek. Dat was een prettig en
open gesprek. Louis heeft verder het contract voor
mij geregeld. De duur is één jaar en de club kan een
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optie lichten voor nog eens twee jaar. Het is aan mij
om dat dit seizoen af te dwingen. Verder heeft Louis
voor mij de randzaken geregeld zoals een eigen
appartement en een auto, zodat ik me op het voetbal
kon concentreren. Ik ken Louis al vanaf mijn dertiende, toen hij mijn trainer was bij de C1 van Vitesse. Bij contractonderhandelingen draait het voor een
groot deel om vertrouwen en dat heb ik blindelings
in hem. Het voelt gewoon goed.’
Water en vuur

Almelo is voor Ter Horst voorlopig het eindstation
van een carrière die begon bij bij de amateurclubs
Oranje Blauw en Quick 1888 in Nijmegen. Als
D-junior maakte hij, als Nijmegenaar, de overstap
naar de jeugdopleiding van Vitesse/AGOVV.
Ter Horst kent zijn klassiekers en besefte, hoe jong
hij ook was, dat de beide clubs zich tot elkaar verhouden als water en vuur. ‘Maar het was een bewuste keuze om naar Vitesse te gaan. Toentertijd was de
jeugdopleiding van Vitesse zeer vooruitstrevend. De
trainers waren goed, tussen de middag kon er warm
worden gegeten en voetbal en school waren prima op elkaar afgestemd. Bovendien speelde Vitesse toen Europees voetbal, terwijl NEC tegen degradatie vocht in die jaren. Al met al zag dat plaatje er
gewoon een stuk aantrekkelijker uit. Het was ook
niet zo dat ik niet door Nijmegen kon lopen. Alleen
vrienden maakten wel eens opmerkingen, maar dat
was vooral dollend bedoeld.’
Ter Horst ontwikkelde zich in die periode tot de
(linksbenige centrale) verdediger die hij nu is,
iemand die het duel niet schuwt. ‘Ik hou ervan
om me in een spits vast te bijten,’ typeert hij zichzelf. ‘Daarnaast beschik ik over een goeie crosspass.

Opbouwend sta ik mijn mannetje, maar ik heb liever dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld omdat
mijn directe tegenstander niet heeft gescoord dan
dat ik de complimenten krijg over mijn opbouw, terwijl ik verdedigend steken heb laten vallen.’
Roken

Bij Vitesse maakte Ter Horst deel uit van een uitstekende lichting met onder meer Ricky van Wolfswinkel, Nicky Kuiper en Wiljam Pluim. Het elftal
werd zelfs kampioen van Nederland. Het ging Ter
Horst zo goed af bij Vitesse dat hij op zijn zestiende besloot een stapje hogerop te gaan en naar PSV
verhuisde. Hij had geen moeite om aansluiting te
krijgen met het hogere niveau. Wél verbaasde hij
zich in Eindhoven over het onprofessionele gedrag
van sommige ploeggenoten. ‘Er zaten veel jongens
in mijn elftal die er met de pet naar gooiden. Op
school begonnen ze te roken en op de training hadden ze een grote mond tegen de trainer. Ik heb me
daar zo veel mogelijk voor proberen af te sluiten,
maar vreemd vond ik het wel.’
Daar kwam nog bij dat hij in een pleeggezin zat.
Weg van zijn vertrouwde omgeving in Nijmegen,
geen ouders en zus om zich heen en vooral: geen
privacy meer. Zijn verzoek aan PSV om te mogen
verhuizen naar een appartement werd ingewilligd.
‘Maar toen andere jongens dat hoorden, wilden ze
ook in een appartement wonen. Binnen de kortste
keren zaten we daar met z’n vieren. Ik vond dat helemaal niks, veel te volgepropt. Ik heb dat bij PSV aangegeven, maar er werd niet echt iets mee gedaan.
Ik heb de oplossing zelf gevonden door mijn rijbewijs te halen. Zodoende ben ik weer bij mijn ouders
in Nijmegen gaan wonen en reed ik dagelijks vijftig
minuten op en neer. Dat beviel me veel beter.’
Dipjes

Op sportief gebied had Ter Horst toen al de nodig
dipjes gehad. Waar hij voor die tijd nooit ergens last
van had, bleven pijntjes nu wekenlang nazeuren.
Geregeld was hij er enkele weken uit, waardoor het
ritme verdween. Hij moest zelfs onder het mes voor
een meniscusoperatie. ‘Het was voor het eerste dat
ik tegenslag kreeg in mijn carrière. Daarvoor was de
lijn alleen nog maar omhoog gegaan.’
Ter Horst trainde als stagiair geregeld mee met de
selectie van PSV en onder Ronald Koeman maakte hij eens deel uit van de Champions Leaguewedstrijdselectie. Toch lukte het hem niet om definitief aan te haken bij PSV 1. ‘Ik had deze zomer in
Toulon gespeeld met de Oranje-beloften en kwam
met veel zelfvertrouwen naar PSV. De eerste twee
weken mocht ik nog met het eerste meetrainen,
maar daarna kwam ik weer in het tweede terecht.
Dat zou mijn derde jaar worden in Jong PSV. Op
dat moment besefte ik: ‘Het is beter als ik naar een
andere club vertrek.’
Dat werd dus Heracles. De Nijmegenaar ziet zijn
transfer naar Almelo niet als een stap terug. Integendeel: hij is verlost van de uitzichtloze wed-

strijden op maandag met Jong PSV en voelt zich
bij Heracles een serieus selectielid. En dat is veel
waard, vindt hij. ‘Ik vond dat de meeste spelers in
die wedstrijden van Jong PSV heel egoïstisch speelden. Het ging er daar vooral om dat je je in de kijker
speelde bij de trainer. Bij Heracles is iedereen veel
meer gezamenlijk met het resultaat bezig. Dat ligt
mij het beste. Ik vind: zodra het met het team goed
gaat, dan gaat het met jou ook goed.’
Woorden die er bij teambuilder Gert Jan Verbeek in
zullen gaan als Gods woord in een ouderling. Ter
Horst kende de verhalen over de fysieke martelingen waaraan hij zijn spelers zou onderwerpen. Maar
hij heeft louter lof voor de aanpak van Verbeek.
‘Het is redelijk fysiek, maar dat vind ik wel fijn.
De belangrijkste reden dat ik het bij PSV niet heb
gered, is omdat ik fysiek tekort kwam. Ook daarom is Heracles een goede stap geweest. Ik ben een
harde werker, hou er wel van om flink te zweten. Ik
hoor uit de groep dezelfde geluiden. De trainer is
heel duidelijk en brengt zijn visie goed over.’
Toekomst

Wat de toekomst brengt, moet Ter Horst maar
afwachten. Zijn belangrijkste doel is dat Heracles
de optie van twee jaar licht. ‘Ik ben als stand-in voor
Van der Linden gehaald, daar is de club heel
duidelijk in geweest. Als hij uitvalt vanwege een
blessure of schorsing, dan moet ik er gewoon staan.
Hij doet het heel goed, ik zal hem niet snel uit de
basis spelen, maar hij is ook al 33 jaar en heeft niet
het eeuwige leven. Het is aan mij of ik een waardige
opvolger kan worden.’
En op de lange termijn? Als Ter Horst zijn ogen
dicht doet, dan ziet hij zichzelf spelen in Engelse
stadions. ‘Ik doe al een cursus Engels, omdat ik vind
dat ik die taal niet goed genoeg spreek. Wellicht
komt het nog eens van pas in de toekomst, maar
dat is voorlopig niet reëel. Ik richt me eerst op
Heracles.’

•
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Interdean Relocation Services
U gaat over de grens voetballen en dus wonen in een ander land? Interdean
biedt de Relocation service waar u en uw gezinsleden van op aan kunnen.
Relocation Service houdt ondermeer in dat wij u helpen met het zoeken
naar de juiste woning op de beste locatie en u praktische hulp en
ondersteuning ter plekke bieden.
Hoe we dat doen?
Relocation Services op maat

Een team van Interdean medewerkers biedt
een zeer persoonlijke Relocation- en verhuis
service en begeleidt u door het gehele proces; u hebt slechts te maken met één contactpersoon.
Van algemeen advies in het begin, tot de daadwerkelijke dienstverlening
op de nieuwe locatie. U kunt er zeker van zijn dat in elke fase van het proces de dienstverlening in handen is van een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van internationale Relocation trajecten. Het
is ons vak.
Volledig aanbod van Relocation Services

U kunt uit ons aanbod van Relocation services die diensten selecteren
welke aansluiten bij de behoeften van u en uw gezin. Maak uw keuze uit
de verschillende mogelijkheden en kies voor een compleet programma
op maat. De experts van Interdean International Relocation adviseren u
over het programma dat het beste aansluit bij de wensen van u, uw gezin
en natuurlijk de nieuwe werkgever/sportclub.

Enkele van onze mogelijkheden:
Visa en immigratie

Het verkrijgen van de juiste werkvergunningen en visa kan gecompliceerd en tijdrovend
zijn, maar het is de eerste stap voor een succesvolle overplaatsing. Interdean assisteert
en adviseert wereldwijd bij het aanvragen
van de benodigde visa en werkvergunningen.
Oriëntatie ter plekke

Een oriëntatie tour, ook wel een “preview trip” of “look see visit”, is een
waardevol onderdeel van het programma dat op verschillende manieren toegepast kan worden. Deze service van Interdean bestaat o.a. uit een
bezoek met een locale specialist. Deze tour geeft u alle informatie die
nodig is om op de nieuwe locatie te kunnen wonen en werken.
Tijdelijke huisvesting

U heeft uw keus gemaakt echter de permanente huisvesting is nog niet
gereed. Interdean heeft een breed scala aan tijdelijke huisvestingsopties
welke aansluiten bij elke behoefte voor de korte termijn.
Denkt u hierbij aan serviced apartments en huuraccommodaties voor de
korte termijn. Onze Relocation specialist adviseert u over de mogelijkheden die het beste aansluiten bij uw wensen.
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Vinden van permanente huisvesting

Het vinden van de juiste woning is essentieel. Onze dienstverlening is erop gericht
ervoor te zorgen dat u uiterst tevreden bent
met de nieuwe woonsituatie en locatie.
Voor het vinden van de juiste locatie en het
juiste huis is het uitermate belangrijk om
helder te hebben wat de persoonlijke wensen
zijn van u en het gezin/partner, evenals wat de zakelijke eisen zijn die aan
de huisvesting mogen worden gesteld. Wij werken alleen samen met deskundigen op het gebied van huisvestiging met expertise, ervaring en kennis van de plaatselijke/lokale markt.
Vinden van een school

Als u schoolgaande kinderen heeft, is de schoolkeuze zeer belangrijk. De
juiste schoolkeuze kan het hele verhuistraject zeer positief beïnvloeden.
Het programma van Interdean voor het vinden van de juiste school, houdt
rekening met huidige en toekomstige onderwijsplannen. Interdean heeft
natuurlijk ook oplossingen voor speciaal onderwijs.
Settlingin Assistance; praktische hulp en ondersteuning

In de eerste maanden zoeken u en uw gezin de juiste weg op de nieuwe
locatie. Dit moet een positieve ervaring zijn en mag de verhuizing zeker
niet negatief beïnvloeden. De praktische hulp en ondersteuning van Interdean is speciaal ontwikkeld om u te begeleiden tijdens deze eerste belangrijke maanden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het regelen van aansluitingen
van gas, water, licht, internet, tv en telefonie. Of hulp bij het aankopen/
leasen van een auto, registratie van (meegenomen) auto en rijbewijs, het
vinden van een (huis)arts, het regelen van bankzaken.
Inboedelverhuizingen

Het verhuizen van de inboedel zelf is een
essentieel onderdeel van het gehele traject.
Het combineren van deze verhuizing met het
complete Relocation programma kan een
aanzienlijke tijd- en kostenbesparing opleveren. Wij bieden een volledig deur-tot-deur;
huis-tot-huis verhuisservice voor u en uw
gezin. Interdean heeft professionele verhuisadviseurs, inpakteams en verhuiscoördinatoren die u tijdens het hele verhuisproces begeleiden. Het
doel van onze dienstverlening is erop gericht dat u en uw inboedel veilig
en op tijd op de plaats van bestemming aankomen. Zonder zorgen,
zonder stress.
U speelt de bal en wij doen de rest!
Interdean International Relocation
A. Einsteinweg 12 2408 AR Alphen aan den Rijn T: +31 172 447979

Levchenko
mist de knusse gezelligheid
van Nederland

E

vgeniy Levchenko (31) beheerst de Nederlandse
taal nog altijd uitstekend. ‘Dat verleer je niet zo
snel. Ik was veertien jaar in Nederland en ik heb
in die tijd behoorlijk wat opgebouwd.’ Sinds zijn
transfer afgelopen zomer van FC Groningen
naar FC Saturn Moskou Regio pendelde hij alweer twee
keer op en neer naar zijn “tweede vaderland”. ‘Ik moest
ook nog veel regelen.’
De in Oekraïne geboren Levchenko (2 januari 1978) vertoefde vanaf het seizoen 1996-1997 in Nederland. Tot
medio 2009 zwierf de veelzijdige en begaafde middenvelder langs vijf clubs: twee keer Vitesse, Helmond Sport,
Cambuur Leeuwarden, Sparta en FC Groningen, waar hij
na vier jaar met pijn in het hart afscheid nam van de eredivisie en naar Rusland vertrok. ‘Hier is alles heel groot. Ik
mis het kleine, knusse, de gezelligheid van Nederland. In
die veertien jaar ben ik me gaan hechten aan Nederland.
Groningen of Den Haag, zo’n stad doorkruis je in hooguit
dertig minuten. In Moskou kost je dat drie tot vier uur. Er
is bovendien constant file. In deze stad leven al net zoveel
mensen als in heel Nederland.’
De ooit via CSKA Moskou in Arnhem neergestreken Levchenko (www.levchenko.nl) woont overigens bij het trainingscomplex van het buiten Moskou (in Ramenskoje)
gevestigde FC Saturn. ‘Op zo’n 35 tot 40 km buiten Moskou. Heel prettig, in de bossen. Een heel mooi stuk buiten Moskou, ver weg van het drukke verkeer en de hectiek.’
Net als New York raast het leven in de Russische hoofdstad
constant door, 24 uur achtereen. ; ‘Waar kan je in Nederland om zes uur ’s morgens of drie uur ’s nachts een restaurant binnenlopen om wat te gaan eten?’
In de Russische Premjer-Liga moest Levchenko ook weer
wennen aan de meer op resultaat spelende competitie.
‘Het voetbal is hier anders dan in Nederland. Minder verzorgd, meer op kracht uitgeoefend. Sommige wedstrijden
zijn niet spectaculair, meer tactisch, vooral meer Italiaans.
Risico’s vermijden, lange ballen naar voren.’ Bij middenmoter FC Saturn, waarvoor hij anderhalf jaar tekende,
raakte hij bij de nieuwe Russische trainer Gordeev een
beetje uit beeld. ‘Ik heb ongeveer de helft van het aantal
wedstrijden gespeeld. Voor de voorbereiding op het nieuwe
seizoen wil ik wel weten wat hij met mij van plan is.’

FOTO’S: PRO SHOTS

De lange winterstop trad in op 29 november. Kerst vieren
de gelovige (orthodoxe) Russen op 7 januari, toevallig ook
de verjaardag van zijn beide ouders. ‘In Rusland en ook
in Oekraïne zijn 31 december en 1 januari grote feestdagen. Ik denk dat ik in de weken daarvoor vakantie neem en
een mooi land ga bekijken. Indonesië bijvoorbeeld of een
ander land in Azië. Die culturen trekken me heel erg aan.
Ik wil wel 7 januari vieren met mijn ouders. Zij wonen nog
altijd in Oekraïne.’
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5 jaar VVCS-voorzitter af

Theo van Seggelen
Ruim 10 jaar lang was Theo van Seggelen het
boegbeeld van de VVCS. Vijf jaar geleden nam hij
afscheid als voorzitter van de spelersvakbond om
secretarisgeneraal te worden van FIFPro, de
internationale spelersvakbond. Hoe kijkt hij nu
terug op zijn periode van de VVCS? Hoe vindt hij
dat zijn opvolgers het er vanaf brengen? En hoe is
de positie van de Nederlandse voetballers in
vergelijking met spelers in andere voetballanden?

r

ond 1980 speelde Theo van Seggelen
twee seizoenen lang betaald voetbal bij
Telstar. De student notarieel recht werd
als vanzelf actief in de spelersraad van
de IJmuidense club. Ook toen Van Seggelen weer terugkeerde naar hoofdklassers als AFC
en UVS bleef hij verbonden aan het betaald voetbal. Zo werd hij secretaris van de Centrale Spelersraad, waarvan Sparta-speler Louis van Gaal destijds
de eerste voorzitter was.
In 1993 kwam Van Seggelen full-time in dienst van
de VVCS, als opvolger van de grondlegger van de
spelersvakbond, Karel Jansen.
Van Seggelen: ‘We hebben in mijn periode met name
gewerkt aan een goede, evenwichtige CAO, die er
jaren niet geweest was. Dat was vooral belangrijk
voor de spelers uit de eerste divisie. Ook hebben we
de Nederlandse spelers beschermd door middel van
de buitenlandersregeling. Door de regel in te voeren dat spelers van buiten de EU minimaal 150%
van het gemiddelde loon uit de eredivisie moesten
verdienen, wisten we te voorkomen dat Nederland
overspoeld zou worden door buitenlandse spelers
die niets zouden toevoegen aan onze competitie.’

Je hebt je altijd als een echte vakbondsman
gepresenteerd.
Van Seggelen: ‘Dat vind ik ook belangrijk. De sociale kant van het werk, het opkomen voor anderen, is
mijn belangrijkste drijfveer. We hebben van de VVCS
in de jaren negentig een echte vakbond gemaakt. We
hebben de puur commerciële activiteiten afgestoten en een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het
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vakbondswerk en de commerciële activiteiten, waaronder de agenten. Hoewel de VVCS natuurlijk nog
altijd de meeste spelers begeleidt.
We hebben ook de spelersraden bij clubs beter laten
functioneren, de Centrale Spelersraad uitgebouwd en
ook spelers opgeleid in die richting. Die hebben daar
vaak in hun latere werk, - soms bij de VVCS, soms
bij andere organisaties - veel profijt van gehad.’

Op een gegeven moment viel je werk bij de
VVCS niet meer te combineren met je taken bij
FIFPro, de internationale spelersvakbond.
Van Seggelen: ‘In 1992 riep Gordon Taylor, de president van de Engelse spelersvakbond PFA de grote landen Spanje, Frankrijk en Italië bij elkaar.
De VVCS werd ook uitgenodigd. Toen is een plan
bedacht om FIFPro, die al sinds 1965 bestond,
nieuw leven in te blazen. Taylor werd de nieuwe
president, en ik zou namens de VVCS secretarisgeneraal worden. We besloten toen Jean-Marc Bosman met volle kracht te steunen in zijn strijd tegen
het transfersysteem. Zelfs na afloop van je contract
kon een club destijds nog een willekeurige transfersom voor je vragen.
In 1995 won Bosman, en daarmee ook FIFPro, die
strijd. We hadden ons een positie verworven. Langzaam begrepen organisaties als FIFA en UEFA dat
aan de mening van de spelers niet langer voorbijgegaan kon worden. We werden voortaan geaccepteerd
als volwaardige gesprekspartner.’

Dat betekende dus ook meer werkzaamheden.
Van Seggelen: ‘Tot 2000 wist ik de taken, met hulp
van Louis Everard, aardig te combineren. Maar daarna groeide de FIFPro explosief, onder meer door de
toetreding van landen buiten Europa; eerst vooral in
Zuid-Amerika, later ook in Afrika en Azië. In 2003
besloot het bestuur van FIFPro dat ik me binnen twee
jaar full-time op de FIFPro zou richten en tevens zou
verhuizen naar een nieuw FIFPro-kantoor. Dat is beide in 2005 gebeurd. Louis Everard als directeur en
Danny Hesp als voorzitter hebben toen de taken overgenomen van mij en Martin Snoeck, die destijds ook
stopte bij de VVCS. We zijn met de FIFPro van Gouda naar Hoofddorp verhuisd, waar overigens ook de
VVCS een deel van ons kantoor betrok.’

Op het gebied van education lopen we zelfs voor op
de grote landen. En we zijn het enige voetballand
ter wereld waar we de zogenaamde whereaboutsregel – de strikte dopingmaatregel waarbij sporters
dagelijks hun verblijfplaats moeten doorgeven –
hebben kunnen tegenhouden.
Daarnaast hebben we een unieke medezeggenschapsrol. Er bestaat nergens ter wereld een centrale spelersraad waarvan de rechten ingebed zijn in de
regels van de nationale voetbalbond.’

FOTO: STEFAN MIZEE

De VVCS lijkt tegenwoordig ook minder vaak via
conflicten in het nieuws te komen.

Jullie bleven dus buren.
Van Seggelen: ‘Dat wel, maar ik heb toch nadrukkelijk afstand genomen om Danny en Louis de ruimte
te geven de zaken op hun eigen manier in te vullen.
Wel maak ik met Martin Snoeck en Jacques Visschers deel uit van de Raad van Advies.’

Hoe vind je dat de VVCS het de afgelopen vijf
jaar gedaan heeft?
Van Seggelen: ‘Ik denk dat de VVCS op de goede weg
is voortgegaan. Op het gebied van de educatie en de
maatschappelijke begeleiding van de spelers is zelfs
een grote stap voorwaarts gemaakt. Ik ben daar eigenlijk wel een beetje jaloers op, want ik moet eerlijk zeggen dat ik dat in mijn tijd maar niet van de grond
kreeg. Nu is de VVCS Academy, met het zogenaamde
e-learning, in korte tijd uitgegroeid tot een begrip.’
‘Ook vind ik het een goede zaak dat de VVCS zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt in
projecten als bijvoorbeeld “Sportiviteit & Respect”
dat nu loopt. Ook aan de zorg voor spelers voor de
periode na hun voetbalcarrière is, middels een contract met het CWI, invulling gegeven.’

Door je functie bij FIFPro ben je goed in staat om
de positie van de VVCS te vergelijken met andere
spelersvakbonden in de wereld.
Van Seggelen: ‘In Nederland en een paar andere grote landen zijn de zaken voor spelers goed geregeld,
maar in vergelijking met de rest van de wereld lopen
zij ver vooruit. Ik ben natuurlijk een kenner van het
Nederlandse model, en dat dient dan ook vaak als
voorbeeld bij de ontwikkeling van andere bonden.
We hebben in Nederland de beste standaard spelersovereenkomst. Met name de doorbetaling bij blessures en de garantie op salaris moeten we koesteren.

Van Seggelen: ‘Ik denk inderdaad dat de VVCS in
een rustiger vaarwater is terechtgekomen. Ik geloof
dat de mensen zich inmiddels realiseren welke toegevoegde waarde de VVCS heeft in het betaald voetbal. Daarnaast heeft het ook te maken met de verschillende persoonlijkheden. Het zit meer in mijn
karakter - ik was toen bovendien jonger - om overal
in te duiken en snel op te reageren.’

Zijn er ook punten van zorg?
Van Seggelen: ‘Je moet nooit op je lauweren rusten. Zeker in deze economisch moeilijke tijd moet
je altijd oppassen dat er niet aan de rechten van de
spelers wordt geknabbeld. Over crisis gesproken: ik
vind dat de VVCS de werkgelegenheid overeind moet
zien te houden en moet waken dat clubs te snel weggesaneerd worden. Het verleden heeft geleerd dat
dat niet leidt tot een verbetering. We moeten proberen twee en liefst drie goede competities in stand te
houden. Daarnaast is de steun van de achterban heel
belangrijk. In mijn tijd waren de spelers makkelijker
te benaderen, omdat ze bijna allemaal door VVCSmensen begeleid werden. Nu zijn spelers al op zeer
jonge leeftijd onder de hoede van agenten. Dat kost
dus extra energie. Spelers moeten zich realiseren
dat de VVCS er niet alleen is voor individuele begeleiding, maar zeker ook voor collectieve belangenbehartiging. De VVCS is van groot belang om unieke
rechten als het standaard spelerscontract en de CFKregeling voor spelers te behouden.’

Je klinkt alsof je zo weer bij de VVCS zou willen
werken.
Van Seggelen: ‘Ik zit bij de FIFPro op een zeer plezierige positie. Hier kan ik een hoop werk verrichten voor spelers uit andere landen. Daar is veel vooruitgang te boeken en daarbij neem ik de kennis mee
die ik bij de VVCS heb opgedaan. De spelers in bijvoorbeeld Oost-Europa hebben qua rechten een achterstand van misschien wel 50 jaar. Het is de uitdaging van FIFPro om de achterstand in die landen in
een versneld tempo in te lopen. Daar is voor de spelers nog enorm veel goed werk te verrichten. Wat
niet wegneemt dat het goede gevoel voor de VVCS
altijd zal blijven.’
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A ls u

n i ets d oet,
doet uw geld
ook n i ets .

U kunt heel veel jaren plezier hebben van financiële

rendement bijvoorbeeld. Een op uw beleggingsprofiel

beslissingen die u nú neemt. Zeker als u samen met een

toegesneden effectenportefeuille. Of een andere kijk

adviseur van de ING Bank zorgvuldig kijkt naar wat

op uw verzekeringen. Kortom: een beter inzicht in uw

er voor u allemaal in zit. En wat u kunt doen om te

financiële toekomst en hoe u die zo aantrekkelijk

voor komen dat uw geld niets doet. Sparen met meer

mogelijk kunt maken. U bent van harte welkom.

Brett Holman:
even lekker weg naar Dubai

M

et kerst en de jaarwisseling luiert Brett
Holman in de verkwikkende warmte van
Dubai. Met zijn vriendin vliegt hij naar
de zon, voor een korte vakantie van tien
dagen. “Lekker genieten van een zonnetje
en bij het zwembad liggen. Ik vind Dubai een mooie plek.
Het is maar zes uur vliegen van Amsterdam’’, zegt de
25-jarige Australier die vertrouwd is met eindeloze vluchten naar zijn verre vaderland.
De eredivisie kent dit seizoen een winterstop van een
maand (van 23 december tot 22 januari). Voor Brett Holman voorlopig de laatste gelegenheid om even te breken
met de dagelijkse sleur van het voetbal bij AZ. ,,Als ik word
geselecteerd voor de WK-ploeg van Australie, kan ik in de
zomer geen vakantie opnemen’’. Hoewel hij niet altijd tot
de eerste keuze behoort van bondscoach Pim Verbeek, mag
hij toch wel een beetje rekenen op een plaats in de definitieve selectie.
Zelf heeft Brett Holman het aantal gespeelde interlands
niet bijgehouden. Hij schat het op zo’n dertig. Hij debuteerde in elk geval al op 23 februari 2006, thuis tegen Bahrein. In die wedstrijd viel de middenvelder na rust in voor
Michael Thwaite. In het oefenduel op 10 oktober van dit
jaar tegen Nederland in zijn geboorteplaats Sydney draafde hij op in de basis. Maar in Oman, waar de Soceroos half
november 2009 afsloten, loste hij in de 66ste minuut als
vervanger Tim Cahill van Everton af.
Brett Holman (27 maart 1984 - Croydon Park) verblijft
inmiddels alweer 6,5 jaar in Nederland. Medio 2002 kwam
hij over van de in Sydney bekende Parramatta Powers en
acclimatiseerde vier seizoenen bij Excelsior. ,,De eerste
twee jaar in Nederland ging ik met kerst nog naar huis.
Maar toen hadden we nog een veel langere winterstop.
Bedenk dat het twee keer 24 uur vliegen is naar Sydney.
Voor acht dagen is zoiets veel te kort. Dat is geen vakantie,
dat is alleen maar vliegen’’, merkt hij op in een uitstekend
en accentloos Nederlands.
Zijn ouders wonen nog altijd in Croydon Park, op een
kwartiertje rijden van Sydney. ,,Kerstmis vieren in Australie is niet te vergelijken met Nederland. Daar gebeurt alles
buiten. Het is dan zomer. Je bent in de tuin, of bij het
zwembad, je houdt een barbecue. Het is lekker weer. In

FOTO’S: PRO SHOTS

de woonkamer hadden we een kerstboom opgetuigd, een
kleintje. In Nederland is het met kerst koud. Dat lijkt meer
op kerst, dat voelt ook meer aan als kerstmis’’, aldus Brett
Holman, na twee jaar NEC bezig aan zijn tweede seizoen
bij AZ en onder trainer Ronald Koeman een vaste waarde
voor het kampioenselftal.
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profvoetballers bezig m

D

e HBO opleiding van de VVCS
Academy gaat alweer haar derde jaar in. Op 1 oktober 2009
startte een nieuwe groep van
zeven profvoetballers met de
4-jarige Bachelor opleiding Business en
Innovatie. Deze groep bestaat uit een mix
van spelers uit de eredivisie, eerste divisie
en beloftencompetitie. Dit geeft wel aan dat
spelers van elk sportief niveau nadrukkelijk bezig zijn met hun toekomst. De zeven
nieuwe studenten sluiten zich aan bij dertien
collega-voetballers die al eerder begonnen
met hun studie. Deze groep van twintig studenten herbergt volgens de VVCS heel wat
talent. Benieuwd zijn wij dan ook hoeveel
van hen een mooie job in het Nederlandse
betaalde voetbal zullen vinden.
Inmiddels heeft de Academy ook een eigen
website, op welke alle informatie is te vinden
over de opleidingen. Via de site kun je ook
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een via de virtuele klas gegeven college ervaren. Met deze website en de inzet van Arjan
Ebbinge wil de VVCS de Academy naar een
nog hoger niveau tillen. De plannen voor de
toekomst zijn heel ambitieus te noemen.
In deze plannen komen nadrukkelijk ook de
overige topsporters voor, en wel omdat de
VVCS de mening is toegedaan dat juist de
virtuele klas ook voor hen unieke mogelijkheden schept. De komende tijd zal dus ook
gebruikt worden om andere sportbonden
te benaderen, om zo de bij hen aangesloten
sporters te informeren over de mogelijkheden van de VVCS Academy.
Eerste bijeenkomst HBO 2009 groep
Tijdens de kick-off meeting van de eerstejaarsstudenten op het VVCS kantoor in
Hoofddorp werd kennis gemaakt met de
docenten en de opleidingsmanager. Ook
kregen de studenten uitleg over de vakken
van het eerste studiejaar en werd in overleg met hen het rooster bepaald. Het rooster
wordt zo bepaald, dat het zo goed als mogelijk aansluit op het training- en wedstrijdprogramma van de studenten.
De eerste kennismaking met de virtuele klas
was ook voor hen weer een bijzondere ervaring. Dit vormt voor de startende studenten
nu eenmaal een totaal nieuwe manier van
studeren. Na afloop werd onder het genot
van een ‘frisje’ officieel het startschot gegeven voor het nieuwe studiejaar. Wij wensen
Tim, Niels, Ferhat, Kevin, Len, Henrico en
Ruud veel succes.

•
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VVCS ACADEMy

g met hun toekomst
Ivar van Dinteren: van profvoetballer tot ondernemer
De 30 jarige Ivar van Dinteren behoort tot de studenten van het
eerste uur aan de VVCS Academy. Via de virtuele klas volgt hij de
HBO Bachelor Business Innovation.
Niet alleen omdat hij meer wilde dan alleen maar bezig zijn met
voetbal startte hij in 2007 met zijn studie, maar ook zoals hij zelf
zegt “om mijn hersenen weer eens te laten kraken en bezig te zijn
met mijn carrière na het voetbal”.
Het liefst was Ivar al eerder gestart met een HBO opleiding, maar
de combinatie topsport en traditioneel onderwijs bleek een hele
moeilijke. Toch kwam hij nog tot 3 certificaten, gehaald aan de
Sporters Business Class, te weten; PR, Marketing en Management.
Deze certificaten haalde hij tijdens zijn periode bij FC Groningen,
samen met zijn toenmalige ploeggenoot Joost Broerse, met wie
hij nu wederom de virtuele collegebank deelt.
Ivar is zeer te spreken over de HBO opleiding die hij volgt via
de virtuele VVCS Academy. Wel geeft hij aan dat het bepaald
geen gemakkelijke opleiding is en dat van hem, net als in de
topsport, de nodige zelfstandigheid en discipline wordt gevergd.
De positief ingestelde docenten zijn hierin een grote steun.

Juist de flexibiliteit van
hen in combinatie met
de voordelen van de
virtuele klas vormen
voor Ivar reden om al
zijn collega topsporters
aan te raden een
opleiding te volgen via
de VVCS Academy.
Naast zijn opleiding is Ivar inmiddels werkzaam als zelfstandig
ondernemer. Samen met zijn vriendin startte hij de website
www.transfervrijevoetballers.nl
Hij kwam hiertoe nadat hij tijdens zijn studie door het vak
E-Commerce nog meer inzicht kreeg in de mogelijkheden van
het internet. Deze kennis combineerde hij met zijn netwerk in
het betaalde voetbal. De website is een groot succes.
Zijn toekomst ziet Ivar positief tegemoet. Hij wil de komende
jaren zo veel mogelijk ervaring opdoen. Als het aan hem ligt
zien we hem over een aantal jaren terug als manager bij een
voetbalclub.
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Nederlandse profs s
FIFPro World XI
Van Ajax tot FC Emmen, van PSV tot Dordrecht
’90 werd er de afgelopen weken weer druk
gestemd op de FIFPro World XI. De Nederlandse
profs lieten massaal weten wie zij de beste elf
spelers van 2009 vonden.

Z

oals ieder jaar verzorgde de VVCS weer
de distributie van de door de internationale spelersvakbond FIFPro georganiseerde verkiezingen. VVCS-voorzitter
Danny Hesp zag weer meer stemmen
binnenkomen dan vorige jaren. Hesp: ‘Het is de enige verkiezing waarbij de spelers zelf kiezen wie de
beste in hun midden zijn, dat spreekt de spelers aan.
Winnaars uit het verleden als Ronaldinho, Kakà en
Cristiano Ronaldo hebben steeds laten weten dat de
prijs die hen door hun eigen collega’s gegund wordt
voor hen de meest waardevolle is.’
Hoewel over de uitkomst van dit jaar uiteraard nog
geen mededelingen gedaan kunnen worden heeft
Hesp eerder al gezien dat de Nederlandse profs vaak
net een iets andere kijk hebben op een aantal posities
dan de rest van de wereld. Hesp: ‘Nederlandse profs
zijn volgens mij wel kenners. Ze kijken echt wie er
het afgelopen jaar goed gedraaid heeft. Als ik de uitslagen in andere landen soms zie dan heb ik het idee
dat daar vaker op grote namen uit het verleden wordt
gestemd, zonder dat wordt gekeken of die nu echt
zo’n goed jaar hebben gedraaid.’
De opzet van de verkiezingen is overigens iets gewijzigd ten opzichte van vorige jaren. Hesp: ‘Vorige
jaren koos je de spelers van een voetbalseizoen van
augustus tot juli, dit keer van het afgelopen jaar van
januari tot december.’
De reden hiervoor is dat FIFPro een samenwerking
is aangegaan met FIFA. De FIFPro World XI zal nu
bekend gemaakt worden op het FIFA World Player
Gala, dat op 21 december 2009 in Zürich zal plaatsvinden. Hesp: ‘Het is goed dat er niet teveel gala’s
naast elkaar blijven bestaan. Bovendien krijgt de FIFPro World XI hiermee veel meer publiciteit.’ De show
wordt in elk geval live uitgezonden door Eurosport
en zal ongetwijfeld door een groot aantal landen ter
wereld worden aangekocht.
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RODA JC-SPELER WILLEM JANSSEN BRENGT ZIJN STEM UIT VOOR DE FIFPRO
WORLD XI. DE UITSLAG WORDT BEKEND GEMAAKT OP HET FIFA WORLD PLAyER
GALA OP 21 DECEMBER.

Vanwege de samenwerking met FIFA hoefden de spelers dit jaar ook niet te stemmen op de FIFPro World
Player of the Year. Hesp: ‘FIFA en FIFPro hebben de
prijzen verdeeld. De FIFA World Player of the Year
wordt net als altijd gekozen door de bondscoaches en
de aanvoerders van de nationale teams. En de FIFPro World XI - of de FIFA FIFPro World XI zoals het
voortaan zal gaan heten - blijft gekozen worden door
de spelers wereldwijd.’

•

TELSTAR-DOELMAN RODNEy UBBERGEN LIET ZIJN MAATJES RyAN DONK,
DOMINIqUE KIVUVU, JERMAINE LENS, MOESTAF EL KABIR EN VURNON ANITA
ZELFS PER TWITTER WETEN HOE ZIJN FIFPRO WORLD XI ERUIT ZIET!
ZIE: WWW.TWEETPHOTO.COM/9EE3ADT9

s stemmen op
José
Manuel Reina

iker Casillas Edwin van der Sar Julio Cesar
SpAin
Real Madrid

SpAin Liverpool

Giorgio Chiellini
itAly Juventus

Rio Ferdinand

EnGlAnd
Manchester United

Cesc Fabregas
SpAin Arsenal

Alexandre pato
BRAzil AC Milan

Steven Gerrard Michael Ballack
EnGlAnd
Liverpool

GERMAny
Chelsea

diego Milito

luís Fabiano
Clemente

ARGEntinA Inter

BRAzil Sevilla

John terry

EnGlAnd Chelsea

Gerard piqué
SpAin Barcelona

Fabio Grosso

itAly Juventus

itAly AC Milan

Liverpool

diego Ribas
da Cunha

BRAzil JUVentUS

Karim Benzema Andrei Arshavin nicolas Anelka
FRAnCE
Real Madrid

RuSSiA Arsenal

Gianluigi
Buffon

itAly Juventus

FRAnCE Chelsea

Barcelona

poRtuGAl Real Madrid

BRAzil Inter

itAly AS Roma

BRAzil
Inter

Glen Johnson Képler Laveran Lima walter Samuel daniel Alves
EnGlAnd
BRAzil
Ferreira ‘pepe’ ARGEntinA Inter

Ferreira lucio Maicon douglas
BRAzil Inter
Sisenando

Andrea pirlo daniele de Rossi

HollAnd
Manchester United

Alessandro
nesta

itAly AC Milan

Xabi Alonso
SpAin
Real Madrid

didier drogba
ivoRy CoASt
Chelsea

philipp lahm
GERMAny
Bayern Munich

Andrès iniesta
SpAin Barcelona

Carles puyol

SpAin Barcelona

Michael
Essien

GHAnA Chelsea

Samuel Eto’o

CAMERoon Inter

thierry Henry
FRAnCE Barcelona

Fabio
Cannavaro

Ashley Cole

EnGlAnd Chelsea

itAly Juventus

Sergio Ramos

SpAin Real Madrid

Gaël Clichy

FRAnCE Arsenal

patrice Evra

FRAnCE
Manchester United

nemanja vidic
SERBiA
Manchester United

Ryan Giggs

Ricardo Kaká

zlatan
ibrahimovic

lionel Messi Cristiano Ronaldo wayne Rooney

wAlES
Manchester United

SwEdEn Barcelona

BRAzil
Real Madrid

ARGEntinA
Barcelona

Frank lampard

yaya touré

EnGlAnd Chelsea

poRtuGAl
Real Madrid

ivoRy CoASt
Barcelona

EnGlAnd
Manchester United

Franck Ribery
FRAnCE
Bayern Munich

Fernando
torres

Xavi

SpAin Barcelona

david villa

SpAin Valencia

SpAin Liverpool

Voor de FIFPro World XI zijn de 55 genomineerden op 19 november gepresenteerd. De 5 genomineerden voor de FIFA World Player of the year zijn op
3 december bekend gemaakt. Dit zijn de 55 genomineerden voor de FIFPro World XI:
GOALKEEPERS: José Manuel Reina SPAIN Liverpool Iker Casillas
SPAIN Real Madrid Edwin van der Sar HOLLAND Manchester United
Julio Cesar BRAZIL Inter Gianluigi Buffon ITALy Juventus
DEFENDERS: Giorgio Chiellini ITALy Juventus John Terry ENGLAND
Chelsea Fabio Grosso ITALy Juventus Glen Johnson ENGLAND Liverpool
Képler Laveran Lima Ferreira ‘Pepe’ PORTUGAL Real Madrid Walter
Samuel ARGENTINA Inter Daniel Alves BRAZIL Barcelona Fabio
Cannavaro ITALy Juventus Ashley Cole ENGLAND Chelsea Patrice Evra
FRANCE Manchester United Rio Ferdinand ENGLAND Manchester United
Gerard Piqué SPAIN Barcelona Ferreira Lucio BRAZIL Inter Maicon
Douglas Sisenando BRAZIL Inter Alessandro Nesta ITALy AC Philipp
Lahm GERMANy Bayern Munich Carles Puyol SPAIN Barcelona Sergio
Ramos SPAIN Real Madrid Gaël Clichy FRANCE Arsenal Milan Nemanja
Vidic SERBIA Manchester United

MIDFIELDERS: Cesc Fabregas SPAIN Arsenal Steven Gerrard
ENGLAND Liverpool Michael Ballack GERMANy Chelsea Andrea
Pirlo ITALy AC Milan Danielle De Rossi ITALy AS Roma Diego Ribas da
Cunha BRAZIL Juventus Xabi Alonso SPAIN Real Madrid Andrès Iniesta
SPAIN Barcelona Michael Essien GHANA Chelsea Ryan Giggs WALES
Manchester United Ricardo Kaká BRAZIL Real Madrid Frank Lampard
ENGLAND Chelsea Yaya Touré IVORy COAST Barcelona Franck Ribéry
FRANCE Bayern Munich Xavi SPAIN Barcelona
FORWARDS: Alexandre Pato BRAZIL AC Milan Diego Milito
ARGENTINA Inter Luís Fabiano Clemente BRAZIL Sevilla Karim Benzema
FRANCE Real Madrid Andrei Arshavin RUSSIA Arsenal Nicolas Anelka
FRANCE Chelsea Didier Drogba IVORy COAST Chelsea Samuel Eto’o
CAMEROON Inter Thierry Henry FRANCE Barcelona Zlatan Ibrahimovic
SWEDEN Barcelona Lionel Messi ARGENTINA Barcelona Cristiano
Ronaldo PORTUGAL Real Madrid Wayne Rooney ENGLAND Manchester
United Fernando Torres SPAIN Liverpool David Villa SPAIN Valencia
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ADO trendsetter
ADO Den Haag heeft de twee hoogste juniorenelftallen
lid gemaakt van de VVCS. ‘Zie het als opvoeden; we willen
de jongens een goede start meegeven’, aldus technisch
directeur André Wetzel.

A

ls Wetzel het besluit van
ADO Den Haag toelicht om
maar liefst zestig jeugdspelers lid te maken van de
VVCS, trekt de technisch
directeur een scherpe conclusie: ‘Het is
nodig in het hedendaagse betaalde voetbal,’
meent hij. ‘We leven in een jungle.’
Om een dam op te werpen tegen louche
zaakwaarnemers, besloot de club onlangs
om de volledige A,- en B-jeugd lid te maken
van de VVCS. ‘Wij vinden dat spelers een
goede keus moeten maken, als het gaat om
degene die hun zaken behartigt,’ vertelt
Wetzel. ‘En met de VVCS bieden wij de spelers een neutraal alternatief aan, een partij
waarvan je kunt verwachten dat ze goed en
zuiver werken.’

‘Ik was eigenwijs en
voerde mijn eigen
onderhandelingen’
30
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Wetzel is technisch directeur maar hoe
denkt hoofd opleidingen Oscar Alkemade
over deze toch unieke stap van de club? Ook
de gedreven opleider kijkt duidelijk verder
dan het veld. Achter ieder spelertje schuilt
ook een mens: ‘Door de samenwerking met
de VVCS aan te gaan willen we een duidelijk signaal afgeven. Wij bieden hiermee een onafhankelijke partij, die samen
met ons kwaliteit kan bieden op het brede
gebied van spelersbegeleiding. Bij ons word
je in principe opgeleid tot een beroepsvoetballer. Dat is een vak! Dan is het verstandig om je te laten informeren over je vak
ook op zakelijk gebied. Bij elke fatsoenlijke
niet-voetbal opleiding krijg je het advies om
je aan te sluiten bij een vakbond of vakvereniging. De afgelopen jaren wordt er door
iedereen in de voetbalwereld veel geklaagd
dat er zoveel dubieuze figuren rondom het
voetbalveld lopen die kinderen benaderen. Er wordt over en weer vaak met modder gegooid, maar uiteindelijk zit men net
zo gemakkelijk weer met elkaar aan tafel.
Als jeugdopleiding van ADO Den Haag willen wij niet meedoen aan al die herkenbare wilde verhalen maar juist naar een oplossing zoeken voor de behoefte van ouders
om onafhankelijk van de club advies te kunnen inwinnen over de mogelijke voetbalcarrière van hun zoon. Nu kunnen wij onze

De vakbond als
bescherming in
de voetbaljungle
jeugdspelers een optimale begeleiding aanbieden op het gebied van voetballen. Tegenwoordig komt er echter zoveel meer bij kijken om jezelf als speler ook daadwerkelijk
te kunnen ontwikkelen tot betaald voetballer. Onze medische ondersteuning en de
studiebegeleiding beginnen echt professionele vormen aan te nemen. Alleen op het
gebied van zakelijke, mentale en de persoonlijke begeleiding zijn we steeds op zoek
naar verbetering van kwaliteit. Die verbeteringen passen goed bij de status van Regionale Voetbal Opleiding die ADO Den Haag
in juli 2010 wil aannemen.
Wetzel knikt: ‘Als het om het begeleiden
van spelers gaat, zegt Wetzel: ‘Het grootste probleem met spelersbegeleiders is dat
het moeilijk is om het onderscheid tussen
de goeden en de slechten te maken. Vier
van de vijf zullen best hun werk goed doen,
maar je hebt er ook, op zijn Haags gezegd,
een hoop bagger tussen. Ik heb geen
behoefte namen te noemen, maar ik kom
ze geregeld tegen.’
Volgens Wetzel heeft ADO Den Haag de
verantwoordelijkheid om ouders en spelers

zoveel mogelijk te beschermen tegen louche begeleiders. De technisch directeur van
de club trekt de vergelijking met het opvoeden van een kind. ‘We willen onze spelers
een goede start meegeven en hen een beetje beschermen tegen zaakwaarnemers die
ouders langs de lijn aanspreken of jongens
van het veld sleuren. Maar dat betekent niet
dat we als ADO Den Haag de VVCS voortrekken of onze spelers verbieden om met
een andere partij in zee te gaan. De keuzevrijheid blijven ze houden.’
De VVCS heeft inmiddels al een voorlichtingsavond gehouden bij de club. ‘Dat heeft
de VVCS wel vaker gedaan. Nu zijn we
een stapje verder gegaan en geven we onze
jeugdspelers de steun die ze in onze ogen
verdienen,’ aldus Wetzel.
De gewezen speler van Haarlem, FC Amsterdam, FC Den Haag en Telstar, is er wel een
voorstander van dat spelers zich laten begeleiden. Maar dan wel goed, betrouwbaar en
legaal. Uit zijn eigen voetbalverleden weet
hij in elk geval hoe het niet moet. ‘Ik was
eigenwijs en voerde mijn eigen onderhan-

‘Wij vinden dit natuurlijk een goede zaak’, aldus Danny Hesp, voorzitter van de VVCS.
‘Jeugdspelers en hun ouders worden tegenwoordig steeds eerder benaderd door
contractbegeleiders of zitten met vragen over de toekomst van hun zoon. Bij de vakbond
krijgen zij een eerlijk en objectief antwoord op die vragen. Ik vind dat ADO, door het lid
maken van al zijn jeugdspelers, het goede voorbeeld geeft. Ik hoop dat meer clubs het
besef krijgen dat een lidmaatschap bij ons veel onduidelijkheden bij ouders en spelers zal
wegnemen en dus een toevoeging is voor hun eigen jeugdopleiding’.

delingen,’ vertelt hij. ‘Achteraf gezien was
dat niet handig. Je moet je zaken altijd laten
behartigen door iemand, omdat je eigen
emotie je in de weg kan zitten bij dat soort
gesprekken. Het is alleen de vraag wie je dan
moet vragen. En ik vind ook, en daar is de
FIFA gelukkig mee bezig, dat spelers hun
zaakwaarnemer moeten betalen en niet dat
de clubs daarvoor moeten opdraaien.’
Wetzel is al meer dan dertig jaar werkzaam in de voetballerij en heeft die wereld
in de loop van die jaren danig zien veranderen. Vooral op het gebied van spelersbegeleiding. ‘Ik heb ze allemaal zien komen,
die zaakwaarnemers,’ vertelt hij. ‘Cor Coster was de eerste, uit die tijd kom ik. De
eerste die doorhadden dat er geld te verdienen was in de voetballerij zijn multimiljonair geworden. Maar inmiddels zijn het
er zoveel dat ze elkaar de tent uitvechten.
Er zitten een hoop goede makelaars tussen.
Maar bij enkelen vraag je je af: voor wiens
belang komen ze eigenlijk op en gaat alles
wel legaal hier? ‘Ik ben selectief geworden.
Met sommige doe ik geen zaken meer, daar
ben ik heel duidelijk in. Ja, ook als-ie met
een goede speler aankomt die we graag willen hebben. Dat moet dan maar. Dat soort
figuren trekken oneigenlijk geld uit de voetballerij weg en dat vind ik een slechte zaak.’
ADO doet in ieder geval alles om de jeugd
te beschermen tegen ‘premiejagers’. Door
de hoogste jeugd lid te maken van de vakbond speelt de residentieclub goed in op de
nieuwe tijden.

•
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Uitkomsten

CFK

klanttevredenheidsonderzoek
In maart 2009 zijn alle deelnemers van het CFK uitgenodigd om mee te doen

CFK wordt door de deelnemers positief

aan een klanttevredenheidsonderzoek. Het CFK peilde daarmee de mening over

gewaardeerd. 83% vindt de informatie-

de overbruggingsregeling en over de kwaliteit van zijn dienstverlening. In deze

voorziening goed tot zeer goed. De

nieuwsbrief lees je alleen de belangrijkste uitkomsten. Kijk voor het gehele

website, nieuwsbrieven en de presenta-

onderzoek op onze website: www.cfk.nl.

ties op de clubs vallen het meest in de
smaak. Van de deelnemers die nog geen
de regeling voldoende te

presentatie op de club hebben bijge-

de overbruggingsregeling

kennen. Nogal wat deel-

woond, denkt 51% dat het nuttig is zo’n

Uit het onderzoek blijkt

nemers weten echter niet

presentatie te bezoeken. Van deelne-

Slec

dat vrijwel alle deelnemers

ht

Deelnemers zijn blij met

wanneer en hoe de over-

mers die wel een presentatie hebben

(96%) het goed vinden dat

bruggingsuitkering

bijgewoond, blijkt maar liefst 92% die

de overbruggingsregeling

wordt vastgesteld. 14%

nuttig te hebben gevonden. De website

bestaat.

van deelnemers met een

van het CFK wordt het meest gewaar-

Deelnemers die op dit moment een over-

lopende uitkering zegt dat hij vooraf een

deerd door de deelnemers die in het

bruggingsuitkering ontvangen, geven

andere verwachting had van de duur en

buitenland actief zijn.

bijna unaniem (97%) aan dat de maan-

hoogte van de uit-kering.

delijkse uitkering van het CFK een posi-

27% had zelfs geen idee

tieve bijdrage levert aan een soepele

wat hij als overbruggingsuit-

overgang naar een volgende carrière.

kering kon verwachten.

Deelnemers zijn redelijk op de hoogte

Deelnemers zijn te spreken

van de regeling

over de communicatie door

Gevraagd naar hun kennis over het doel

het CFK

en de werking van de overbruggings-

De kwaliteit van de infor-

regeling zeggen de meeste deelnemers

matieverstrekking door het

Wat vindt u in het algemeen van de informatieverstrekking door het CFK

Zeer goed

Goed

Redelijk

Slecht

Het oordeel van de deelnemer over het
CFK als organisatie: goed!
De betrouwbaarheid, deskundigheid,
bereikbaarheid en responssnelheid van
het CFK wordt door 90% van de deelnemers als goed tot zeer goed gekwalificeerd. Dit betekent een enorme kwaliteitsverbetering ten opzichte van de
resultaten uit het onderzoek van 2003.
Het gemiddelde rapportcijfer dat het
CFK krijgt, is een 7,6 (2003: 6,8).

Ber

Bereikbaarheid

Deskundigheid

Betrouwbaarheid

onderwerpen waar de deelne-

deelnemer laten weten welke hoogte

mersraad zich mee bezig houdt.

en duur van de uitkering van toepassing is als hij per vandaag zou stoppen

Samenvattend
Uit het onderzoek blijkt dat deel-

aan de activiteiten van de deelnemers-

bestaan van de overbruggingsre-

raad. Inmiddels is een eigen loket

geling. De regeling helpt deelne-

geopend (deelnemersraad@cfk.nl),

mers na hun voetballoopbaan bij

waar deelnemers direct contact kun-

de overgang naar een maatschap-

nen opnemen met de leden van deze

over het algemeen redelijk op de
Goed

Redelijk

Slecht

• Er zal meer aandacht worden besteed

nemers tevreden zijn over het

pelijke carrière. Verder is men

Zeer goed

met voetbal.

raad.
• In een van de volgende nieuwsbrie-

hoogte van de werking van de

ven zal aandacht worden besteed aan

regeling. Er zijn wel enkele pun-

de manier waarop de organisatie van

ten die meer toelichting behoe-

het CFK is ingericht. Op de website is

Twee derde van de deelnemers geeft

ven, zoals de manier waarop de over-

aan voldoende inzicht in de CFK-

bruggingsuitkering wordt vastgesteld.

organisatie te hebben. Een derde (34%)

hierover al informatie al te vinden.
• Aan de website worden filmpjes in
diverse talen toegevoegd, waarin kort

zegt onvoldoende inzicht te hebben.

Deelnemers geven aan de organisatie

en in heldere taal antwoord wordt

Bij deze groep deelnemers ontbreekt

en de dienstverlening van het CFK te

gegeven op de belangrijkste vragen

vooral het inzicht in de structuur van de

waarderen. Wij hebben daar de afgelo-

van deelnemers. Hiermee wordt de

organisatie en de manier waarop de

pen jaren met veel passie en energie

informatie nog toegankelijker voor de

besluiten over het vermogensbeheer

aan gewerkt en we zijn dan ook ver-

deelnemers, ook vanuit het buiten-

worden genomen.

heugd over de waardering van de deel-

land.

nemers. Maar we leunen niet achterVerantwoordelijkheden

over. We zullen de uitkomsten van deze

Ten slotte

deelnemersraad voor veel deelnemers

enquête en de suggesties van deelne-

Sommige deelnemers hebben naar aan-

onvoldoende duidelijk

mers gebruiken om de dienstverlening

leiding van de enquête een persoonlijke

Hoewel ruim 70% van de deelnemers op

verder te verbeteren.

vraag gesteld via de website of het CFK

de hoogte is van het bestaan van de

verzocht te reageren. Aangezien het

deelnemersraad, weet 63% van de deel-

Wat gaan we doen?

een anonieme enquête betrof en we dus

nemers niet of de raad voldoende zijn

Op basis van de uitkomsten van het

niet beschikken over de namen van de

belangen vertegenwoordigt. Iets minder

onderzoek zijn nu al de volgende acti-

afzenders, kunnen we hierop niet rea-

dan de helft geeft aan vaker en beter

viteiten gepland:

geren. Vriendelijk verzoek om in zo’n

geïnformeerd te willen worden over de

• Het CFK gaat regelmatig aan iedere

geval nog even contact op te nemen.

Leef voor het
voetbal, maar het
leven is veel meer

A

Column van
Pim de Vos

ls profvoetballer sta je onder grote druk. Het is maar hoe je ermee
omgaat.
Het tragische overlijden van Robert
Enke die zich als een moedige keeper
voor de trein wierp, zou een les moeten zijn. Zelfdoding is niet laf, maar vereist moed. De vraag is hoever het zover heeft kunnen komen, dat niemand
dit heeft zien aankomen, niet bij Hannover 96, en
niet bij ‘die Mannschaft’. Allebei uitgerust met een
medische staf. De Duitse voetbalcultuur is voor
mijn generatie die de door zelfoverschatting verloren finale uit 1974 nog steeds niet verwerkt heeft,
synoniem voor nooit opgeven, strijd, kämpfen. Een
Duitser verliest niet en geeft in ieder geval nooit op.
Dat is het traumatische beeld dat wij van de Duitsers hebben als we weer eens in de laatste 5 minuten door een frommelgoal verliezen.
Het is die Duitse cultuur waarbij niet opgeven en
sterk zijn de norm is, die nu als de oorzaak van de
zelfdoding door Robert Enke wordt aangewezen.
Een keeper mag geen fouten maken, wat een onzin!
De voorzitter van de Duitse voetbalbond zei tijdens
een indrukwekkende rouwdienst in het stadion
van Hannover. “Fußball ist nicht alles, Fußball darf
nicht alles sein…”

Pim de Vos is advocaat
te Amsterdam en
publicist
www.devos.nl

“Fußball ist nicht
alles, Fußball darf
nicht alles sein…”
Hij deed een oproep voor meer menselijkheid en
waarschuwde voor de schijnwereld van het voetbal
met z’n taboes als depressies en homoseksualiteit
Voetbal is niet alles, voetbal mag niet alles zijn. En
zo is het. Ooit heb ik in een column over het missen van penalties geschreven dat het mis gaat zodra
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In voetbal is
geen plaats voor
zwakheden
je het scoren zo belangrijk maakt dat je meer bezig
bent met het publiek op de tribunes, dan met de
penalty. Als een arts zo beroemd is dat iedereen
hem alleen nog maar als arts kent, is dat gevaarlijk. Zodra zijn carrière voorbij is, valt hij in een gat.
Voor een acteur geldt hetzelfde en voor een profvoetballer die voortdurend in de schijnwerpers staat,
is dat niet anders. Een uitglijdende schaatser of een
‘doodschop’ kan het einde betekenen van een carrière, die ook hoogtepunten kan brengen. Maar maak
het voetballen niet belangrijker dan het is. Je bent
een mens.
Waarom zou een voetballer niet tegen zijn medespelers of zijn coach mogen zeggen dat hij depressief
is. Dat hij bang is voor die beslissende foute terugspeelbal of om als keeper over de bal heen te duiken. Dat hij zo bang is om een fout te maken dat
hij er niet meer van kan slapen. Waarom mag een
homoseksuele voetballer niet uit de kast komen.
Duitse psychologen wijzen op het gevaar dat in het
voetballen geen plaats is voor zwakheden. Een voetballer, hoe begenadigd ook, is een mens met sterke punten en zijn zwakheden. Het overlijden van
Robert laat zien dat het grootste gevaar niet hoef te
komen van je tegenstander met zijn vlijmscherpe
tackle, maar in jezelf kan zitten. Dus …, voor de dag
met je problemen en schrap de woorden angst voor
fouten en schaamte uit je systeem. Je doet altijd je
best en leeft voor het voetbal, maar je leven is veel
meer dan voetbal. Als je dat niet inziet, heb je een
probleem, zodra je die penalty mist of tegen het
gestrekte been oploopt en je carrière voorbij is.

•

K

Focus op prestatie.
Topsport vraagt om focus. Om concentratie. Je wilt je als topsporter volledig richten op het leveren van prestaties.
Daarom mogen je financiële zaken niet veel tijd kosten, maar tegelijk wil je deze optimaal regelen. Hiervoor kun
je vertrouwen op 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. Zo maken we een
maximale focus op prestaties mogelijk.
Meer weten? Bel de Rabo Topsportdesk (040 - 293 65 96 / 06 - 129 764 26).

Rabo Topsportdesk.
Het is tijd voor de Rabobank.

Kijk op topsportdesk.nl
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