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Karel Jansen (1925-2008)

Een ‘monument’,
de grondlegger van de VVCS
Karel Jansen overleed op 8
januari jongstleden en werd
82 jaar. Hiermee kwam een
eind aan een indrukwekkende
carrière, die zich grotendeels
in de voetballerij afspeelde.

voerd door Wim Kok. Daardoor zou meer politieke
druk kunnen worden uitgeoefend. Dat bleek weldra. De contacten met de toenmalige minister van
Sociale Zaken Boersma en de minister van CRM Van
Doorn waren uitstekend te noemen.
Die contacten leidden er toe dat de arbeidsrechtelijke positie verder werd verbeterd door het afsluiten
van de eerste CAO betaald voetbal en dat in een
legendarische zitting op het ministerie van CRM het
sectiebestuur betaald voetbal min of meer gedwongen werd de spelers medezeggenschap te geven. Zij
kregen twee kwaliteitszetels in het bestuur en een
afgevaardigde speler per club in de algemene vergadering betaald voetbal. Omdat die oplossing in de
praktijk lastig bleek werd de inspraak later geregeld
door middel van een Centrale Spelersraad.

De voetbal l er

Na te zijn begonnen als amateur bij de buurtvereniging OBK stapte Karel Jansen over naar VIOS waar
hij op 15-jarige leeftijd debuteerde in het eerste elftal, dat toen in de tweede klasse uitkwam.
Karel was een goede tweebenige middenvelder.
Na een periode in het buitenland werd hij bij terugkomst benaderd door ADO, waar hij kwam samen
te spelen met onder meer Theo Timmermans, Carol
Schuurman en Mick Clavan.
In 1957 promoveerde Karel met ADO naar de eredivisie. Van 1949 tot 1959 speelde hij ruim 300
wedstrijden voor ADO Den Haag. Daarna kwam
hij nog uit voor DHC Delft, waarna hij zijn actieve
voetballoopbaan afsloot bij Scheveningen Holland
Sport. Ook werd hij eenmaal geselecteerd voor het
Nederlands elftal.

waarin de aanvoerders van de eredivisieclubs zitting hadden, was het volkomen vanzelfsprekend dat
Karel op de eerste vergadering door zijn collega’s tot
woordvoerder werd benoemd. Dat resulteerde op 1
januari 1961 in de oprichting van de VVCS.
Theo Timmermans was de eerste voorzitter, die later
werd opgevolgd door Gerard van Kerkum. Het eerst
bestuur bestond verder uit Arend van der Wel, Roel
Wiersma, Cor Brom, Andries van Dijk met als juridisch adviseur Jim Janssen van Raay.
KNVB

De vakbondsbestuurder

Karel was niet alleen een buitengewoon gedreven
voetballer maar ook een sociaal zeer bewogen man,
die zich de zwakke positie van de “betaald voetballers “in Nederland erg aantrok. In 1954 werd het
betaalde voetbal in Nederland gerealiseerd. De contracten uit die tijd hadden heel weinig van doen met
een arbeidsovereenkomst. Spelers hadden weinig
rechten en al helemaal geen inspraak.
Karel heeft zich vanaf het begin enorm ingespannen
om te trachten iets aan die zwakke positie te doen
en toen de KNVB dan ook onder zijn druk besloot
tot het samenstellen van een belangencommissie,

De verhouding met de KNVB was destijds heel
moeizaam. Alleen Lo Brunt zag het belang in van
een sterke spelersorganisatie.
Een belangrijke doorbraak vormde de zaak-Laseroms, waarmee kwam vast te staan dat de contracten van toen arbeidscontracten waren met alle
rechten en verplichtingen die daarbij hoorden. Een
enorme doorbraak. Daardoor kwamen spelers ook
in aanmerking voor allerlei sociale voorzieningen.

Be l a n g r i j k e i n i t i a t i e v e n

In 1972 werd het CFK opgericht. Een fiscaal gefaciliteerde overbruggingsregeling, die uitgespeelde contractspelers in de gelegenheid moest stellen in rust
aan een vervolg op hun voetbalcarrière te bouwen.
In die periode, waarin ik het genoegen had heel
nauw te mogen samenwerken met Karel, werden al
langer gekoesterde wensen gerealiseerd.
Zo werden de volgende organisaties opgericht:
• Sport Promotion , om een antwoord te geven op
de toenemende behoefte van spelers aan professionele begeleiding.
• De Stichting Arbeidszaken, een overlegorgaan van
werkgevers en werknemers, die exclusief het recht
had de arbeidsbemiddeling in het betaald voetbal
te verzorgen en de overheid adviseerde over het
afgeven van een tewerkstellingsvergunning voor
voetballers afkomstig uit landen buiten de EU.
• De FIFPro, als internationale vakbond, die direct bij
de start een congres in Nederland organiseerde.

rijke stap gezet op weg naar verbetering van het
transfersysteem.
S a me n w e r k i n g

Al die voor de contractspelers uiterst belangrijke
zaken zijn voor een groot deel gerealiseerd door de
inspirator en grote drijvende kracht Karel Jansen.
Zonder anderen tekort te willen doen, want dat zijn
er in de loop van de tijd velen geweest, zou zonder
zijn enorme energie lang niet zo veel zijn bereikt.
Karel had namelijk ook de capaciteit om goede
mensen om zich heen te verzamelen.
Bl i j k e n v a n w a a r d e r i n g

Terecht werd Karel tijdens zijn leven dan ook al
benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau,
tot bondsridder van de KNVB, tot Erelid van de
VVCS en tot lid van verdienste van ADO Den Haag.
Dissonant

Zoals iedere relatie kende ook de relatie tussen de
VVCS en Karel een mindere periode., die nogal wat
publicitaire aandacht kreeg. Dat had te maken met
het ontkoppelen van de organisaties, die destijds
allemaal in Gouda zetelden. Meer specifiek vooral
de ontkoppeling van Sport Promotion en de VVCS.
Daarover ontstond een groot verschil van mening.
De VVCS betreurt de gebeurtenissen uit die periode
in hoge mate.
Dankwoord

Ondanks die wat mindere periode is de waardering
voor alles wat Karel Jansen voor de VVCS in het
bijzonder, maar ook voor de voetballerij in het algemeen heeft betekend, onveranderd hoog. Niet voor
niets had Henk Kesler het over een “monument”
dat verloren is gegaan.
Wij onderschrijven dat van harte.

Politieke steun

Karel onderkende al vroeg het grote belang van het
lidmaatschap van het FNV, dat toen werd aange-

Met financiële steun van de FIFPro werd later via de
rechtszaak van Jean-Marc Bosman ook een belang-

Drs. Martin Snoeck is erelid en lid van de Raad van Advies
van de VVCS.
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VVCS Academy
gaat internationaal
H

et is inmiddels meer dan een half jaar
geleden sinds de start van de VVCS
Academy. Tijdens deze periode zijn
niet alleen de studenten wijzer geworden maar
ook wij hebben een hoop ervaring opgedaan.
Gezamenlijke evaluaties hebben aangetoond dat
het concept met de virtuele klas uitzonderlijk goed
functioneert en dat vooral de spelers zeer gemotiveerd en enthousiast zijn. Dat het leren op afstand
daadwerkelijk werkt blijkt wel uit het feit dat de
naar Cyprus getransfereerde Joost Broerse zijn studie perfect kan voortzetten. De colleges volgt hij
normaal via internet en de tentamens maakt hij
op de universiteit van Nicosia.
Dat deze studie een unieke mogelijkheid is voor
professionele voetballers blijkt ook wel uit de
verregaande interesse van zowel de KNVB als de
UEFA. Zowel KNVB-directeur Henk Kesler als
UEFA-voorzitter Michel Platini hebben daarom
ook beiden zitting genomen in de Raad van Advies
van de opleiding om zo te kunnen meedenken
over de toekomst van educatie voor professionele
voetballers.
Mede door het succes van de HBO-opleiding zijn
wij op dit moment bezig om plannen te maken
voor het ontwikkelen van een MBO-opleiding via
de virtuele klas. Deze logische volgende stap zal
nog enig werk met zich meebrengen maar ik ben
er van overtuigd dat ook deze opleiding een succes
zal worden.
Op 24 april houden wij op ons kantoor in
Hoofddorp een informatiebijeenkomst voor
geïnteresseerde spelers die kennis willen maken
met onze HBO-opleiding.
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zal in juni
het Team VVCS voor contractloze spelers geformeerd worden. Dit is dè mogelijkheid voor contractloze VVCS-leden om door middel van het
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spelen van enkele wedstrijden tegen BVO’s een
nieuw contract te verdienen.
Elk jaar weer slaagt het merendeel van de spelers
erin om een nieuw contract in de wacht te slepen.
Tijdens de laatste editie van Team VVCS dwong
onder andere Gerard Aafjes, die voornemens was
om op amateurbasis te gaan spelen voor Haarlem,
een contract af bij het Schotse Falkirk.
Dit jaar hebben wij de organisatie wederom verder
weten te professionaliseren door in de voorbereiding op de wedstrijden een kort trainingskamp te
beleggen op Papendal.
Verder hebben wij het aantal wedstrijden verruimd
om de spelers nog meer de mogelijkheid te geven
om zich in de kijker te spelen. Een aantal gerenommeerde BVO’s zullen hun borst moeten nat maken
om het zeer gemotiveerde Team VVCS van zich
af te houden. Vorig jaar nog werd VVV-Venlo het
slachtoffer van de dadendrang van ons team en
overtuigend verslagen met 1-3. Het is inmiddels
duidelijk dat wedstrijden tegen ons team een serieuze testcase is voor zowel spelers als clubs.
Op het maatschappelijk gebied hebben wij de
laatste maanden niet stilgezeten en hebben weer
een stap gezet om ons dienstenpakket verder uit te
breiden. Naast de reeds bestaande sollicitatieservice,
VVCS Academy en Team VVCS zijn wij bezig om
binnenkort een compleet nieuwe en unieke re-integratieservice te starten. In samenwerking met het
CWI en het UWV hebben wij een re-integratietraject ontwikkeld speciaal afgestemd op contractloze
spelers. Deze toch wel specifieke groep werknemers
krijgen hun eigen re-integratietraject waarin wij ze,
in samenwerking met Marieke Pol van re-integratie‑
bureau Sport United, kunnen begeleiden naar een
nieuwe job. Zowel de VVCS als het CWI en het
UWV zijn van mening dat dit initiatief nog meer
spelers zal behoeden voor het spreekwoordelijke
zwarte gat en zal helpen naar een tweede carrière. ,

Nieuw gezicht
VVCS-secretariaat
Petra van Lieshoud
is sinds 1 februari
het nieuwe gezicht
achter het VVCSsecretariaat. Wanneer
je het VVCS-kantoor
belt of bezoekt is zij
voortaan het eerste
aanspreekpunt van de
VVCS. Op 1 februari
volgde zij Suzanne
Bakker op, die de
laatste drie jaar deze
taak vervulde. Voor alle
vragen over de VVCS
en aanverwante zaken
helpt Petra de VVCS-leden
voortaan graag verder.

Vakbond Belarus
bezoekt de VVCS
De jonge spelersvakbond van
Belarus bezocht de afgelopen
maand het kantoor van de VVCS en
FIFPro in Hoofddorp. President van
de SFT is de 28-jarige international
Vladimir Karytska. Karytska, die in
oktober 2007 nog scoorde in EKkwalificatiewedstrijd tegen Oranje

(2-1 voor Belarus) komt momenteel
uit voor Chernomorets Odessa in
de Oekraine. Omdat zijn tijd beperkt
is laat hij de dagelijkse gang van
zaken over aan zijn vrouw Natalia,
die ook in Hoofddorp aanwezig
was. Zij keert iedere maand voor
één week terug naar Minsk de
hoofdstad van Belarus, waar de staf
van de spelersvakbond is gevestigd.
Karytska: ‘Voor ons is het erg
leerzaam om te spreken met een
vakbond als de VVCS. Onze vakbond
staat nog in de kinderschoenen. Ons
bezoek aan Nederland laat ons zien
waar we in de toekomst naar moeten
streven. ‘

Cocu en Frank de Boer bij feestwedstrijd
van Zidane’s Frankrijk

Op 12 juli wordt in een uitverkocht Stade de France
in Parijs gevierd dat Frankrijk precies tien jaar
geleden de wereldtitel veroverde. Alle grote namen
van Henry en Deschamps tot Trezeguet en Vieira
zullen aanwezig zijn. Grootste attractie is echter de
aanwezigheid van Zinedine Zidane, die destijds in de
finale tegen Brazilië twee keer scoorde. Het Franse
WK-team zal het opnemen tegen een internationaal
FIFPro-team onder leiding van Arsene Wenger.
Nederland zal in dat team vertegenwoordigd worden
door Frank de Boer en Philip Cocu, die op het WK van
1998 met Oranje in de halve finale na strafschoppen
strandden op Brazilië.

Vernieuwde
website VVCS

De VVCS heeft onlangs haar
website volledig vernieuwd. De
site is niet alleen qua vormgeving
volledig aangepast, ook de
informatievoorziening is flink
uitgebreid. Voorzitter Danny Hesp:
‘Al onze diensten worden nu op
een heel toegankelijke manier

gepresenteerd. Daarnaast vind je er
natuurlijk de dagelijkse berichten met
nieuws over de VVCS en haar leden.
Alles wat je als speler moet weten
over je rechten en plichten vind je
terug op de VVCS-site.’ Het adres
van de VVCS-site is ongewijzigd
gebleven: www.vvcs.nl.

www.vvcs.nl vernieuwd!
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Tekst: M r Lou is Everard

c o n f r ont a t i e s
De Graafschap zich dit seizoen
weten te handhaven, gelden
voor de bij deze clubs in dienst
zijnde spelers tot nader order
de eredivisie-eisen.

EINDE CONTRACT EN NU?
Jaarlijks hebben honderden spelers te maken met een per 30 juni
aflopend contract. Een deel van hen bereikt al voor deze datum
overeenstemming met hun huidige club over de voorwaarden van
een contractsverlenging. Zij kunnen een zomerstop zonder veel
stress tegemoet zien. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor spelers
die al een nieuwe club vonden. Voor hen geldt wel dat zij erop moeten toezien dat hun
contract met de oude club rechtsgeldig wordt beëindigd. Dit leidt tot de volgende vragen.

Wat moet een club doen
om een contract te laten
eindigen?
In het voetbal kennen we
alleen contracten die voor
bepaalde tijd (let op: het
maakt dan niet uit of het om
contract voor één seizoen of
bijvoorbeeld vier seizoenen
gaat) worden afgesloten.
Het eerste onderscheid dat
hierbij gemaakt moet worden
is tussen een aflopend eerste
contract en een aflopend, al
eerder door dezelfde club
verlengd contract. Een eerste
contract loopt van rechtswege
af. Dit betekent zoveel dat
niemand hieraan iets hoeft
te doen, noch hiertegen kan
doen.
Heb je als speler een al eerder
verlengd contract en gaf de
club aan dat zij niet verder met
je wil, dan was het aan de club
om jou dat per aangetekende
brief op uiterlijk 31 maart jl. te
laten weten. Liet de club dat
na, dan betekent dat, dat jouw
contract automatisch wordt
verlengd voor het seizoen
2008/2009 en wel onder
dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden tijdens
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het nu nog lopende seizoen
2007/2008.
Voor een speler die al overeenstemming bereikte met
een nieuwe club, is dat laatste
natuurlijk niet de bedoeling. Hij
zal dan ook zelf actie moeten
ondernemen richting club
(zie verder onder het kopje
Wat heeft een speler te doen
om een contract te laten
eindigen?).
Heb ik na beëindiging
van mijn contract door
de club recht op een
schadeloosstelling ?
In de CAO is hiervoor een
regeling getroffen. Let op dat
er een onderscheid wordt
gemaakt in drie situaties:
De eerste betreft een speler
die gedurende dit seizoen
actief was in de eredivisie.
Wil deze in aanmerking komen
voor een schadeloosstelling,
dan moet voldaan zijn aan alle
drie de volgende eisen:
• er moet dus sprake zijn
van een al eerder verlengd
contract dat door de club
middels een uiterlijk per 31
maart jl. verzonden aangete-

kende brief werd opgezegd;
• de speler moet tenminste vijf
opeenvolgende seizoenen
in dienst zijn geweest bij zijn
huidige club;
• in het seizoen 2007/2008
mag zijn gegarandeerde inkomen (= in de regel basissalaris plus vakantietoeslag) niet
hoger zijn geweest dan drie
keer het maximum dagloon,
oftewel 3 x € 46.204,83 =
€ 138.614,49.
Ook voor de nu in de eerste
divisie actieve spelers gelden
dat zij bij einde contract dienen
te voldoen aan alle drie de
volgende eisen:
• er moet sprake zijn van een
al eerder verlengd contract
dat door de club middels
een uiterlijk op 31 maart verzonden aangetekende brief
werd opgezegd;
• de speler moet tenminste
drie opeenvolgende seizoenen in dienst zijn geweest bij
zijn huidige club;
• in het huidige seizoen mag
het gegarandeerde inkomen
niet hoger zijn geweest dan
één maal het maximum

dagloon in het kader van de
WW/WAO, oftewel
€ 46.204,83.
De derde situatie betreft de
spelers van clubs die bij aanvang van het nog lopende
seizoen promoveerden naar
de eredivisie. Concreet betreft
deze situatie dus alleen de
spelers van VVV-Venlo en De
Graafschap.
Voor hen moeten we twee
situaties onderscheiden.
De eerste is dat hun clubs er in
slagen om zich te handhaven
op het hoogste niveau. Dan
gelden ook voor de bij deze
clubs in dienst zijnde spelers
bij het einde van het seizoen
2007/2008 de drie eisen zoals
hierboven weergegeven voor
de in de eredivisie actieve
spelers.
Voor het geval dat VVV en/
of De Graafschap onverhoopt
na één seizoen (dus aan het
einde van het nu lopende
seizoen) mocht degraderen,
dan gelden voor hen de eerste
divisie-eisen.
Deze speciale overgangsregeling geldt maar één seizoen.
Dus wanneer VVV-Venlo en

Hoe hoog is dan die
schadeloosstelling? Geldt
er een maximum bedrag?
De hoogte van de schadeloosstelling is afhankelijk van:
de duur van het dienstverband dat per 30 juni 2008
eindigt, en de hoogte van het
maandsalaris zoals de speler
dat had gedurende het seizoen
2007/2008.
Voor ieder seizoen dat de speler bij zijn club actief was, is
hij gerechtigd tot één maandsalaris.
Voor deze berekening geldt
geen maximum. Wil een club
bijvoorbeeld afscheid nemen
van een zeer trouwe speler die
tien jaar bij haar speelde, dan
zal deze aan hem (indien hij
voldoet aan alle drie voor hem
van toepassing zijnde eisen)
tien maandsalarissen moeten
voldoen.
Hoe wordt een contract
beëindigd door de speler?
Ook hier moeten we allereerst
een onderscheid maken tussen
een aflopend eerste contract
en een aflopend, al eerder verlengd contract.
We hebben al vastgesteld dat
een eerste contract van rechtswege automatisch eindigt. Gelijk
zijn club, hoeft/kan ook een
speler in zo’n geval niets doen.

Is er sprake van een al eerder
verlengd contract dat door de
club niet per 31 maart jl. is
opgezegd, dan betekent dat,
dat wanneer je als speler niets
doet, het contract automatisch verlengd wordt voor één
seizoen. Wil je dat als speler
niet, dan moet je de club laten
weten dat je het dienstverband
wenst te laten eindigen per 30
juni aanstaande.
Hoe en wanneer dat te
doen?
Een speler moet deze mededeling doen middels een aangetekende brief, en wel uiterlijk
op 15 mei 2008.
Let wel, doe dit alleen wanneer je zekerheid hebt over
een nieuwe club. Door het
nemen van ontslag verspeel je
namelijk al je rechten op een
eventuele werkloosheidsuitkering. Wees hiermee dus heel
voorzichtig.
Wat nu als de club het
contract heeft opgezegd en
later toch door wil met de
speler?
Wederom moet er dan een
onderscheid gemaakt worden
tussen een eerste contract en
een al eerder verlengd, aflopend contract.
Was er sprake van een eerste
contract, dan kunnen speler en
club, indien en voor zover door
beiden gewenst, vrij onderhandelen over de voorwaarden van
een eventueel nieuw contract.
Heeft de club daarentegen

per 31 maart jl. een al eerder
verlengd contract opgezegd
en wil zij per 1 juli 2008 toch
door met de speler, dan geldt
wel een tweetal, aanvullende
eisen:
• de speler moet schriftelijk
aangeven dat hij bereid is om
te onderhandelen over een
nieuw contract, en:
• het in dat geval door de club
aan te bieden contract mag
niet lager zijn dan 75% van
het laatst verdiende salaris.
Wat te doen als jouw,
per 30 juni 2008 aflopende
contract niet wordt
verlengd en je nog geen
nieuwe club hebt?
Vanaf het moment dat je weet
dat je werkloos dreigt te worden per 1 juli 2008, ben je
verplicht om je best te doen
om te voorkomen dat dit ook
daadwerkelijk gaat gebeuren.
Met andere woorden, je moet
je voldoende inspannen om
een andere club (of natuurlijk
een nieuwe werkgever buiten
het voetbal) te vinden.
De sollicitatie-service van
de VVCS
Voor haar leden neemt de
VVCS, op een door het UWV
erkende wijze, een deel van
deze sollicitatieverplichtingen
uit handen. Neem je aan deze
service deel, dan solliciteert de
VVCS wekelijks namens jou.
Heb je nog geen nieuwe club,
zorg dan dat je rond 15 mei
een mail stuurt naar sollicita-

VVCS-dienstenpakket uitgebreid met een eigen re-integratieservice
Met haar nieuwe partners UWV en CWI begint de VVCS een eigen re-integratie service. Stop je dit
seizoen definitief met betaald voetbal en wil je op zoek naar een baan buiten het voetbal, dan kan
de VVCS met behulp van haar nieuwe partners je hierin actief begeleiden.
Interesse? Neem contact op met de VVCS.

www.vvcs.nl vernieuwd!

tie@vvcs.nl met hierin je naam,
voorletters, geboortedatum,
adres, laatste club, positie,
eventuele trainersdiploma’s
en alle reguliere opleidingen /
diploma’s. Wekelijks houdt de
VVCS je op de hoogte.
Per 15 mei nog geen
uitzicht op een nieuwe
club?
Schrijf je in bij het CWI als
‘werkzoekend voetballer’ en
vraag een WW-uitkering aan.
Bij welk kantoor? Zie hiervoor
www.werk.nl en klik op ‘vestiging zoeken’.
Bezoek je het CWI, zorg dan
wel dat je een deugdelijk identificatiebewijs bij je hebt.
Einde contract en
geblesseerd?
Vraag dan geen uitkering aan
in het kader van de werkloosheidswet. Je bent dan
namelijk niet beschikbaar voor
de arbeidsmarkt. Zorg dan dat
de club de Afdeling Ziektewet
van het UWV tijdig informeert
over het feit dat jouw contract
afloopt en jij niet arbeidsgeschikt bent. Neem ook zelf
zekerheidshalve contact op
met deze Afdeling Ziektewet.
Vragen?
Of het nu de voorgaande tekst
betreft, of dat je hulp zou willen hebben bij het invullen van
formulieren, aarzel niet en bel
dan naar het kantoor van de
VVCS en vraag naar
Louis Everard of Ad Dieben,
023-5546930
Team VVCS
Voor het vijfde seizoen zal
het Team VVCS in de maand
juli weer zeer actief zijn. Zie
hiervoor elders in het blad.
Naast de mogelijkheid op
een nieuwe club, kwalificeert
het CWI de deelname aan de
activiteiten van het Team VVCS
uiteraard als ondernomen sollicitatieactiviteiten. ,
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Tekst: R u u d G erards

Boegbeeld Edwin Linssen verlaat Venlo

Edwin Linssen staat op een kruispunt in zijn leven.
De 27-jarige aanvoerder van VVV-Venlo zegt komende
zomer zijn jeugdliefde VVV-Venlo vaarwel. Daarnaast
verhuist hij - na jarenlang in Venlo gewoond
te hebben - naar Eindhoven. Na zeventien
seizoenen VVV – slechts onderbroken door
één seizoen op huurbasis bij Helmond Sport
– speelt Linssen de komende vier jaar bij
subtopper Roda JC.

‘Deze kans moet ik grijpen’
Als E-pupil bij DZC ‘68 in 1999

Dr o o m

V VCS

In mei 2007 kwam een grote droom van
Edwin Linssen uit. De in Neeritter geboren en getogen middenvelder mocht, na
jarenlang gezwoegd te hebben in de eerste divisie, eindelijk de eredivisie in. Met
het ambitieuze VVV-Venlo was Linssen
er in geslaagd om RKC Waalwijk uit te
schakelen in de play-offs en zodoende
de plek van de Waalwijkers in de eredivisie in te nemen. Na veertien jaar
maakte VVV weer eens deel uit van het
voetbalwalhalla van ons land. VVV was
weer hot in Noord-Limburg. Zo sliepen
er mensen voor het stadion om zeker te
zijn van een seizoenskaart en stond er bij
de start van de verkoop een rij tot aan de
Kaldenkerkerberg. ‘Misschien kwam de
promotie wel een jaar te vroeg. Opeens
moest er binnen zeer korte termijn van
alles geregeld worden om de organisatie op orde te hebben voor een niveau
hoger’, aldus Linssen.

Een goed voorbeeld was het gesteggel
over de wedstrijdpremies. VVV had de
spelersgroep een voorstel gedaan, maar
de spelers - verenigd in de geformeerde
spelersraad onder leiding van Edwin
Linssen - gingen daarmee niet akkoord.
‘VVV had via technisch directeur
Mohammed Alach en algemeen directeur
Marco Bogers een gesprek met de spelersraad en daarin kwamen onder andere
de wedstrijdpremies aan de orde. Met
het voorstel konden wij als spelersgroep
gewoon niet akkoord gaan. Daarom hebben wij de VVCS ingeschakeld en gevraagd
om ons te assisteren bij de besprekingen.
Het was onze insteek om alles in kannen
en kruiken te hebben voor het
eerste competitieduel tegen
AZ, zodat we zonder andere
dingen aan ons hoofd
de competitie konden
starten. Aan de andere
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kant trok VVV ook aan de bel bij de VVCS.
Na enkele afspraken zijn we uiteindelijk tot
een akkoord gekomen nadat beide partijen
water bij de wijn hebben gedaan.’ Over
de VVCS dan ook niets dan lof, aldus de
aanvoerder van VVV-Venlo. ‘Dankzij de
goede handelswijze van de VVCS zijn we er
samen uitgekomen. Het is goed wanneer
je weet dat je in moeilijke situaties terug
kunt vallen op een organisatie die voor je
klaar staat. Het mooie aan de VVCS is ook
dat ze niet enkel denkt vanuit het oogpunt
van de spelers; ook aan het belang van de
club wordt gedacht.’

dels een aanvallende voetbalopvatting
verbaasden de Limburgers vriend en vijand. Zo kon de traditionele top drie in het
knusse Seacon Stadion – in de volksmond
nog altijd De Koel genaamd – niet winnen
van de geelzwarten. Zowel Feyenoord en
Ajax, alsmede landskampioen PSV kon
na afloop niet met een driepunter de bus
instappen. Het trio kwam niet verder dan
een remise in Noord-Limburg. Onder
andere Linssen groeide aan de hand van
trainer André Wetzel uit tot een bepalende
speler van VVV. Niet voor niets benoemde
de Haagse oefenmeester Linssen tot zijn
aanvoerder. ‘Wetzel ziet mij als zijn verlengstuk in het veld. Qua voetbal zitten we
op dezelfde golflengte en dat is erg handig.
Ik weet dus wat de trainer wil en probeer
dat over te dragen op mijn medespelers.
Vaak praten we in de voorbereiding naar
een duel toe samen over de tactiek, maar
ook voor andere zaken stap ik gemakkelijk
het kantoor van de trainer binnen. Na mijn
actieve carrière wil ik ook graag als trainer
aan de slag. Ik heb enkele jaren in het amateurvoetbal bij de jeugd als trainer gewerkt,
maar sinds de promotie naar de eredivisie
heb ik daar even mee moeten stoppen.’
M o h a mme d A l l a c h

Naast trainer André Wetzel kan Edwin
Linssen het ook goed vinden met de
technisch directeur van de Venlose club,
Mohammed Allach. Het is nog niet zo
lang geleden dat Linssen en Allach in
dezelfde kleedkamer te bewonderen
waren. Is het geen vreemde gewaarwording dat zijn voormalige ploegmaat nu op
het technische vlak de lakens uitdeelt? ‘Ik
heb er geen problemen mee. Toen Mo
en ik nog samen op het veld actief waren,
hadden we een speciale band. We zijn beiden echte winnaars en kunnen niet tegen
ons verlies. Tijdens trainingen en op het
veld hebben we vaak op elkaar gescholden, maar daarbuiten hadden en hebben
we respect voor elkaar. Samen namen we
de ploeg op sleeptouw. Het is belangrijk
dat je dingen goed kunt scheiden. Dat
gaat zowel mij als Mo goed af. Ik vind
dat juist de grote kracht van Mohammed
Allach.’

Aanvoerder

Na de afgeronde premieonderhandelingen kon het seizoen voor VVV beginnen.
De algehele verwachting in voetballand
was dat de kleine dreumes weer gelijk uit
de wondere wereld van het Nederlandse
voetbal gekegeld zou worden. Maar mid-

Roda JC

Toch moest Linssen zijn vroegere medespeler begin dit jaar teleurstellen. De captain ruilt namelijk na de zomer VVV-Venlo
in voor provinciegenoot Roda JC. In het
begin van dit jaar ging de kogel door de

kerk en onderschreef Linssen een vierjarig
contract bij de Zuid-Limburgse subtopper.
Dankzij snel handelen van Roda JC vertrekt Linssen in het kielzog van zijn voormalige ploeggenoten Marcel Meeuwis,
Willem Janssen en Frank van Kouwen naar
het Parkstad Limburg Stadion.
‘Mijn huidige club en Roda JC waren de
enige echte concrete clubs die belangstelling in me hadden. Met VVV was ik
al vanaf februari 2007 in contact om te
onderhandelen over een nieuw contract.
Maar pas in het huidige seizoen kwam
VVV met een aanbieding. Dat was eind
september. Maar het bod was onacceptabel en daarnaast sprak er weinig waardering uit het voorstel. Ik ben dan ook niet
akkoord gegaan. In december 2007 volgde
er een nieuwe aanbieding, maar ik moest
wel voor het einde van het jaar aangeven
wat mijn beslissing zou zijn. Mochten we
met VVV degraderen dan zou dat betekenen dat ik dertig procent minder salaris
zou krijgen.
Voor VVV-begrippen was het een erg goed
contract en ik heb op het punt gestaan
om bij te tekenen, ware het niet dat Roda
JC net na de jaarwisseling lucht kreeg
van mijn situatie. Na een tweeënhalf uur
durend gesprek met trainer Raymond
Atteveld – die daarvoor een training liet
schieten – en voorzitter Huub Narinx van
Roda JC was ik er uit. Zowel het sportieve
als het financiële aspect heb ik toen naast
elkaar gelegd en besproken met mijn
begeleider Sjef Blatter van de VVCS, die
me al vanaf mijn eerste contract bij VVVVenlo naar volle tevredenheid van beide
kanten bijstaat. We konden niets anders
doen dan concluderen dat ik deze kans
moest grijpen. Op alle fronten ga ik er
de komende vier jaar op vooruit en het
is voor mij ook goed om in een nieuwe
omgeving met veel concurrentie aan de
slag te gaan.’
Maar voordat het zover is zal Edwin
Linssen als aanvoerder zijn hele hebben en
houwen geven om zijn VVV voor de eredivisie te behouden. Nog enkele malen zal
hij de karakteristieke trappen van De Koel
aflopen als aanvoerder in de vaste overtuiging dat hij er volgend seizoen kan terugkeren. Dan echter niet in het geelzwart
van VVV-Venlo, maar in dezelfde kleurencombinatie van die andere Limburgse
eredivisionist, Roda JC. ,
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Team VVCS komt weer in actie
Die reeks begint, inmiddels traditiegetrouw, met een
duel tegen TOP Oss. Maar nog niet eerder hadden
de spelers van het Team VVCS dan reeds zes trainingen in de benen, dus van een conditioneel voordeel
voor de Ossenaren zal dit jaar geen sprake meer zijn.
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Vorig jaar was het aantal aanmeldingen zo groot dat
zelfs een tweede Team VVCS op dezelfde dag tegen
het tweede van TOP Oss kon spelen, dit behoort
ook nu weer tot de mogelijkheden.
Want steeds meer spelers zien in dat het Team VVCS
een uitgelezen mogelijkheid is om je weer onder de
aandacht van BVO’s te spelen. Erik van der Ven en
Koen Garritsen zijn twee mooie voorbeelden van
spelers die zich vorig jaar via het Team VVCS in de
basis speelden van hun nieuwe club. Maar ook het
buitenland behoort tot de mogelijkheden. Gerard
Aafjes promoveerde zelfs in no time via het Team
VVCS van contractloze eerste divisiespeler tot prof in
de Schotse Premier League bij Falkirk.

Het Team VVCS van 2007.

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar komt in
de voorbereiding op het nieuwe seizoen het
Team VVCS weer in actie. Het team, voor spelers
op zoek naar een nieuw contract, zal deze zomer
opnieuw een intensiever programma dan in
voorgaande jaren afwerken.

N

ieuw is met name het tweedaagse trainingskamp dat eind juni op Papendal belegd zal
worden. Ook de technische staf van het
Team VVCS zal worden uitgebreid. In samenwerking
met de CBV, de belangenorganisatie van de trainers,
zullen twee trainers en een keeperstrainer gevraagd
worden het Team VVCS voor te bereiden op de wedstrijdenreeks tegen Nederlandse BVO´s.

De VVCS rekent weer op een grote toeloop en heeft
om die reden op twee achtereenvolgende dagen
wedstrijden tegen ADO Den Haag en Eindhoven
gepland. De verwachting is dat deze duels met twee
volledig verschillende spelersgroepen zal kunnen
worden afgewerkt.
Net als vorig jaar staat er weer een wedstrijd tegen
RKC Waalwijk op het programma en de reeks wordt
afgesloten met een duel tegen FC Den Bosch.
Sluitstuk is als vanouds het internationale FIFPro
Tournament, met als tegenstanders de contractloze
profs van Portugal, Frankrijk, Italië, Slovenië en
Zwitserland. Het toernooi zal dit jaar in eigen land
plaatsvinden, wat als voordeel heeft dat de belangstelling van scouts uit Nederland en omliggende
landen maximaal zal zijn. ,

Programma Team VVCS 2008
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26 juni

14.00 uur

eerste training

Papendal

WZha^hh^c\ZcY^ZjccZZbi#OZ`ZgVahjhVbZcbZiZZc

idZ\ZhcZYZc Z[[ZXiZcedgiZ[Zj^aaZ# D[ ZZc VcYZgZ `^_`

30 juni

10.30 uur/16.00 uur

trainingskamp

Papendal

VYk^hZjg kVc YZ >C< 7Vc` odg\kjaY^\ `^_`i cVVg lVi

de jl kZgoZ`Zg^c\Zc# @dgidb/ ZZc WZiZg ^co^X]i ^c jl

31 juni

10.30 uur/14.30 uur

trainingskamp

Papendal

Zg kddg j VaaZbVVa ^c o^i# :c lVi j `jci YdZc db iZ

[^cVcX^ aZ idZ`dbhi Zc ]dZ j Y^Z od VVcigZ``Za^_`

3 juli

11.00 uur

training

Papendal

4 juli

18.00 uur

TOP Oss – Team VVCS

Klein Galgenwaard, Utrecht

kddg` dbZc YVi jl \ZaY c^Zih YdZi# HeVgZc bZi bZZg

bd\Za^_``jcibV`Zc#JWZcikVc]VgiZlZa`db#

8 juli

19.00 uur

ADO Den Haag - Team VVCS

Laakkwartier, Den Haag

9 juli

19:00 uur

Eindhoven – Team VVCS

Brabantia, Eindhoven

11 juli

19.00 uur

RKC Waalwijk – Team VVCS

Klein Galgenwaard, Utrecht

16 juli

19.00 uur

FC Den Bosch – Team VVCS

Nivo Sparta, Zaltbommel

FIFPro Tournament

Rijnsburgse Boys, Rijnsburg

19-20 juli 		
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Tekst: Marti jn van Steenbeek

Erik van der Ven:

gesprekken voordat ik bij het team kwam. Maar na
de wedstrijden van Team VVCS bleken er meer clubs
interesse te hebben. Ik was via het Team VVCS hoe
dan ook aan de bak gekomen.’
“Ik zou het V VCS team zeer zeker aanraden
voor andere contracloze voetballers”

‘Ik wist dat er weer een
club zou komen’

In 2004 nam de VVCS
het initiatief om een team
op te richten, waarvan de spelers zich in de
zomermaanden naar een nieuw contract proberen
te voetballen. Al deze (oud)-profs hadden op dat
moment geen contract meer bij een BVO. Ook Erik
van der Ven (24) deed afgelopen zomer mee met
dit ‘Team VVCS’. Hij verdiende hiermee een contract
bij TOP Oss. `Ik zou het Team VVCS zeker aanraden
bij andere contractloze voetballers. Het geeft je de
kans om je weer te bewijzen bij de voetbalclubs.’
Het einde van het lopende seizoen is alweer in
zicht. Voor veel voetballers betekent dit de laatste
loodjes van een druk en zwaar jaar, de vakantie in
het vooruitzicht en daarna weer de voorbereiding op
het nieuwe seizoen. Maar er zijn ook veel spelers die
een aflopend contract hebben en zich in de laatste
wedstrijden in de kijker moeten spelen zodat ze volgend seizoen niet zonder contract zitten.
Erik van der Ven was één van die spelers die vorig
seizoen rond deze tijd nog steeds in het ongewisse
was over zijn voetbalcarrière. Hij speelt inmiddels
bij TOP Oss en is momenteel niet meer uit het
basisteam weg te denken. Hij heeft dit mede te danken aan de VVCS. Erik heeft in de zomermaanden
meegedaan met het Team VVCS. Het vorig seizoen
speelde Erik nog bij Helmond Sport.
In zijn prille loopbaan heeft Erik al voor een mooie
topclub gespeeld: Racing Genk. ‘Ik heb acht seizoenen lang in de jeugd van PSV gevoetbald en daar
was ik op een gegeven moment in gesprek over een
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contract. Op dat moment kwamen Anderlecht en RC
Genk op de deur kloppen. Uiteindelijk heb ik voor
Genk gekozen en daar een fantastische tijd gehad. Ik
moet ook eerlijk zeggen dat de contracten daar aantrekkelijker waren.’
Na zijn avontuur bij Genk kwam hij in contact met
Helmond Sport, waarvoor hij drie seizoenen heeft
gespeeld. `Daar zijn we zelfs bijna gepromoveerd
naar de eredivisie. Sparta won uiteindelijk nipt van
ons in de beslissingswedstrijd. Misschien maar goed
ook, want twee jaar daarna ging het sportief niet al te
best met Helmond Sport.’
‘Het hoogtepunt uit mijn carrière is mijn doelpunt
voor Genk tijdens mijn debuut voor de Belgische
eersteklasser. Echte dieptepunten ben ik nog niet
tegen gekomen in mijn loopbaan. Wel was het vorig
jaar qua sportief opzicht niet leuk om bij Helmond
te voetballen. Twee jaar achter elkaar promoveer je
bijna en vorig jaar speel je opeens onderin de Jupiler
League.’
“Met Helmond Spor t zijn we bijna
gepromoveerd naar de eredivisie”

Van der Ven kwam vorig jaar zonder contract te
zitten, waardoor hij in aanmerking kwam voor het
Team VVCS. Contractloze VVCS-leden krijgen in
de zomermaanden de mogelijkheid om zich weer
te bewijzen in het profvoetbal. Er wordt een team
samengesteld met contractloze spelers, die professioneel worden begeleid. De VVCS zorgt ervoor dat
alle BVO’s in Nederland worden ingelicht over deze
wedstrijden. De scouts van deze clubs komen de
contractloze jongens bekijken bij hun wedstrijden en
aan de jongens is het om zich te bewijzen. Erik van
der Ven was één van die werkloze profs. `Ik ben met
het Team VVCS in aanraking gekomen via Marc van
Hintum. Hij was mijn zaakwaarnemer totdat hij naar
Vitesse ging om als technisch directeur de taken

‘Team VVCS
geeft je de
mogelijkheid
tot een nieuw
contract’

Erik van der Ven in de zomer
van 2007 in actie voor het
Team VVCS op het internationale
FIFPro Toernooi.

van Jan Streuer over te nemen. Nu is Patrick van
Diemen mijn zaakwaarnemer.`
Aan het einde van vorig seizoen had Erik al gesprekken met TOP Oss, maar waren de financiële middelen niet aanwezig om hem te contracteren. ‘Omdat
het uiteindelijk niet door ging heeft Van Hintum mij
gevraagd of ik mee wilde doen met het Team VVCS.
Ik heb dit meteen met beide handen aangegrepen.
Het was namelijk ook een mooie manier om mijn
conditie op peil te houden. Toevalligerwijs speelden
wij met het Team VVCS de eerste wedstrijd tegen
TOP Oss. Na de wedstrijd kwam trainer Hans de
Koning naar me toe om te zeggen dat hij me er
graag bij wilde hebben en dat ik eventueel wel bij
TOP Oss mijn conditie op peil kon houden.’
Uiteindelijk kwamen TOP en Van der Ven op 25
augustus tot een akkoord over een contract. ‘Ik zou
het Team VVCS zeer zeker aanraden voor andere
contractloze voetballers. Het geeft je weer de kans
om jezelf te bewijzen tegenover de profclubs. Ikzelf
heb nu ook weer een contract, al had ik al wat

Voordat hij daadwerkelijk bij TOP Oss een contract
tekende, speelde Erik nog met het Team VVCS tegen
RKC Waalwijk, FC Eindhoven en VVV-Venlo. ‘Dit
waren leuke wedstrijden om te spelen omdat de
VVCS ervoor had gezorgd dat er van alle clubs scouts
op de tribune zaten. De spelers kregen hierdoor
het gevoel dat je wel serieus werd genomen als
‘werkloze’. Ook trainden we met de groep, die onder
leiding stond van Jan van Dijk, die net als wij nog
geen contract had. Er werd ons duidelijk gemaakt dat
we daar waren voor ons eigen bestwil. De trainingen
werden afgewerkt op het scherpst van de snede en
iedereen vocht voor een contract. Doordat iedereen
zo zijn best deed groeiden we in die paar weken uit
tot een leuk op elkaar ingespeeld elftal. We wonnen
zelfs van VVV, dat net was gepromoveerd. Dat waren
zeer leuke ervaringen om een keer meegemaakt te
hebben. Lekker bikkelen voor wat je waard bent.’
Voor het derde achtereenvolgende jaar werden de
activiteiten van het Team VVCS afgesloten met het
internationale FIFPro-toernooi. In Lissabon speelde
het Team VVCS tegen de contractloze profs van
Frankrijk, Italië, Zwitserland, Slovenië en gastland
Portugal. Voor Erik was dit een mooie ervaring. ‘In
Nederland waren de wedstrijden goed voorbereid.
Elke club in Nederland werd uitgenodigd en op de
hoogte gebracht van de wedstrijden die wij gingen
spelen. Hierdoor waren er overal scouts te bekennen langs de velden. Dat was in Portugal helaas
minder. Het was allemaal supergoed georganiseerd,
alleen hadden de Portugezen te weinig scouts
uitgenodigd. Dit jaar wordt het toernooi weer in
Nederland georganiseerd. Dan zal dat ongetwijfeld
beter zijn.’
“De wedstrijden in Nederland waren goed
voorbereid”

Van der Ven heeft zich er geen moment mee bezig
gehouden dat hij dit seizoen zonder contract zou
komen te zitten. Dat is voor hem ook de reden
geweest om niet al verder te kijken dan alleen het
voetbal. ´Ik ben er vanuit gegaan dat ik dit seizoen
wel weer zou voetballen in de eerste divisie. Daarom
heb ik me ook niet georiënteerd op een eventueel
baantje. Ik had namelijk hier en daar wel wat contacten lopen en zodoende had ik het volste vertrouwen
dat ik weer een de slag kon bij een club.’ Momenteel
is Erik druk bezig met zijn oefenmeester 3. ‘Volgend
seizoen wil ik graag de jeugd van TOP Oss gaan trainen. Het werken met jongeren lijkt me super om te
doen.’ ,
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Tekst: ti js tu mmers

Cedric van der G u n

Johan Plat

Tentamenperiode voor de eerstejaars
van de
De nieuwe VVCS Academy is geheel toegesneden op
de profvoetballer en lijkt in niets op de opleidingen
zoals spelers die totnogtoe kenden. Via e-learning kan
de profvoetballer de opleiding volgen waar en wanneer
hij wil en toch in contact staan met zijn docenten en
medeleerlingen. De afgelopen maand moesten de
spelers op het VVCS-kantoor tentamen doen.
En toen leek het toch weer een normale schoolklas.
Met nerveuze leerlingen, laatkomers en spijbelaars.

VVCS Academy

vragen stellen en er kan
gezamenlijk aan opdrachten gewerkt worden. En
je kunt met elkaar kletsen zonder dat je je medeleerlingen of de
docenten stoort. Plat: ‘Ivar en ik zitten vaak
tegelijkertijd met elkaar te MSN-en.’

Ivar van Dinter e n

Op 1 oktober begonnen acht spelers
aan hun eerste leerjaar op de kersverse
VVCS Academy. In samenwerking met
Hogeschool Saxion-Next en e-learningbedrijf Green Square ontwikkelde de
VVCS een volwaardige HBO-opleiding
‘Ondernemerschap, Business Innovation’
die volledig is toegesneden op het leven
van een profvoetballer.
In een virtuele klas volgt de speler waar en
wanneer hij wil zijn lessen. Zelfs een transfer naar het buitenland is geen probleem bij
deze opleiding. Joost Broerse, die in december naar Cyprus vertrok, logt vanaf zijn zonnige appartement op zijn computer in en
staat zo tijdens de lessen in direct contact
met zijn medeleerlingen en docenten.
Op een dinsdagavond in april moet er
examen gedaan worden. Daarvoor moest
er toch afgereisd worden naar het VVCSkantoor in Hoofddorp. Broerse maakt het
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examen tegelijk met zijn virtuele klasgenoten aan de universiteit van Nicosia.
Als de leerlingen om een uur of half zeven
het VVCS-kantoor binnendruppelen ontstaat meteen de sfeer die we nog kennen
van de middelbare school. Cedric van der
Gun is zeker van zijn zaak en komt slechts
gewapend met een pen de VVCS-lounge
binnen. Volendammer Johan Plat heeft
iets meer twijfel en heeft zijn studieboek
‘Middle management’ geklemd onder
de arm, omdat hij hoopt op het laatste
moment nog iets op te kunnen zoeken.
Dat komt er nooit van, weet iedereen nog
van de middelbare school, maar het is
blijkbaar toch een veilig idee.
De twee klagen over het vorige tentamen. Van der Gun: ‘Ik had 33 van de 40
multiple choice-vragen goed en toch maar
een 6,0. Dat is wel heel zwaar gerekend.’
Johan Plat had met een 6,1 al niet veel
meer. Van der Gun: ‘En toch kenden we

de stof heel goed. Maar er zaten vragen bij
waarbij je niet goed wist wat te antwoorden, terwijl je precies wist waar de stof
over ging. Dat was wel lastig.’
Van der Gun geeft een beeld van een
normale lesavond: ‘Op donderdagavond
beginnen de lessen om zeven uur en wordt
je gevraagd om kwart voor zeven in te loggen. Waar je dat doet maakt niet uit. Thuis,
op de club, bij je ouders, op trainingskamp,
in het buitenland, het kan allemaal. Dat is
het mooie van deze opleiding.’

Ook volgend seizoen kunnen (ex-)profvoetballers aan de VVCS Academy weer met de
HBO-opleiding ‘Ondernemerschap, Business
Innovation’ starten. Op donderdag 24 april vindt
er ’s avonds op het VVCS-kantoor in Hoofddorp
een informatieavond voor geïnteresseerden
plaats. Ben je in het bezit van een Havo, Vwo
of Mbo niveau 4 diploma, dan kun je worden

Joris van Rooijen

Tussen kwart voor zeven en tien voor zeven
logt iedereen op een normale lesavond in
en kunnen de studerende spelers elkaar
online begroeten. Net als vroeger op school
zijn er ook weer de vaste laatkomers. Johan
Plat: ‘Ivar van Dinteren logt altijd pas net
voor zevenen in, dat is vaste prik.’
Verschillende docenten geven online vervolgens diverse colleges van drie kwartier of
een uur. Er kunnen vragen gesteld worden,
je kunt zelfs je hand opsteken, de leraar kan

toegelaten op de opleiding. Ben je ouder dan
21 jaar en heb je geen Havo, Vwo op Mbodiploma? Dan moet je om toegelaten te worden
een 21+ onderzoek doen.
Heb je interesse in de HBO-Bachelor
Ondernemerschap, Business Innovation, bel
dan de VVCS voor meer informatie of bezoek de
informatieavond op donderdagavond 24 april.

De verschillende docenten en vakken
worden doorgenomen. Het nieuwe vak
E-commerce blijkt goed in de smaak te
vallen. Met het vak Communicatie, dat als
laatste op het programma staat, hebben
sommigen meer moeite. Van der Gun:
‘Volgens mij ben jij tegen die tijd al meestal
vertrokken, of niet Johan?’ Plat: ‘Ik trek dat
niet. Tegen die tijd val ik meestal al bijna
in slaap.’ Een heuse spijbelaar dus. Het is
ook een pittige sessie, want pas tegen half
elf zijn de lessen afgelopen en kunnen de
computers uitgezet worden.
Voor wie de lessen niet op de avond zelf
kan volgen is er nog altijd de mogelijkheid
om de stof later tot zich te nemen. Alle
lessen worden opgenomen en kunnen zo
via de site op elk gewenst tijdstip gestart
worden.
Inmiddels zijn ook de andere leerlingen,
met inderdaad als laatste Ivar van Dinteren,
het VVCS-kantoor binnengekomen. VVCSvoorzitter Danny Hesp is vanavond hoogstpersoonlijk de surveillant die de leerlingen
ver uit elkaar zet. Anderhalf uur hebben de
spelers voor hun examen.
Hesp is zeer tevreden over het eerste leerjaar. Terwijl de leerlingen zich over hun vra-

gen buigen, geeft de voorzitter zijn mening:
‘De reacties van de leerlingen zijn zeer
enthousiast. Het is geweldig dat we de spelers in deze opzet een volwaardige HBOopleiding kunnen aanbieden. Ook in het
buitenland wordt met belangstelling naar
onze ervaringen gekeken. Volgend jaar start
er daarom uiteraard een nieuwe groep,
waarvoor we binnenkort een informatieavond hebben. En we hebben verregaande
plannen om een MBO-opleiding te starten.’
Surveillant Hesp gaat dan de verschillende
lokalen af om te vragen of alles goed gaat.
Hier en daar wordt een frisdrankje geserveerd. Tegen half negen leveren de eerste
hun examens in. De TV staat inmiddels
aan. Met een schuin oog op de Champions
League-verrichtingen van Barcelona worden de verschillende antwoorden met
elkaar vergeleken. Van der Gun: ‘Ik heb het
idee dat ik het gehaald heb. Maar dat dacht
ik de vorige keer ook en toen was ik maar
met de hakken over de sloot. Gelukkig
weten we de uitslag snel want over twee
weken is alweer de herkansing. Zó, zie je
die steekpass van Iniesta!’
In elk geval één vraag verdeelt de leerlingen. De helft heeft voor antwoord a) gekozen, de andere helft voor b). Van Dinteren:
‘Die hebben het dan fout, want het antwoord staat letterlijk in mijn aantekeningen.’ Nou ja, er valt nu toch niets meer aan
te doen. Iedereen gaat weer op huis aan.
Als ze doorrijden kunnen ze de tweede
helft van Barcelona nog halen. ,
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With you every step of the way....
2

doel
Getting you there.

Om te winnen zijn spelinzicht, een goede conditie en technische vaardigheden vereist. Maar ook de
drive om meer uit jezelf te halen dan je voor mogelijk houdt. Ook wij verleggen graag onze grenzen.
Wij verdiepen ons in uw business en ambities en bieden u efficiënte, doelgerichte oplossingen op al
uw financiële vragen. Zo helpen wij u te scoren, ook in uw zakelijke leven.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Arthur Hameete, telefoon (070) 310 90 21 of kijk
op www.fortisbusiness.com
Merchant Banking

VVCS Academy

Niet naar school, maar toch een complete opleiding volgen?
Je opdrachten en stage uitvoeren op de club?
Een internationale transfer en toch de opleiding blijven volgen?
Op de VVCS Academy is het allemaal geen probleem!

� Wereldwijd internationaal verhuizen
en opslagfaciliteiten
� 50 jaar ervaring
� 30,000 verhuizingen per jaar
� ISO 9001:2000
� Van deur tot deur 1 contactpersoon

Is de Hbo-Bachelor
Ondernemerschap in de sport
iets voor jou? Kom dan op
24 april naar de informatieavond
in Hoofddorp. Tijdens deze avond
kom je alles te weten over deze speciaal
voor voetballers ontwikkelde opleiding.

VVCS-voorzitter Danny Hesp:
“De VVCS is er in geslaagd om een
Hbo opleiding aan te passen aan het
uitzonderlijke leven van de professionele
voetballer.”
Ivar van Dinteren: “De combinatie van
profsport en een volwaardige opleiding blijkt nu
opeens wel goed mogelijk.”
Joost Broerse: “Ook op Cyprus kan ik de VVCS
Academy gewoon blijven volgen!”

De informatieavond start om 19.00 uur op het Kantoor van de VVCS in Hoofddorp. Kijk voor meer informatie op onze website
www.vvcs.nl • Klik op de attachment voor de brochure van de VVCS Academy • info@vvcs.nl (023 - 55 64 930)

Contact:

+31 (0) 172 447979

info@interdean.nl

www.interdean.nl

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

Nederland Voetballand
maar ook Belastingland
Nederland kan een aantrekkelijk
belastingland zijn om
te voetballen. Vooral voor
een voetballer van
buitenlandse afkomst.

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
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Krijg je die faciliteit als buitenlander nu zo maar? De
regeling kent namelijk een aantal voorwaarden. Zo
moet de speler door een Nederlandse club vanuit
het buitenland worden geworven. In bepaalde situaties kan zelfs een Nederlandse voetballer als hij uit
het buitenland geworven wordt de faciliteit krijgen.
En hij moet deskundig zijn en specifieke vaardigheden hebben.
In samenspraak met de Belastingdienst is door
de KNVB een aantal criteria opgesteld. Denk dan
aan gespeelde A-interlands gedurende de afgelopen 2 jaar, het spelen in de hoogste competitie
van dat land of het spelen van wedstrijden in
Champions League- of UEFA Cup-verband. Als
aan één van die criteria wordt voldaan, dan kent de
Belastingdienst de faciliteit toe.

Pagina 1

07-02-2007 12:11:27

Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact op
met Stef Bekker (of
Edwin Arends), beiden
als belastingadviseur
werkzaam bij Punt
& Van de Weerdt
Belastingadviseurs te
Den Haag (telefoon:
070-3.025.825).
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Sinds 1988 sponsor van Oranje.

Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

W

at is het
geval? De wet
Loonbelasting
kent een faciliteit die
hierop neerkomt, dat een
club over 30% van het
brutosalaris géén loonbelasting hoeft in te houden. Voor de buitenlandse speler vormt deze 30%vrijstelling een forfaitaire tegemoetkoming in de
extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland.

Voldoe je niet aan die criteria, dan is er nog de zogenaamde vangnetbepaling als redmiddel om deelgenoot te worden van de 30%-regeling. In de praktijk
wordt daarbij aangesloten bij het CWI-inkomen.
Ofwel, als je maar meer dan gemiddeld verdient,
verkrijg je de faciliteit. De regeling kan dus voor een
club een lokmiddel zijn om een speler over te halen
in Nederland te komen voetballen.
Een voorbeeld uit de praktijk. Een speler, in bezit
van de 30%-regeling, transfereerde van club A naar
club B. Afgesproken was dat club B ervoor zorg
zou dragen dat de speler de faciliteit zou behouden. Echter, het wilde maar niet vlotten met de
goedkeuring van de Belastingdienst. Over en weer
waren brieven geschreven. Tussen club B en de
Belastingdienst was een patstelling ontstaan.

Na onze bemiddeling, waarbij overtuigend kon
worden aangetoond dat de speler op hoog niveau
voetbalde, keurde de Belastingdienst uiteindelijk
goed dat club B de 30%-regeling mocht voortzetten. Het resultaat? Een zeer blije en daardoor goed
gemotiveerde speler.
Het is dan ook zaak tijdig contact met je belastingadviseur op te nemen om dergelijke aanvragen in
goede banen te leiden. Wij hebben veel ervaring in
de verzorging van de aanvraag van de 30%-regeling.
Tot slot. Het is weer zover. Binnenkort zul je de aangifte inkomstenbelasting 2007 moeten indienen.
De Belastingdienst controleert dit jaar of het box 3
vermogen goed in de aangifte verwerkt wordt. Denk
hierbij aan je banktegoeden, effecten of eventueel
het vakantiehuisje in het buitenland.
Het is dan ook belangrijk dat je goed alle jaaropgaven verzamelt. Pas dan kan een correcte, volledige
aangifte samengesteld worden. Je vermijdt dan dat
de Belastingdienst allerlei vervelende vragen gaat
stellen.
Voor spelers die regelmatig in het buitenland spelen, is het zaak de aangifte eens door ons te laten
beoordelen. Je kunt namelijk de belastingdruk over
het basissalaris verminderen door een beroep te
doen op de speciale regeling van ‘voorkoming van
dubbele belasting’. Per land kan bekeken worden
of en zo ja, voor welk bedrag, vermindering van
Nederlandse inkomstenbelasting verkregen kan
worden.
Onze ervaring leert dat deze materie niet altijd
correct in de aangifte inkomstenbelasting is verwerkt. Het gevolg is dat je per saldo dan teveel aan
Nederlandse inkomstenbelasting betaalt. Kortom,
speel je wel eens in het buitenland, of heeft er een
trainingsstage in het buitenland plaatsgevonden,
bedenk dan dat je dit in je aangifte inkomstenbelasting kunt betrekken.
Wordt het je allemaal teveel? Via de VVCS is het
mogelijk om door ons jouw aangifte te laten samenstellen tegen een zeer concurrerend tarief. Neem
dan rechtstreeks contact met ons op. ,
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Patrick van Diemen
T ekst: le x m u ller

zelfs rekening met afkeuren’, somberde hij
over het slot van zijn loopbaan.
In België ontdekte Patrick van Diemen de
fysiotherapeut, die het herstel van de koppige kwaal kon opwekken en bestendigen.
‘Lieve Maarschalk. Hij heeft een praktijk
in Antwerpen. Hij is ook verbonden aan
de medische staf van Milan. Ik trainde elke
maandag bij hem, een keer in de week. Ik
kreeg dan een programma mee voor de
rest van de week bij RKC. Het heeft geholpen. In november was ik eindelijk weer fit.’
Met Zeljko Petrovic als trainer met een
verfrissende elan paradeerde het verjongde
RKC in de eerste divisie vastberaden als
kittige koploper. ‘Ze stonden bovenaan,
het ging goed met die jonge gasten. Er was
geen reden om te wisselen. Ik had drie
maanden niet gespeeld.’ Veroordeeld tot de
bank bepeinsde Patrick van Diemen welke
richting hij zou inslaan naar de toekomst.
‘Tot aan de winterstop heb ik één keer
meegedaan in de basis, tegen Volendam.
Het aantal keren dat ik ben ingevallen, was
te verwaarlozen. Ik wilde niet achterom kijken maar naar de toekomst.’

Na achtti e n ja a r p ro f vo et b al een n ieu we u it d ag in g

Welkome aanwinst
voor de VVCS
Achttien jaar zwierf Patrick van Diemen (35), gaandeweg
met de eretitel van ‘Mister RKC’, door het betaalde
voetbal. ‘Sportief heb ik er alles uitgehaald. Je komt
terecht waar je hoort te zijn. Als ik een absolute topper
was geweest, had ik wel bij Manchester United gespeeld.
Ik heb een heel mooie carrière gehad’, overziet hij met
voldoening het panorama in de lange periode tussen
augustus 1990 en april 2008.
april 2008 DE CONTRACTSPELER 22

A

cht van de achttien jaar trok Patrick
van Diemen op met de bijzondere
vriendenclub uit Waalwijk. In dat
bijna uitgestorven milieu, zonder de kilte
en opsmuk van een arrogant geleid miljoenenbedrijf, ontkiemde zijn tweede roeping: uit naam van de VVCS jonge spelers
begeleiden. ‘Dagelijks ben ik altijd met veel
plezier naar de training gegaan. Ik heb mijn
beroep ervaren als een hobby en benaderd
als werk. Anders houd je het nooit zo lang
vol.’ Het zijn oprechte woorden, die hij
spontaan als voorbeeld wil doorgeven aan
de volgende generatie.
Per 1 juli treedt Patrick van Diemen fulltime in dienst van de VVCS. Sinds half
januari klust hij al voor de spelersvakbond. ‘In de winterstop heb ik de balans
opgemaakt en besloten aan het einde
van het seizoen te stoppen. Dat was ook
de mededeling aan het management van
RKC.’ Bijna 36 jaar oud worstelde hij
meer en meer met voor hem onbekende

In de kleuren van NEC (links)

omstandigheden. ‘Het was voor mij een
lastige situatie. Ik had bij RKC niet eerder
op de bank gezeten.’
Vorig seizoen liep Patrick van Diemen
een onschuldig ogende blessure op tegen
Ajax, in de met 3-1 verloren halve finale
voor de beker. ‘Ik kreeg een schop in de
kuit. Het gebeurde in een duel, maar ik
weet niet meer met wie. Op die plaats
vormde zich een litteken. De kruisband
in de knie bleek ook behoorlijk opgerekt.
Ik heb met pijnstillers doorgespeeld. RKC
verkeerde in degradatiegevaar. Het was
niet het moment om af te haken. Dat zit
niet in mijn karakter.’
Tijdens het zomerverlof hoopte Patrick van
Diemen afdoende te genezen van het even
taaie als onverklaarbare letsel. ‘Het litteken
is gaan scheuren. Er was een fout gemaakt
bij de diagnose in het ziekenhuis. In de
kuit zat nog een tweede scheur. Ik hield

De VVCS schreeuwde om hulp. Twee
gerespecteerde en waardevolle krachten
verhuisden vanuit het hoofdkantoor in
Hoofddorp naar elders in het profvoetbal.
Marc van Hintum betrok de functie van
technisch directeur bij Vitesse; Edwin de
Kruijff toog per 1 april aan het werk voor
FC Utrecht, als hoofd-scout. ‘Ik kon al
behoorlijk aan de slag. Ik ben inmiddels
contactpersoon voor een hoop spelers.
Ik begeleid zo’n 20 à 25 spelers. Ik ben
zeker twintig uur in de week actief voor de
VVCS, als het al niet meer is. Ik ben leuk
bezig voor de VVCS. Maar ik train nog alle
dagen voor RKC, werk het normale programma af. Ik ben hartstikke fit. Ik speel
ook regelmatig in het tweede. Ik wil het
waardig afsluiten bij RKC.’
Waalwijk is het eindpunt van een bewogen carrière. Geboren op 12 juni 1972
in Woerden, getogen in het nabije
Mijdrecht, mocht hij op 7-jarige leeftijd
toetreden tot de familie van Argon. Tien
jaar later switchte hij naar de landelijke
jeugd van FC Utrecht, als laatste man. In
januari beklonk hij zijn eerste contract.
‘Ajax had belangstelling, via Louis van
Gaal. Hij was toen trainer van het tweede.
Maar ik zat voor mijn eindexamen athe-

neum.’ Juli 1990 promoveerde hij, net
18 jaar jong, naar de A-selectie van FC
Utrecht. Op 28 augustus viel hij in gedurende de uitwedstrijd tegen PSV (5-0).
‘Mijn debuut in de basis was later thuis
tegen Feyenoord, als laatste man. Utrecht
won met 2-1.’
Drie seizoenen en zeven duels in het
vierde jaar klikte het tussen Patrick van
Diemen en FC Utrecht. ‘In oktober werd
Ab Fafié ontslagen en vervangen door Leo
van Veen. Hij koos voor de wat oudere
jongens. Als jonge jongen had ik aan het
eerste geroken.’ Met name in de competitie van 1992-1993 telde hij zestien optredens en een doelpunt in het eerste elftal.
‘Schrijvers was trainer bij AZ. Hij kende
me goed van de tijd dat hij keeperstrainer
was bij Utrecht.’ AZ dwaalde nog door de
eerste divisie en miste in de nacompetitie
net de lift naar boven. ‘NEC promoveerde
wel naar de eredivisie. Kees van Kooten
was daar trainer. Een fantastische man
in de omgang, met heel veel voetbalverstand.’
Twee jaar pendelde hij met plezier naar de
Goffert in Nijmegen. In de kleine selectie
vulde hij verschillende posities in. Op het
middenveld en af en toe als rechtsback,
waar hij zich in zijn nadagen ook zou vestigen.
In 1996 klopte Patrick van Diemen voor
de eerste maal aan bij RKC. ‘Het was mij
opgevallen dat RKC voor jonge jongens
als springplank fungeerde naar topclubs.
Veel meer dan andere clubs.’ Hij signeerde een tweejarig contract in Waalwijk.
Aan het einde van het eerste deel laaide
de belangstelling al hoog op. Zo ook
van Feyenoord, dat hem reeds eerder
taxeerde. ‘In het tweede jaar tekende ik in
januari voor Anderlecht. Dat wilde me al
meteen hebben. Maar het draaide minder
en daarom heb ik tot het nieuwe seizoen
gewacht.’
In Brussel wapperde Patrick van Diemen
verguld met een vierjarige verbintenis.
Als 26-jarige liefhebber waande hij zich
in het paradijs. Iets meer dan twee jaar
zweefde hij op een wolk van succes. ‘Ik
heb in totaal 82 wedstrijden gespeeld, als
middenvelder, als laatste man en een keer
als rechtsback.’ Allerlei trainers doceerden hun tactische kennis aan Anderlecht:
Arie Haan, na zijn ontslag het koppel Jean p
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Tekst: Tijs Tummers

Dockx en Franky Vercauteren, vervolgens
Aimé Anthuenis. ‘We misten het eerste
jaar op drie punten de titel. We wonnen
wel de beker. Onder Anthuenis werden
we twee keer landskampioen. We pakten
overtuigend de Super Cup tegen Genk.
We kwalificeerden ons voor het eerst sinds
jaren voor de Champions League, tegen
Porto dat ons duidelijk onderschatte. We
werden eerste in de poule, met daarin
onder meer PSV. In de tweede ronde kwamen net niet in de kwartfinales.’

In actie voor Anderlecht

In de eerste twee jaar in België verzuimde
Patrick van Diemen in geen enkele
wedstrijd. Hij koesterde zijn palmares:
tweemaal kampioen, een keer de beker
en eenmaal de Super Cup. ‘Anderlecht
wilde mijn contract openbreken. Er was
buitenlandse belangstelling. Maar ineens
belandde ik op de bank. Anderlecht
beschikte over een sterke selectie. Ik
speelde te weinig. Hooguit in twintig
wedstrijden. Ik heb het seizoen afgemaakt.
RKC kwam weer, nu met een vijfjarige
aanbieding. Ik kon niet weigeren.’
Na drie seizoenen (van de vier) keerde
Patrick van Diemen als de verloren zoon
terug in Waalwijk. ‘Marcel Brands wilde
me er graag weer bij hebben. We hadden een heel goede ploeg. De eerste drie
jaar was Martin Jol trainer, het vierde jaar
Erwin Koeman en het vijfde jaar Adrie
Koster. In dat jaar heb ik voor twee jaar
bijgetekend. Iets voor de winterstop nam
Mark Wotte het over van Koster.’
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Mister RKC deinde ontspannen mee op
de baren van de subtop in de eredivisie.
Europees voetbal schitterde aan de horizon, maar op het moment van de ontknoping keerde het geluk zich bruusk af van
de club met de smalle beurs.
Bij de VVCS circuleerde reeds de naam
van Patrick van Diemen als welkome
aanwinst. ‘Ik ben altijd lid geweest van de
VVCS. Al vanaf mijn zeventiende. Ook bij
Anderlecht ben ik lid gebleven.’ De vakbond voor profvoetballers assisteerde hem
bij het merendeel van de onderhandelingen met de diverse clubs. Zo ondersteunde
ex-ploeggenoot Marc van Hintum hem bij
de laatste contractverlenging in Waalwijk.
Zelf had Patrick van Diemen vroeger zitting in de centrale spelersraad van de
VVCS en later in de deelnemersraad van
het CFK-pensioenfonds. ‘Bij alles wat ik

deed voor de VVCS, had ik altijd een goed
gevoel’, zo meerde hij automatisch af bij
de spelersvakbond.
‘Ik heb altijd gezegd dat ik een keer aan de
andere kant van de tafel wil zitten. Ik heb
ondernemingsrecht gestudeerd en ik heb
een jaar sportmanagement gedaan. Daar
liggen mijn interesses. Ik wil geen trainer
worden. Ik wil de andere kant op.’
Bij de VVCS zal Patrick van Diemen moeten blokken voor zijn officiële licentie voor
players’ agent van de FIFA. ‘In september
is de eerste mogelijkheid. Daar zal ik een
paar maanden zoet mee zijn. Dan heb ik
ondertekeningsbevoegdheid. Als speler
mag ik zo’n licentie niet halen. Anders
krijg je echt wildgroei.’
Zonder die licentie moet hij nu nog tijdens de ondersteuning van spelers de
afronding aan een bevoegde collega uitbesteden. Het hindert hem op geen enkele
wijze de groep aan talenten reeds zo goed
mogelijk bij te staan. ‘Ik begeleid spelers
uit de eredivisie tot in de B-jeugd. Het
lijkt me ontzettend leuk om te doen. Ik

heb hier bewust voor gekozen. Ik ben heel
gedreven. Dat is de aard van het beestje.
Ik heb alles zelf meegemaakt.’
Patrick van Diemen kan inderdaad tanken
uit een onuitputtelijke bron aan ervaring,
opgedaan bij vijf clubs en zelfs met een
ommetje in het buitenland. ‘Het gaat niet
alleen om het begeleiden bij een contract.
Je stippelt ook een sportief traject uit. Je
bekijkt immers veel wedstrijden. Je praat
ook met de clubs.’
De transfer naar de VVCS sluit feilloos
aan bij de bewuste beleving van Patrick
van Diemen als mondige, oplettende en
waakzame speler; bij uitstek geknipt als
raadgever voor de jongere lichting. ‘Om
mij een idealist te noemen is een groot
woord. Ik wil heel duidelijk en eerlijk zijn
zoals ik als speler was. Ik ben heel bevlogen en oprecht. Ik heb nooit iemand met
opzet een elleboogstoot verkocht. Ik heb
bepaalde normen en waarden meegekregen’, aldus de scheidende modelprof,
die geestelijk kan en wil afkicken in zijn
nieuwe baan. ,
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Drie jaar geleden lieten de spelers uit het Nederlands betaald voetbal weten tegenstander
te zijn van het spelen van competitiewedstrijden op kunstgras. In veel andere
Europese landen was de uitslag niet anders. Wat is er sindsdien
gebeurd? Wordt er naar de spelers geluisterd? Aanvankelijk
niet, maar dit lijkt – op aandrang van de
spelersvakbond - langzaam te
veranderen.
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Meer dan 80% van de spelers liet in de VVCSenquête weten niet gecharmeerd te zijn van het
spelen van competitiewedstrijden op kunstgras.
Een aantal spelers voegden de daad bij het woord:
Veendam-speler Gerard Wiekens weigert na een
beenbreuk in de uitwedstrijd tegen Omniworld
voortaan nog op kunstgras te spelen, Jaap Stam liet
zich vanwege het kunstgras na 45 minuten vervangen tegen Heracles en PSV liet de van een knieblessure herstelde Jan Kromkamp zelfs thuis toen
de uitwedstrijd tegen Heracles op het programma
stond.
Oud-Go Ahead en NEC-speler Peter van Putten had
al getekend voor een overgang naar hoofdklasser
Lienden toen deze club besloot voortaan op kunstgras te gaan spelen. Van Putten zag daarin reden de
verbinding te verbreken en te kiezen voor Achilles
’29, dat op natuurgras speelt. Een juridische strijd
hierover loopt nog.
En wat doen de autoriteiten inmiddels? Waar
in veel andere landen in de reglementen van de

League staat opgenomen dat het spelen op kunstgras niet is toegestaan, blijft met name
de KNVB enthousiast over de opmars van
het kunstgras.
Gelukkig wordt er soms wel naar de spelers geluisterd: zo koos AZ, ondanks de voorkeur van Louis
van Gaal voor kunstgras, op aandrang van de
spelers voor natuurgras in haar nieuwe stadion.
En op verzoek van de spelers verruilt Cambuur
Leeuwarden haar veel bekritiseerde kunstgras
komende zomer voor natuurgras.
Niettemin heeft Nederland - wereldberoemd om
zijn groene, sappige weiden – bijna het grootste
aantal kunstgrasvelden in het betaald voetbal van
heel Europa (zie schema).
Nieuw dieptepunt in de hele ontwikkeling was het
commentaar van Marco van Basten over de grasmat van de Amsterdam ArenA: ‘Ik vind kunstgras
eigenlijk maar niks, maar als ik de kwaliteit van het
huidige veld zie, moeten we er toch maar eens
over denken.’
Laten we hopen dat het meer een dreigement is
dan een werkelijke overweging. Maar is het niet
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treurig dat Ajax, vermaard om zijn technische voetbal, daarin wordt gehinderd door een slechte grasmat? En is het niet treurig dat de Ajax-leiding, na de
rampspoed van de grasmat in de eerste jaren, de
huidige matige staat al min of meer leek te hebben
geaccepteerd?
En dat terwijl Nederland vermaard is om zijn expertise op het gebied van grasmatten. Op het WK van
2006 is er in de Duitse stadions op Nederlands gras
gespeeld. En in Engeland zijn er inmiddels 16 clubs
(waar onder Arsenal) die gebruik maken van de
‘groeilampen’ van het Nederlandse bedrijf SGL, terwijl in Nederland alleen PSV en Heerenveen hiervan
gebruik maken.
Voor de VVCS was het destijds belangrijk dat de
mening van de spelers door middel van de enquête
duidelijk werd. Maar wat kan de VVCS vervolgens
doen om de spelers in hun mening te steunen? De
VVCS heeft er in elk geval voor gezorgd dat het in
een aantal belangrijke commissies meepraat. Daarbij
zet het in op twee fronten:
• de kwaliteit van de gewone grasmatten moet
worden gestimuleerd. Alleen perfecte grasmatten
kunnen de opmars van kunstgras in het betaald
voetbal tegengaan.
• ook de kwaliteit van kunstgras moet door inspraak
p
van de spelers worden verbeterd.

Tromso (I)		
Bodo/Glimt (I)
Alesund (I)		
Stromsgodset (I)
Lov –Ham (II)
Notodden (II)
Odd Grenland (II)
Alta (II)		
Nybergsund (II)
Honefoss (II)

CSKA Moskou (1)
Spartak Mosko (1)
Amkar Perm (1)
Terek Grozny (1)
Torpedo Moskou (2)
Sibir Novosibirsk (2)
Nosta Novotroitsk (2)
Zvezda Irkutsk (2)
Sportakademklub
Moskou (2)

Gefle IF (I)
GIF Sundsvall (I)
IF Elfsborg (I)
Örebro SK (I)
Assyriska FF (II)
Qviding FIF (II)
Örgryte IS (II)

Heracles Almelo(I)
FC Volendam (II)
Omniworld (II)
FC Zwolle (II)
AGOVV (II)
Cambuur
Leeuwarden (II)

HJK (I)
KUPS (I)
AC Oulu (II)

Haukar (2)
Stjarnan (2)

Red Bull Salzburg (I) Young Boys Bern (I)
FC Gratkorn (II)
Neuchâtel Xamax (I) FC Dundalk (II)

Hamilton Academical (II)

AS Trencin (1)

Noorwegen

Rusland

Zweden

Nederland

Finland

IJsland

Oostenrijk

Schotland

Slowakije

Het kunstgras van Heracles Almelo

3
2

2

2

Zwitserland

1

IERLAND

1

* Volgens de reglementen verboden om op kunstgras te spelen
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1

0
0
Frankrijk*

0
Spanje

0
0

0
0
Engeland*

Portugal*

Italie

Duitsland*

0
België*

0
Polen

0
Denemarken

Ook in Slovenië, Bulgarije, Roemenië en op Cyprus wordt in de twee hoogste divisies niet op kunstgras gespeeld.
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Verbeteri ng natuurl i j ke grasmatten

Tijs Tummers, voorheen VVCS en nu werkzaam bij
de internationale spelersvakbond FIFPro, heeft zitting in het Technical Committee van FIFPro. Onlangs
ging hij in Engeland kijken hoe daar over de kwaliteit
van de natuurlijke grasmatten gewaakt wordt.
Tummers: ‘Kunstgras is in Engeland geen thema. In
de statuten van de Premier League en de Football
League (Championship, Division 1 en 2) is opgenomen dat het niet toegestaan is om op kunstgras te
spelen. Ook de FA, die het bekertoernooi om de FA
Cup organiseert, verbiedt het spelen op kunstgras.
Overigens zijn daarmee niet veel clubs gedupeerd,
want van de 700 (!) clubs die zich mogen inschrijven voor de FA Cup hebben er slechts twéé een
kunstgrasveld.’

De spelers van Odd Grenland
geven hun mening over kunstgras

Op de meeting van de Playing Surfaces Committee
(PSC), die Tummers bezocht, werd dan ook uitsluitend over de kwaliteit van natuurgras gesproken.
Na iedere wedstrijd geven de scheidsrechter en de
manager van de uitspelende club op het officiële
competitieformulier het veld een waardering. De
PSC bestudeert deze resultaten en als de waardering onder een bepaald niveau zakt gaat er een
telefoontje naar de betreffende club, om te horen
wat de oorzaak is en wat er aan gedaan wordt.
Komt de club niet met een bevredigend antwoord,
dan kan het bezoek verwachten van het Sports Turf
Research Institute, die de groundsman van de club
met raad en daad kan bijstaan.
Tummers: ‘De beoordelingen spelen in op de trots
van de groundsmen en werken stimulerend om de
kwaliteit van de eigen grasmat zo hoog mogelijk te
houden. De wekelijkse waarderingen leiden aan
het eind van het seizoen tot de verkiezing van de
Groundsman of the Year, wat altijd gepaard gaat
met een Congres voor Groundsmen. Daarbij kun-

nen de groundsmen elkaar kunnen treffen en hun
kennis verder vergroten.’
De inspanningen van de PSC hebben er toe geleid
dat de kwaliteit van de velden in Engeland sinds
1988 enorm is vooruitgegaan en niemand de
behoefte voelt om over te stappen op kunstgras. De
VVCS wil zich nu inzetten om een dergelijk systeem
ook in Nederland op te zetten.
Tummers: ‘De VVCS en FIFPro zijn van mening dat
het niet voldoende is om alleen maar te roepen dat
kunstgras niets is, we zullen ons ook in moeten zetten om de kwaliteiten van de bestaande grasmatten
te verhogen.’

Dr. Eric Harrison wordt als onafhankelijk consulent door de FIFA ingeschakeld voor de ontwikkeling van
het kunstgras. Vorig jaar gaf hij namens FIFA voor 55 miljoen euro opdrachten voor het produceren van
kunstgrasvelden. Toch is hij het niet eens met de kritiek van FIFPro dat FIFA de ontwikkeling van kunstgras
eenzijdig propageert: ‘Kunstgras is voor FIFA geen vervanger van natuurgras, maar slechts een alternatief.
Als je een prima grasmat hebt is er geen reden om het te vervangen door kunstgras. Maar bedenk wel
dat in bijna alle landen buiten West-Europa de natuurvelden te wensen overlaten. In Afrika is er zelfs
helemaal geen keus. Door daar in nationale stadiums kunstgras te leggen bewijs je het voetbal een grote
dienst. Op de natuurlijke velden die daar voorhanden zijn kun je geen normaal voetbal spelen.’
Volgens Harrison wordt er over 50 jaar nog altijd meer op gras dan op kunstgras gespeeld: ‘In Engeland
zijn er 45.000 natuurvelden, slechts een fractie daarvan is kunstgras. Stel dat de hele voetbalwereld
morgen op kunstgras zou willen overstappen, dan nog zou het niet kunnen. De industrie zou die vraag
helemaal niet aankunnen, daarvoor zijn er veel te weinig aanbieders.’

Verbetering kunstgras

Ook zetten de VVCS en de FIFPro zich in om de
kwaliteit van kunstgras door inspraak van de spelers
te verbeteren.
De FIFA heeft inmiddels ook de spelersvakbond uitgenodigd om te praten over kunstgras. Op de eerste
meeting die Tijs Tummers namens de spelers in
Zürich bezocht maakte hij de resultaten bekend van
onder meer de VVCS-enquête. Dat viel niet helemaal lekker bij de wereldvoetbalbond, want tot dan
toe was het één grote goed-nieuws-show geweest
en werd er gedaan alsof iedereen alleen maar blij
was met het kunstgras.
Maar sinds die bijeenkomst in mei 2007 is de FIFA
er wel van overtuigd geraakt dat het naar de spelers
moet luisteren, als het wil dat het kunstgras in de
toekomst door de spelers – al is het maar voor de
trainingen – meer geaccepteerd zal worden.
Dit leidde vorige maand tot een gezamenlijk
bezoek van FIFA en de spelersvakbond FIFPro aan
Noorwegen en Engeland, waar spelersgroepen hun
ervaringen met het kunstgras konden uitspreken.
In Noorwegen werd onder meer Odd Grenland
bezocht, een club die in 1996 nog voor de UEFA
Cup tegen Feyenoord speelde, maar inmiddels
uitkomt in de tweede divisie. Met grote ambities en
in een fraai nieuw stadion wordt momenteel hard
gewerkt aan de terugkeer op het hoogste niveau.
De fysiotherapeut, de assistent-trainer en drie
spelers gaven er hun mening over kunstgras. En
die waren niet erg positief. Voor Tummers en zijn
Oostenrijkse collega Gernot Zirngast was de kritiek
herkenbaar. Maar de FIFA-delegatie schrok van alle
bezwaren. Maar zij beseffen inmiddels in elk geval
dat zij moeten luisteren naar de spelers om de kwaliteit van kunstgras te kunnen verhogen.
FIFA nam de bezwaren van de spelers dan ook
serieus en heeft zichzelf het nodige huiswerk meegegeven.
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‘ Ku n s t g r a s i s s l e c h t s e e n a l te r n a t i e f ’

Schoenenindustrie

Tummers: ‘Er zal in elk geval met de schoenenindustrie gepraat moeten worden. Bij verschillende
clubs kwam naar voren dat de voetbalschoenen op
kunstgras ongelofelijk snel slijten. Bij Odd Grenland
verbruikte een speler zelfs één paar schoenen per
week! Op een gegeven moment had de club vorig
seizoen haar budget bij Adidas verbruikt en moest
het van de Predators overstappen op goedkopere
jeugdmodellen. Spelers willen altijd graag nieuwe
schoenen een paar weken inspelen voordat ze er
wedstrijden mee gaan spelen. Maar tegen die tijd
zijn schoenen op kunstgras vaak al versleten.’

tend stijf wordt en dan met die fysieke problemen
de wedstrijd in moet. Dan blijven ze liever op hun
eigen ondergrond trainen, waardoor de stijfheid pas
ná de wedstrijd optreedt.’
Te mp e r a t u u r

Een probleem was ook de temperatuur van het
kunstgras in de zomer, met onder meer verbrandingsverschijnselen aan de voeten. Tummers: ‘Als
dit in Noorwegen al een probleem is, hoe moet dat
dan wel niet in Afrika zijn? Overigens was er een
duidelijk verschil tussen het wedstrijdveld met zwarte rubbers en het trainingsveld met groene rubbers,
dat duidelijk koeler bleef.’

A f r e mme n

Als het grootste probleem van kunstgras in technische zin kwam naar voren dat je er als speler
niet zo snel op van richting kunt veranderen als
op natuurgras. Tummers: ‘Waar het op natuurgras
voldoende is om je hak in het gras te planten om af
te remmen, moet dit op kunstgras met je hele voet
gebeuren. FIFA zal hier bij de verdere ontwikkeling
van kunstgras op inspelen.’
Stijve spieren

De arts van FIFA herkende ook meteen dat de
bekende stijfheid in onderrug en liezen na het
spelen op kunstgras te maken heeft met deze
andere manier van remmen. De krachten die bij het
afremmen vrijkomen moeten toch ergens door het
lichaam opgevangen worden en door de andere
remtechniek gebeurt dat op kunstgras hoger in het
lichaam, door de liezen, de heupen en de onderrug.
Met alle klachten die daarbij horen. Een extra reden
om bij de verdere ontwikkeling van kunstgras hierop
in te spelen.
Tummers: ‘In Nederland hoor je nog wel eens dat
clubs de laatste dagen voor een kunstgraswedstrijd
al op kunstgras gaan trainen. In Noorwegen deden
ze dat juist niet omdat je van zo’n training ontzet-

D r o o g te

Ook de droogte van het veld was een probleem.
Voor een wedstrijd werd er altijd gesproeid waardoor de bal op zich beter rolde, maar na een
minuut of twintig was dit effect alweer weg. Waarna
de rest van de wedstrijd op een droog en stroef
veld gespeeld moest worden. Tummers: ‘De spelers
klaagden dat er daardoor in feite iedere wedstrijd
op twee heel verschillende velden gespeeld moest
worden.’
Tummers: ‘De spelers waren heel blij dat ze in
de beslotenheid van deze bijeenkomst eindelijk
hun kritiek konden uiten, want van de clubleiding
hadden ze destijds moeten afspreken om in de
openbaarheid niet negatief over kunstgras te praten.
Nu konden ze met hun ware verhaal komen en
hopen ze zo bij te dragen aan de verbetering van de
omstandigheden voor spelers.’
De VVCS en FIFPro zullen er naar blijven streven
dat de voetbalautoriteiten naar de inbreng van de
spelers zullen luisteren. Zodat op die wijze zowel de
kwaliteit van natuurgras als het kunstgras omhoog
zal gaan. ,
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Tekst: Tom van Ooi jen

Wat bieden jullie voetballers?
Bart de Bruin: ‘Verhuizen kan iedereen,
maar de begeleiding van spelers bij
Interdean is uniek. Wij bieden een volledige service. Alles wordt voor de speler
geregeld, zodat hij zich geen zorgen over
de verhuizing hoeft te maken en zich op
zijn sportieve carrière kan richten. Zeker
bij een transfer naar het buitenland is dit
belangrijk. Daarnaast heb je vaak te maken
met een vrouw en kinderen die zonder
stress moeten kunnen wennen aan hun
nieuwe omgeving.’
Wat bedoel je precies met volledige
service?
‘We doen eigenlijk alles kan wat de speler
en de club maar verlangen. Of het nu gaat
om het verhuizen van volledige inboedels,
het zoeken naar geschikte huizen voor de
betreffende voetballer, het verhuizen van

Verhuizen kan iedereen,
maar onze service is uniek

Regilio Tuur

aan schilderijen, prijzen, en dergelijke. Wij
verpakken alles tip-top en zorgen ervoor
dat het in dezelfde staat in het nieuwe
huis komt te staan.’
Kunnen jullie ook persoonlijke
beveiliging voor een speler regelen?
‘Wil een voetballer bij aankomst op het
vliegveld niet worden lastiggevallen door
andere mensen, dan zorgen wij voor beveiliging’, aldus Jan Koets. Bart de Bruin: ‘Maar
ook als een voetballer bijvoorbeeld gaat
wonen in hartje Londen en tijdens de verhuizing niet lastiggevallen wil worden door
pottenkijkers, dan zorgen wij daarvoor.’
Bart de Bruin: ‘Wanneer de transferperiode aan het begin van een nieuw
voetbalseizoen aanbreekt, worden we
regelmatig lastiggevallen door de media.
Wij weten namelijk vaak net iets eerder
van een transfer af dan de buitenwereld.
Maar wij zijn 100 procent te vertrouwen,
onze lippen zijn gesloten. Niet alleen voor
de privacy van de spelers, maar ook voor

Aan de rand van Alphen aan de Rijn staat
de Nederlandse vestiging van Interdean.
Hier worden we ontvangen door account
manager Bart de Bruin en sales manager
Jan Koets. Beiden zijn overigens voetballiefhebbers, niet voor niets beschikken ze
over twee stoelen in de Amsterdam Arena.
Interdean is in 1959 opgericht in Londen,
waar ook het hoofdkantoor is gevestigd.
Het bedrijf heeft 45 kantoren in 33 landen
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en is daarmee de grootste zelfstandige
verhuizer in Europa. Het heeft eigen kantoren in alle grote Europese steden en heeft
zo’n 750 mensen in dienst. Interdean
verhuist dan ook naar alle landen van de
wereld.
Wat kenmerkt het bedrijf?

Jan Koets: ‘Interdean is een discreet en
toegankelijk bedrijf en draagt servicegericht-

heid hoog in het vaandel.
Daarbij zijn we heel flexibel in de dienstverlening. Als er bepaalde problemen ontstaan
bij de verhuizing, staan we de volgende dag
op de stoep.’

Wim Jonk

Bart de Bruin: ‘Voor de gehele verhuizing
krijg je bij ons te maken met één contactpersoon. Hij heeft een team van mensen
om zich heen en zorgt dat alle zaken voor
je geregeld zijn.’
Doen jullie alleen internationale
verhuizingen of ook in eigen land?
‘Niet voor niets heet het bedrijf Interdean,
we zijn gespecialiseerd in internationale
verhuizingen. Van alle verhuizingen is
maar liefst 98% internationaal, slechts 2%
vindt plaats binnen hetzelfde land. Maar
voor vaste klanten wil Interdean ook graag
binnen Nederland verhuizen’, aldus Bart
de Bruin.

Jan Koets: ‘Bekende voetballers die we
verhuisd hebben zijn daarnaast onder
andere Dennis Bergkamp, Wim Jonk, Mario
Melchiot, Ed de Goey, Jon Dahl Tomasson,
Regi Blinker, Gaston Taument en Ruud
Hesp.’
Hebben jullie wel eens opmerkelijke
gebeurtenissen meegemaakt bij de
verhuizing van een voetballer?
‘Bij een speler die in Italië speelde hebben we eens het huis moeten openbreken
omdat de apparaten in de fitnessruimte
er niet op een normale manier uit konden
worden gehaald. Hebben we een hijskraan
geregeld die de apparaten naar buiten kon
takelen.
Daarnaast zijn we vooral bij de echte topspelers regelmatig hele verzamelingen van
voetbalshirts en trainingspakken tegengekomen waar de zweetlucht nog in hing.’
Verhuizen jullie behalve voetballers
ook andere topsporters?
Bart de Bruin: ‘Van alle topsporters die
we hebben verhuisd zijn veruit het grootste deel voetballers geweest. Dat is ook
logisch, omdat in deze sport de meeste
internationale transfers plaatsvinden. Maar
daarnaast verhuizen we ook regelmatig volleyballers en basketballers. En hebben we
ook profbokser Regilio Tuur eens verhuisd.’

Interdean verhuist voetballers naar alle landen van de wereld
In het verleden heeft het internationale verhuisbedrijf
Interdean in samenwerking met de VVCS veel spelers
als bijvoorbeeld Dennis Bergkamp en Wim Jonk helpen
verhuizen. Nadat het contact met de voetbalwereld
enigszins verwaterde, is Interdean nu weer klaar voor een
hernieuwde samenwerking met de VVCS. Het in Alphen
aan de Rijn gevestigde verhuisbedrijf stelt zich voor.

verhuisd van Amsterdam naar Milaan in
1987. Later hebben we hem overigens ook
naar Monaco verhuisd. Daar hebben we
zijn gouden schoenen en andere prijzen in
staan pakken, dat is toch wel speciaal.’

Dennis Bergkamp

auto’s, het schilderen van de muren, het
tuinonderhoud of een eindschoonmaak.
Alles heeft een prijskaartje, maar het kan
niet gek genoeg’, aldus Bart de Bruin.
Jan Koets voegt daaraan toe: ‘Bij voetballers heb je over het algemeen te maken
met grote en dure inboedels, denk daarbij

de Nederlandse voetbalcompetitie is het
erg belangrijk om de transfers geheim te
houden.’ Jan Koets voegt daaraan toe: ‘We
verhuizen ook regelmatig zakenmensen,
die je in de Quote 500 kunt tegenkomen.
Ook bij de verhuizingen van die personen
worden we regelmatig lastiggevallen, dus
we hebben veel ervaring op dit gebied.
Zo werken we met pseudoniemen: als
er ‘meneer Janssen’ op de verhuisdozen
staat, valt dat toch minder op dan wanneer
er bijvoorbeeld ‘meneer Bergkamp’ staat.’
Herinneren jullie nog de eerste voetballer die jullie hebben verhuisd?
Bart de Bruin: “Mijn vroegste herinnering
van de verhuizing van een voetballer is
die van Marco van Basten, die we hebben

Hoe is het contact tussen jullie en
de VVCS een aantal jaren geleden
verloren gegaan?
Bart de Bruin: ‘Er is simpelweg van onze
kant geen aandacht meer aan verhuizingen van topsporters besteed. Ik ben een
tijd weggeweest bij Interdean en daardoor
is het contact tussen Interdean en de VVCS
tijdens deze periode weggeëbd. Een jaar
geleden ben ik echter weer teruggekeerd
bij het bedrijf en toen heb ik ook het contact met Louis Everard van de VVCS weer
opgepakt.’
Jan Koets: ‘We zijn klaar voor een nieuwe
samenwerking met de VVCS. We hopen
dan ook tijdens de komende transferperiode sporters van dienst te zien om hen
van A naar B te verhuizen. Geen huis is
voor ons te ver.’ ,
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Do the math yourself!

Het CFK wordt geleid door een bestuur, waarin zowel vertegenwoordigers van

Many participants contact CFK to request a

werknemers (VVCS en ProProf) als werkgevers (FBO) en KNVB zitting hebben.

calculation which shows the level of monthly

Voorzitter is Ruud Vreeman. Het uitgangspunt voor alle beslissingen is het belang

payments they are entitled to, based on the

van de deelnemers op de korte en op de lange termijn.
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U kunt
nu rekenen
op onze site.

we developed a calculator on our website.
Net als pensioenfondsen heeft het CFK

Het is niet per se nodig verstand te heb-

When you fill in the current value of your fund

een deelnemersraad. Deze raad bestaat

LiÊÛ>Êv>VliÊâ>i°Ê iÕÜiÊ`ii-

(excluding the value of the so called ‘buffer’),

uit zeven leden. Het gaat om actieve spe-

nemers krijgen een korte cursus, waarin

it calculates the level of your gross monthly

lers uit ere- en eerste divisie, uitkerings-

de beginselen van de regeling(en) en de

payment and the number of years you are

gerechtigden en ‘overigen’. De laatste

beleggingen worden behandeld.

entitled to receive this payment.

groep zijn deelnemers die niet meer bij

Als lid van de deelnemersraad vertegen-

From now on, this calculator wil also provide

een Nederlandse club voetballen maar

woordig je collega’s en heb je invloed

you with the level of your net monthly payment,

ook nog geen uitkering ontvangen.

op de beslissingen die het CFK bestuur

according to the following assumptions:

De raad heeft als opdracht om het

iiÌ°ÊiÊ`iÌÊ>VÌivÊiÀÛ>À}Ê«ÊiÌÊ

UÊÊÞÕÊ>ÀiÊ>ÊÀiÃ`iÌÊvÊÌ iÊ iÌ iÀ>`ÃÆÊ

bestuur, namens de deelnemers, te advi-

het ontwikkelen van beleid en verkrijgt

UÊÊÌ iÊ«>ÞiÌÃÊÜÊÃÌ>ÀÌÊ>ÃÊ«iÀÊ£ÊÕÞÆ

seren over het beleid. Het afgelopen jaar

nieuwe kennis op het gebied van pen-

UÊÊÞÕÀÊiÜÊi«ÞiÀÊÜÊ>««ÞÊÌ iÊÃV>i`Ê

is er bijvoorbeeld geadviseerd over de

sioenen en beleggen. Actief zijn in de

¼ ivv}ÃÀÌ}½°ÊvÊÞÕÊ`½ÌÊÊ >ÛiÊ

opzet van de website, enkele wijzigin-

deelnemersraad draagt daarmee bij aan

an other employer, your net payment will

gen in het reglement en de noodzaak

je persoonlijke ontwikkeling.

be higher.

om zaakwaarnemers beter voor te lich-

Als je interesse hebt, laat dat dan even

ten. Het bestuur hecht grote waarde

weten via info@cfk.nl of bel met het

aan de adviezen van de deelnemersraad,

secretariaat.

Do the math on www.cfk.nl.

Het afgelopen jaar zijn er vacatures

Bereken nu zelf je netto uitkering

ontstaan, die het CFK op korte termijn

Veel deelnemers bellen het CFK met de

ning zou ontvangen op basis van de hui-

wil invullen. We roepen je hierbij op om

vraag welke uitkering ze ontvangen op

`}iÊÃÌÕ>Ìi°Ê Ê`iÊLiÀii}Ê}>>ÊÜiÊ

je aan te melden voor de deelnemers-

basis van hun huidige fondssaldo. Om

ervan uit dat:

raad. We vragen het volgende:

deelnemers te helpen met een snel ant-

U je in Nederland woont als je de

UÊÊÌiÀiÃÃiÊÊv>VliÊiÊLii`Ã>Ì}iÊ

woord op deze vraag, hebben we een

zaken;
UÊÊ iÃV L>ÀiÊÌ`ÊÊ`ÀiÊ>>Ê«iÀÊ>>ÀÊ

uitkering ontvangt

rekenhulp voor de website ontwikkeld.

UÊ`iÊÕÌiÀ}Ê«iÀÊ£ÊÕÊÛ>ÊÃÌ>ÀÌÊ}>>Ì

Als je hierin de waarde van je saldo invult

U je een nieuwe werkgever hebt die de

te vergaderen. De vergaderingen

(exclusief de waarde van de individuele

zogenaamde loonheffingskorting toe-

vinden meestal in de avonduren plaats;

buffer, zie je mutatie-opgave), volgt

past. Als je geen andere baan hebt, kan

daaruit de bruto uitkering en het aantal

je de loonheffingskorting toepassen

jaren dat je deze uitkering ontvangt.

op je CFK-uitkering, waardoor je netto-

Deze rekenhulp geeft vanaf nu niet

uitkering hoger uitkomt.

UÊÊÊÃÌ>>ÌÊâÊÊLiÃV L>ÀiÊvÀ>ÌiÊ
vlot te verwerken;
UÊÊ iÊi}iÊi}Ê iLLiÊiÊiiÊ
antenne voor de meningen van collega

alleen de bruto maar ook de netto

deelnemers;

maandbedragen. Zo kun je precies zien

Probeer de calculator nu zelf op

welk bedrag je maandelijks op je reke-

www.cfk.nl .

UÊ iÊ«ÃÌiÛiÊÃÌi}°

OK
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Het CFK heeft een nieuwe site. Nu is het nog makkelijker om up to date informatie
over rendement, overbruggingsregeling en pensioen te bekijken.

omdat deze direct voortkomen uit de
belanghebbenden: de deelnemers.



Met één klik hebt u 24 uur per dag toegang tot het laatste nieuws over al uw CFKgeldzaken.
Maar u kunt meer. Vanaf nu kunt u ook, met alle gemak, uw CFK-uitkering uitrekenen.
Dit en nog veel meer op:

www.cfk.nl
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Vitesse verkeert zoals dat heet in surseance van betaling.
Dat is het voorportaal van een regeling met de schuldeisers of
een faillissement.

Mf\kYXc@ek\ieXk`feXc
8c+'aXXi[\eldd\i(`emf\kYXc

De gemeente als sponsor
en competitievervalsing
D

e gemeente Arnhem had van de club een
bedrag van ruim 12 miljoen euro te vorderen. De schuldenlast bedroeg overigens
27 miljoen euro. Het eigen vermogen van Vitesse
was 24 miljoen euro negatief, geen kattenpis.
De bewindvoerders hebben aan de schuldeisers
een regeling voorgesteld, waardoor de gemeente
minder dan 10% van haar vordering zou ontvangen. Het alternatief was een faillissement
waardoor Vitesse de licentie om betaald voetbal
te spelen zou verliezen. Daardoor zou normaal
gesproken het betaalde voetbal voor Arnhem verloren gaan. Een lastig dilemma.
De gemeenteraad ging kreunend akkoord met de
afkoop van de vordering voor
minder dan 10%. Wat moeten we daar nou van denken?
Vitesse-directeur Van der Kraan
had laten weten dat de hoge
schuldenlast het voor Vitesse
onmogelijk maakte haar concurrentiepositie ten opzichte
van vergelijkbare clubs te
behouden of te verbeteren. De
andere kant van het verhaal
is dat de schuldeisers en de
gemeente de dupe worden van
wanbeleid uit het verleden en
dat de belastingbetaler opdraait voor een verkapte
subsidie van meer dan 10 miljoen euro.
Nu we het toch over concurrentiepositie hebben, concurrent NEC krijgt geen cent steun van
de gemeente Nijmegen. NEC eindigde in het
seizoen 2006-2007 op de tiende plaats met een
begroting van 12,5 miljoen euro. Vitesse had een
begroting van een paar miljoen meer en eindigde
op de twaalfde plaats. Het bedrag dat de gemeente
nu kwijtscheldt is ook bijna evenveel als het hele
jaarbudget van NAC dat op dit moment op de
derde(!) plaats staat, terwijl de trainer van die club
van het bestuur weg moet.
Een bijzondere wereld, die voetbalwereld.
Alleen al de vergelijking tussen clubs als NAC,
NEC en Vitesse maakt duidelijk dat de steun van

Vitesse

de gemeente aan Vitesse leidt tot competitievervalsing. NEC, en andere clubs die geen steun van
de gemeente krijgen, moeten het doen met het
budget en Vitesse krijgt een door de belastingbetaler en schuldeisers betaalde premie voor wanbeleid! Er zou best eens sprake kunnen zijn van niet
toegestane ‘staatssteun’ in zin van het EG-verdrag.
De Europese Commissie is al snel van mening dat
er sprake is van vervalsing van de mededinging
(competitie), maar die heeft zijn handen vol aan
multinationals.
In de soap rond Vitesse is van alles geroepen, bijvoorbeeld dat spelers zomaar kunnen opstappen
tijdens de surseance van betaling. Dat is onzin.
In een surseance van betaling
besturen de bewindvoerders
(twee advocaten) samen met de
directie de club om de schulden
via een regeling te saneren of, als
dat niet haalbaar blijkt, de rechtbank te vragen om het faillissement uit te spreken. De curator
zal in dat geval de contracten
van de spelers opzeggen, omdat
hij de lonen niet kan betalen.
Overigens geeft het UWV dekking voor achterstallige salarissen en pensioenpremies (ook
voor de opzegtermijn). Zodra de arbeidscontracten
zijn opgezegd, zijn de spelers transfervrij.
Dat Vitesse kampte met een schuldenlast van 27
miljoen euro, is niet de schuld van het huidige
management en de spelers, maar volgens de
VVD-fractie gedroeg Vitesse zich als Rupsje-nooitgenoeg. De laatste jaren heeft Vitesse de broekriem aangehaald. Anders zou de club van
de KNVB geen licentie hebben gekregen. Een
schuld van 27 miljoen euro is nogal wat. De club
heeft dus veel meer geld uitgegeven dan er was en
zich daardoor in een gunstigere positie gebracht
dan andere vergelijkbare clubs die iedere euro
moeten omdraaien en moeten vechten voor lijfsbehoud in de eredivisie. En dat is niet eerlijk,
zei Calimero al. ,
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gedroeg zich
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als Rupsje-

nooit-genoeg
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6ERMOGEN
OM TE SCOREN
BEGINT MET AMBITIE
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