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Tijdens de wedstrijd Feyenoord-Heerenveen was er weer eens een gevalletje
van “triple punishment”. Een straf waarvan ik, en met mij de complete voetbalwereld, het nut niet inzie. Een straf die veel te zwaar is voor een speler en
daarnaast een enorme impact heeft op het verloop van de wedstrijd.

Status
DANNY HESP

D

e combinatie; rode kaart, penalty en
schorsing voor de volgende wedstrijd is in
bijna alle gevallen veel te zwaar. Als de
speler echt wordt afgezaagd is een rode
kaart uiteraard op zijn plaats. Maar standaard een veldverwijzing bij het ontnemen van een
scoringskans in de zestien is buitenproportioneel.
Afdoen met een gele kaart en een penalty is in deze
een straf waar iedereen mee zou kunnen leven. Pas
geleden heeft de IFAB besloten om aan deze regel
niets te veranderen, waarom niet? De IFAB blijft een
geheimzinnig autonoom gemeenschap van “experts”
afkomstig van de Britse eilanden en de FIFA, die wijze
besluiten dienen te nemen in het belang van het spel.
Hier slaan zij echter de plank volledig mis.
Tijdens de IFAB vergadering van 1 maart werd dus
besloten om nog niets aan de regel aan te passen. Wel
werd besloten tot het in het leven roepen van een technisch panel en een voetbal panel. Deze panels zouden
moeten bestaan uit personen uit het werkveld. In mijn
ogen bedoelen zij dan de (ex) spelers, trainers en clubs.
Deze deskundigen zouden de IFAB kunnen adviseren
op basis van hun ervaringen. Mondiale spelersvakbond
FIFPro, ook geen voorstander van triple punishment,
heeft al de toezegging gekregen bij de samenstelling
van deze commissies betrokken te worden. Volgens de
FIFPro is de inbreng van de spelers erg belangrijk en
wil daarom een wereldwijd netwerk van adviserende
spelers gaan creëren. De Centrale spelersraad (CSR) zou
dat voor Nederlandse spelers moeten doen. Dit alles
klinkt erg mooi maar het is maar de vraag hoe serieus
wij deze plannen moeten nemen. Dat zal de toekomst
moeten uitwijzen. Krijgen spelers en trainers daadwerkelijk invloed of blijven de FIFA en IFAB vasthouden aan
hun conservatieve houding. Vooralsnog blijf ik bij de
laatste aanname en het is dus aan grootheden als Van
Basten om hun misbaar kenbaar te maken.
Daarnaast zal de CSR nationaal en de FIFPro internationaal duidelijk hun mening moeten laten horen.
Tot die tijd mogen de scheidsrechters wat mij betreft
geel trekken en moet de KNVB niet het braafste
jongetje uit de klas willen spelen. Een status die je
niet wil hebben.

Medio maart zijn delegaties van werkgevers en werknemers begonnen met de CAO onderhandelingen. En
wellicht ligt er bij het verschijnen van dit magazine
al een onderhandelingsresultaat.
In mijn vorige column schreef ik al over de bijzondere
status van Nederland als land met de beste fiscale- en
carrièrefaciliteiten en sociale zekerheden, iets waarmee wij ons onderscheiden in de huidige broze voetbalwereld. Ik hoop dat wij deze status weten te behouden. Het is juist door een degelijke CAO en goede
onderlinge afstemming van zaken, dat Nederland niet
te maken heeft met "Zuid- of Oost Europese praktijken". Als ik zie hoe collega bonden worstelen met de
invoering van zelfs maar de minimum requirements
(bijvoorbeeld iets als een schriftelijke arbeidsovereenkomst), dan word ik daar bepaald niet vrolijk van. Als
Nederlands voetbal mogen wij zover nooit afzakken.
Denk daarbij aan clubs die hun financiële verplichtingen richting spelers niet nakomen, dubbele contracten sluiten, of spelers die om niets uit de selectie worden gegooid. Voetballend zakken wij internationaal
wellicht wat weg, maar laat dat dan op het gebied
van sociale zekerheden niet gebeuren. Behouden wij
in elk geval die status nog.
Langzamerhand werken wij toe naar het einde van
het seizoen. Daarna richten alle pijlen zich op het
Nederlands elftal wat zich gaat voorbereiden op het
WK. Als chauvinistisch voetballiefhebber zag ik een
halve finaleplaats als minimale vereiste. Toch deed
het wegvallen van Kevin Strootman mij weer met
beide benen op de grond zetten. Niet dat Nigel de
Jong geen adequate vervanger is, maar toch.
Strootman is voor mij wel een dusdanig belangrijke
spil in het geheel dat ik mijn lat iets lager heb gelegd.
Toch hoop ik in Brazilië te gaan genieten van sprankelend aanvallend voetbal met een grootse Robben, Lens
en Van Persie, een creatieve Sneijder, een oersterke
Ron Vlaar en opkomende backs Van de Wiel en Blind.
Een mooi staaltje Nederlandse voetbalschool dus. Nog
een status die wij moeten trachten te behouden.
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Einde contract per 30 juni?
Wat moet een club doen om
de arbeidsrelatie dan te laten
eindigen ?
In het voetbal kennen we alleen
contracten die voor bepaalde
tijd (let op: het maakt dan niet
uit of het om een 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 besluit
jouw club dat zij niet verder
met je wil, dan is het aan hen
om jou dat per aangetekende
brief op uiterlijk 31 maart te
laten weten. Oftewel, dat had al
moeten gebeuren.
Deed de club dat niet, dan betekent dat, dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het
seizoen 2014/2015 en wel onder
dezelfde financiële voorwaarden
zoals die gelden tijdens het nu
nog lopende seizoen 2013/2014.
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 zijn club
(zie verder onder het kopje Hoe
wordt een contract beëindigd
door de speler?).

6
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Heb ik na beëindiging van mijn
contract door de club recht op een
schadeloosstelling ?
Hiervoor is in de CAO een regeling getroffen. Let op dat er een
onderscheid wordt gemaakt in
drie situaties
De eerste betreft een speler
die gedurende dit seizoen actief
is 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 verzonden aangetekende brief werd
opgezegd;
- de speler moet aan het einde
van dit seizoen tenminste vijf
opeenvolgende seizoenen in
dienst zijn geweest bij zijn
huidige club;
- in het seizoen 2013/2014 mag
zijn gegarandeerde inkomen
(= in de regel basissalaris plus
vakantietoeslag) niet hoger zijn
geweest dan drie keer het maximum dagloon in het kader
van de WW/WAO, oftewel 3 x
€ 51.417,-- = € 154.251,--.
Ook voor de nu in de eerste
divisie actieve spelers geldt
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 jl.
verzonden aangetekende
brief werd opgezegd;

- de speler moet inclusief dit seizoen 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 € 51.417,--.
De derde situatie betreft de spelers van clubs die bij aanvang
van dit seizoen promoveerden
naar de eredivisie. Concreet
betreft deze situatie dus SC
Cambuur en Go Ahead Eagles.
Voor hen moeten we twee situaties onderscheiden.
De eerste is dat zij 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 2013/2014 de drie
eisen zoals hierboven weergegeven voor de in de eredivisie
actieve spelers.
Voor het geval SC Cambuur of
Go Ahead Eagles onverhoopt
aan het einde van dit seizoen
mocht degraderen, dan gelden
voor de spelers van die club de
eerste divisie eisen.
Deze speciale overgangsregeling
geldt maar één seizoen. Dus
wanneer SC Cambuur en Go
Ahead Eagles zich dit seizoen
weten te handhaven, gelden
voor de bij deze clubs in dienst
zijnde spelers tot nader order de
eredivisie eisen.
Hoe hoog is dan die schadeloosstelling? En geldt er ook een
maximum bedrag?
Voor contracten ingaand per of
na 1 juli 2010 geldt dat de speler
voor ieder seizoen dat hij bij
club actief was gerechtigd is tot

Confrontaties
Gelijk zijn club, hoeft/kan ook
een speler in zo'n geval niets
doen.
Is er sprake van een al eerder
verlengd contract en zegde de
club niet op per 31 december
2013, 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.

mr Louis
Everard

Hoe en wanneer dat te doen ?
Een speler moet deze mededeling doen middels een aangetekende brief, en wel uiterlijk op
15 mei 2014.
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 en
neem bij twijfel contact op met
de VVCS.
/2 maandsalaris. Met maandsalaris wordt dan bedoeld het laatst
geldende maandsalaris. Er geldt
daarbij een maximum van 3 1/2
maandsalaris.
1

Maar let op!
Voldoe je aan de eisen, maar
tekende je het aflopende contract voor 1 juli 2010, dan heb je
recht op de schadeloosstelling,
welke gold onder de oude CAO.
Dit is een geheel maandsalaris
voor ieder seizoen dat je bij je
laatste club speelde, zonder dat
daarbij een maximum geldt.
Oftewel, speelde je zes seizoenen
bij jouw club, dan heb je recht
op zes hele maandsalarissen
(zoals nu geldend).

Heb je vragen?
Heeft de club jouw eerder verlengde contract opgezegd en wil
je zeker weten of je recht hebt
op een schadeloosstelling, en zo
ja, hoe hoog dat bedrag dan
behoort te zijn, neem dan geen
risico en bel het kantoor van de
VVCS.
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, dus automatisch eindigt.

De VVCS sollicitatieservice
Heb je omdat je nog geen nieuwe club vond een werkloosheidsuitkering aangevraagd, neem
dan ook contact op met de
VVCS. Als lid kun je namelijk
een beroep doen op de VVCS
Sollicitatieservice. Dit betekent
dat de VVCS jouw sollicitatieverplichting tijdelijk overneemt om
jou in staat te stellen om goed
na te denken over en je voor te
bereiden op de volgende stap.

>
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Confrontaties
VVCS ziet af van een cassatieberoep
in televisierechtenprocedure
Op 12 december wees het Gerechtshof
te Amsterdam het door de VVCS ingestelde hoger beroep af. Namens de
voetballers claimde de VVCS een redelijk aandeel in de opbrengsten die de
clubs ontvangen voor de uitzending
van voetbalwedstrijden. De grondslag
voor de vordering van de VVCS was
dat de voetballers hierop recht hebben gebaseerd op basis van hen commerciële portretrecht.

Na dit tien jaar wel te hebben gedaan,
besloten de clubs om vanaf het seizoen 1999/2000 niet langer enige vergoeding te betalen aan de spelers.
De VVCS startte daarom een procedure bij de rechtbank in Amsterdam. De
rechtbank stelde de VVCS in het ongelijk en beperkte zich daarbij tot een
wel heel summiere en onbevredigende
motivering.
Daarna was het daarom de beurt aan
het Gerechtshof. Het Hof gaf wel een
inhoudelijk oordeel over de vraag of de
spelers op grond van hun portretrecht
een vergoeding kunnen claimen.
Het Hof maakte daarbij een belangenafweging tussen enerzijds de vrije
nieuwswaarde en de informatie aan
het publiek en anderzijds het commerciële belang van de spelers op
basis van hun portretrecht. In haar
feitelijk oordeel bepaalde het Hof dat
het commerciële belang van de spelers diende te wijken. In de ogen van
de VVCS kwam het Hof hiermee tot
een onjuist oordeel.

Na de gang naar het Hof resteert
alleen nog het ultieme middel van
een cassatieberoep bij de Hoge Raad.
Hiertoe was de VVCS (samen met de
gevoegde partij ProProf) uiteraard
bereid. Daarom werd een gespecialiseerd team van advocaten gevraagd
om een cassatieadvies uit te brengen.
De Hoge Raad toetst namelijk anders
dan een “gewone rechter” en kijkt
niet naar de feiten, maar stelt vast of
er sprake is rechts- of vormfouten.
Helaas werd vastgesteld dat hiervan
geen sprake is.
Deze advocaten raadden de VVCS dan
ook aan om geen een cassatieberoep
in te stellen, maar om te proberen om
via onderhandelingen te komen te tot
een praktijk waarin spelers naast hun
salaris wel een aparte vergoeding krijgen voor het gebruik van hun portret
in de televisie-uitzendingen van hun
voetbalwedstrijden. Na 12 jaar komt
hiermee een, voorlopig, toch zeer
onbevredigend einde aan een juridisch gevecht.

Incasso VVCS contributiebijdrage
In verband met de nieuwe wetgeving zijn wij verplicht je te attenderen op de maandelijkse automatische incasso
van de contributie van de VVCS. Deze vindt elke maand op de eerste werkdag plaats. Door ondertekening van het
aanmeldingsformulier heb je de VVCS toestemming verleend tot deze automatische incasso. Mocht je het onverhoopt niet eens zijn met deze incasso, kun je dit bedrag binnen een termijn van 56 dagen laten storneren. Wil je
het lidmaatschap van de VVCS en daarmee de contributie-inning beëindigen, verzoeken wij je vriendelijk ons dit
schriftelijk kenbaar te maken.
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Technisch hoogbegaafd, maar
mentaal kwetsbaar, zo luidde
steevast het oordeel over Davy
Pröpper. Nu, na twee verloren
jaren, is hij bij Vitesse eindelijk
tot volle wasdom gekomen. Zijn
belangrijkste les: schijt hebben
aan de wereld. 'Niet iedereen
kan nu eenmaal een groot fan
van je zijn.'

Davy Pröpper

Door Iwan Tol

S

oms hè', dan sta ik er echt van te kijken hoe
goed het nu allemaal gaat', biecht Davy
Pröpper ergens halverwege het gesprek op.
Natuurlijk, hij wist ook wel dat-ie een begenadigd talent was. Dat was hem al zo vaak
door mensen op het hart gedrukt. 'Maar als je twee jaar
nauwelijks speelt, ga je toch twijfelen of ze het niet verkeerd hebben gezien. Ik kwam in een negatieve cirkel
terecht. Die heb ik weten te doorbreken. Daarom geniet
ik er met volle teugen van dat het nu zo goed gaat.
Hebben die mensen toch altijd gelijk gehad.'
Davy Pröpper straalt weer als nooit tevoren. De 22-jarige middenvelder van Vitesse is een onbetwiste basisspeler in het keurkorps van Peter Bosz, de trainer die hem
qua loopvermogen al vergeleek met topspelers uit de

10
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Premier League. Volgens de oefenmeester koppelt
Pröpper loopvermogen aan techniek en spelintelligentie. En daarin staat Bosz niet alleen. Vorig jaar riep
bondscoach Louis van Gaal hem op voor de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Colombia en
Japan. Kortom, het kan niet beter met de geboren
Arnhemmer.
Maar voordat het zover was legde Pröpper een lange
weg af, vol hobbels en kuilen. Als verlegen, introverte
jongen botste zijn karakter met de snelle, harde voetbalwereld. Steeds vaker sloeg bij hem de twijfel toe.
Blessures, trainers die het niet in hem zagen zitten en
persoonlijke worstelingen zorgden er voor dat de échte
Davy Pröpper, een fijnbesnaarde technicus met een
rechterbeen om te zoenen, lang voor de buitenwereld

Het is dus geen familietrekje. Het is echt iets van mij. Maar
zoals gezegd, ik vind wel dat ik er inmiddels beter mee om
kan gaan.'
Hoe heb je dat geleerd?
'Ik heb vorig jaar bij een sportpsycholoog gelopen, dat heeft
me enorm geholpen. Niet alleen op voetbalgebied, maar ook
in het dagelijkse leven. Gewoon, het sociale gebeuren zeg
maar. Het is moeilijk uit te leggen hoe die sessies verlopen,
maar het komt er op neer dat je vertelt wat je dwars zit en
daar ga je mee aan de slag. Wat doet het bijvoorbeeld met je
als je door supporters wordt uitgefloten? Ik heb de neiging
me dat erg aan te trekken. Maar door de sessies bij de sportpsycholoog heb ik geleerd daar niets mee te doen, er populair gezegd schijt aan te hebben wat men van je vindt. Heel
veel mensen zitten in het stadion omdat ze een uitlaatklep
nodig hebben. Dat moet je in je achterhoofd houden. En niet
iedereen kan nou eenmaal een groot fan van je zijn. Er zullen altijd mensen zijn die het
niet in je zien zitten. Oké, dat
kan. Als je dat eenmaal
inziet, kan er eigenlijk niets
gebeuren. Op die manier kan
ik kritiek veel beter van mijn
schouders af laten glijden.'

FOTOGRAFIE: ERIC VERHOEVEN

“Je moet dingen
soms gewoon
laten gebeuren.”

verscholen bleef. Maar ziedaar, sinds deze zomer is Pröpper,
die vanwege zijn rustige karakter door zijn ploeggenoten
'Rusti' wordt genoemd, als herboren. Niemand die hem nog
wat maakt. Lachend: 'Ja, een nieuwe trainer, een ander systeem, en de wereld ziet er plotseling heel anders uit.'
Je hebt enorm veel talent, maar het lijkt soms wel
of je dat zelf moeilijk kunt geloven.
'Dat klopt wel ja, al ben ik daar wel een beetje overheen
gegroeid. Het loopt nu lekker, dat scheelt natuurlijk een
hoop. Maar toen ik op de bank zat en soms alleen maar in de
laatste minuut werd ingebracht, ging het knagen. Steeds
vaker eigenlijk. Dan ga je jezelf afvragen: hoe kan dat nou?
Ben ik niet goed genoeg? Mijn broertje Robin, die bij De
Graafschap speelt, heeft dat totaal niet. Mijn jongste broertje
Mike, eveneens spelend bij de Graafschap, ook niet eigenlijk.

Je hebt eerder al eens een communicatietrainer
bezocht. Had die dezelfde boodschap?
'Nou, bij haar ging het meer om zaken naast het voetbal.
Mijn moeder kende haar via haar werk. Ik ben verlegen van
aard en had moeite me in een vreemde groep te begeven. Ik
wilde me meer kunnen uiten, zonder bang te zijn wat de
reacties daarop zouden zijn. Zij heeft me toen als oefening
eens in een onbekende groep van twintig man gezet. Dat heb
ik als heel waardevol ervaren. Ik leerde dat je dingen soms
gewoon moet laten gebeuren.'
Hoe ging dat toen je voor het eerst bij het
Nederlands Elftal kwam? Lijkt me ook best spannend.
'Ook daarvoor gold: ik heb het allemaal gewoon maar laten
gebeuren. Ik weet nog goed dat mijn vriendin me afzette bij
hotel Huis ter Duin. Ik was nog niet uitgestapt of er kwamen
allerlei cameraploegen op me af. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Maar goed, die journalisten stellen wat vragen en
die beantwoord je dan. Moeilijker moet je het ook niet
maken. Ik vond het wel leuk eigenlijk.'
En wat gebeurt er als je door die draaideur
van Huis ter Duin bent gestapt?
'Dan ga je naar je kamer en daarna komt iedereen naar beneden. Daar werd ik voorgesteld aan de groep. Maar een paar
jongens kende ik al van Vitesse en Jong Oranje. En meneer
Van Gaal kwam op me over als een heel aardige man. Hij vertelde me waarom hij me had geselecteerd en wat-ie van me
verwachtte. Daarna ga je al snel trainen. Dat is vertrouwd
terrein hè, al worden de oefeningen in passen en trappen en
het positiespel in een veel hoger tempo afgewerkt dan ik
gewend was. Er worden ook veel minder snel fouten
gemaakt. Lijkt me ook logisch als je kijkt bij welke club iedereen speelt. Gelukkig is het positiespel een sterk punt van me

en kon ik prima meekomen. Ik kijk er gewoon met ontzettend veel plezier op terug. Nee, het is niet zo dat ik
bij Oranje aan die oefening met die twintig onbekende
mensen heb teruggedacht. Het ging eigenlijk vanzelf
allemaal.'
Welke stappen moet je nog maken om regelmatiger
geselecteerd te worden voor Oranje?
'Ik moet heel veel gaan spelen. En blíjven spelen nu. Ik
ben in vier jaar tot bijna honderd wedstrijden in de eredivisie gekomen. Dat is niet slecht. Maar het hadden er
ook veel meer kunnen zijn. Daarom is het nu zaak om
ervaring op te doen, fysiek ook nog iets sterker te worden. Dat gaat als het goed is vanzelf zodra je meer
speelt. En of het WK er dan voor mij in zit, zal de toekomst uitwijzen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar
nog niet echt mee bezig hou of zo. Ik denk nog niet te
ver vooruit. Wat ik weet is dat ik de vorige keer ben
opgeroepen omdat er afvallers waren. Straks begint de
WK-voorbereiding. Ik kan alleen maar hopen dat er dan
een plekje is voor mij.'
Je hebt uiteindelijk niet gespeeld tegen Colombia
en Japan. Heb je wel je shirts bewaard?
'Wat dacht jij? Eentje hangt er nu bij mijn ouders. De
ander heb ik toegevoegd aan mijn verzameling. Die ligt
boven op zolder. Daar zitten wel een paar mooie shirts
bij. Eentje van Colombia, van de linksachter. Ik heb nog
het shirt liggen van het EK onder 19 en van Jong
Oranje. En van Europacupduels met Vitesse. Anzhi bijvoorbeeld. Maar het Oranje-shirt met mijn naam erop
vind ik toch wel het mooiste. Het gaat mij om de herinnering die je aan zo'n shirt hebt.'

FOTOGRAFIE: ERIC VERHOEVEN

Pröpper komt uit een goed nest, zoals dat heet. Vader
werkt als leraar economie en is in zijn vrije tijd voetbaltrainer. Moeder is accountant. Voetbal speelde altijd
een belangrijke rol in het gezin, want ook zijn broertjes
spelen bij een profclub, De Graafschap in hun geval.
Begonnen als pupil bij VDZ uit Arnhem werd Pröpper
op twaalfjarige leeftijd al weggeplukt door Vitesse.
Kenners roemden hem al vroeg om zijn techniek. Maar
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zijn broze karakter oogstte twijfel: was dat wel geschikt
voor de harde wereld van het topvoetbal? Niettemin
werd Pröpper in 2006, als 16-jarige, gekozen tot
Voetballer van het jaar bij de B-junioren. Begin 2010
kwam zijn droom uit: spelen in het GelreDome. Trainer
Theo Bos liet hem debuteren in de slotfase van de derby
tegen aartsrivaal N.E.C.
Al van jongs af aan laat Pröpper zich begeleidden door
de VVCS. Louis Laros is zijn zaakwaarnemer. Het bevalt
hem goed. 'Bij Louis heb ik het beste gevoel. En uiteindelijk draait het allemaal daarom: welk vertrouwen je in
iemand hebt.' Toen Pröpper werd uitgeroepen tot grootste talent van de B-junioren, werd hij haast na elke wedstrijd aangesproken door zaakwaarnemers. 'Ze hadden
de mooiste verhalen en deden me allerlei beloftes. Zou
ik nieuwe voetbalschoenen krijgen en zo. Dat gaf me
allemaal weinig vertrouwen moet ik zeggen. Wat ik
wilde was iets stabiels, niet mensen die me constant op
de huid zaten. Ik schakel Louis in als ik dat wil. Verder
laat hij me met rust. Dat werkt voor mij perfect.'
Een van de momenten waarop Pröpper met Laros wilde
overleggen, was deze zomer. De middenvelder had al
vaker aan Vitesse gevraagd of hij verhuurd kon worden.
Telkens wilde de club hem niet laten gaan. Nu was
Pröpper het zat. Hij zag voor zichzelf geen toekomst
meer bij de club waar hij zoveel meemaakte, van degradatievoetbal tot de komst van eigenaar Merab Jordania
en van de trainers Theo Bos tot Fred Rutten. Maar wie
er de laatste jaren ook voor de groep stond, keer op
keer werd Pröpper gepasseerd ten faveure van buitenlandse huurlingen. Nóg zo'n seizoen zou fnuikend voor
zijn ontwikkeling zijn. Hoogste tijd voor crisisberaad.
'Ik was 21, het was zaak om eens een seizoen lang achter elkaar te spelen. Daar was iedereen het wel over
eens. Alleen: waar? Mij maakte dat nog het minste uit.
Echt, desnoods was ik in de Jupiler League gaan spelen.
Als ik maar weer het plezier kon terugvinden, want dat
was helemaal weg. Achteraf had ik misschien eens bij
Rutten moeten binnenlopen om te vragen wat er nou
de bedoeling van was om mij voor een minuut nog in
het veld te brengen. Maar dat zit niet in mijn karakter.
Louis Laros zei deze zomer: je moet doen wat voor jou
het beste voelt. We hebben nog met FC Groningen
gesproken, maar die kozen voor iemand anders. En uiteindelijk mocht ik van Vitesse niet weg, omdat ik een
goeie voorbereiding draaide en Peter Bosz plannen met
mij had. Dat zag ik als mijn allerlaatste kans.'
In 2011 meldde Ajax zich bij Vitesse, ze wilden je
graag naar Amsterdam halen. Heb je weleens gedacht
hoe je carrière dan zou zijn gelopen?
'Nee, niet echt eigenlijk. Ik was jong, speelde veel en
Vitesse ging niet akkoord met het bod van Ajax, dus ik
heb het snel van me afgezet. Ik heb nooit gedacht: had
ik dat nou maar gedaan. Amsterdam is ver van huis. Ik
ben iemand die het fijn vindt als familie en vrienden
dicht bij hem in de buurt zijn.'

FOTOGRAFIE: ERIC VERHOEVEN

Maar is het nou een voordeel of een nadeel
dat je als Arnhemmer bij Vitesse speelt?
'Hmm. Dat vind ik lastig. Ik denk het niet eerlijk gezegd.
Je hebt wel krediet bij de supporters. Als je speelt en je
doet het goed, vinden supporters dat extra mooi. Maar
als het minder loopt, maakt dat niet meer uit en ben je al
snel de Kop van Jut. Arnhemmers zijn van nature toch
vrij kritisch. Vorig jaar in de wedstrijd tegen Feyenoord
werden we door onze eigen fans uitgefloten. Dat deed me
toch wel wat.'
Maar dit seizoen kan Pröpper niet kapot in Arnhem. Hij
heeft zelfs een eigen fanclub - opgericht door een lid van
zijn oude vereniging VDZ - en is naar eigen zeggen bezig
aan zijn beste seizoen ooit. 'Ik voel me weer die voetballer
die ik in het eerste jaar was bij Vitesse. Ik ben vrij in mijn
hoofd, dat geeft ruimte om gewoon lekker te voetballen.'
Met als bekroning zijn treffer tegen FC Utrecht, in november vorig jaar. In de slotfase van de wedstrijd kreeg
Pröpper de bal voor zijn voeten nadat teamgenoot Patrick
van Aanholt zich had vastgelopen in de FC Utrecht-verdediging. Pröpper bedacht zich geen moment en joeg de
bal met een gemikt schot precies in de kruising. 'Dat was
een lekker moment ja', glimlacht hij. 'Het was er zo eentje waarvan ik wist op het moment dat de bal mijn
schoen verliet: die gaat erin. Leuk om die goal zo vaak
voorbij te zien komen in programma's dat weekend. Het

was de mooiste goal tot nu toe, denk ik. Maar niet mijn
beste wedstrijd. Dat was dit jaar in de Kuip tegen
Feyenoord. Ook qua team leverden we daar een topprestatie.'
Een leven na het voetbal is nog ver weg voor Pröpper,
maar hij is niet iemand die het er straks op aan laat
komen. In zijn beginjaren als voetballer studeerde hij al
eens fysiotherapie en commerciële economie aan de
Johan Cruyff University. 'Ik ben twee keer enthousiast
begonnen. Maar uiteindelijk bleek het heel moeilijk te
combineren met het voetbal. Ik kon lang niet alle lessen
volgen, dat werd me niet echt in dank afgenomen. Wat ik
nu doe is een zelfstudie ondernemersschap. Dat kan ik in
mijn vrije tijd doen.'
Tot slot. Wat wil je liever: kampioen worden met
Vitesse of met Oranje het WK meemaken?
'Jemig. Móet ik kiezen?'
Ja. Met het pistool op je hoofd....
'Moeilijk zeg... Even kijken hoor. Hoe ga ik dat WK meemaken dan?'
Nou laten we reëel zijn: je zit voornamelijk op de bank.
'Dan ga ik voor het kampioenschap met Vitesse. En hoe
beter het met de club gaat, hoe groter de kans is dat ik
voor het Nederlands Elftal in aanmerking kom, toch?'
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Lectori salutem:
gone with the fish
STEF BEKKER

En ik maar denken dat je vissen vangt aan de
waterkant. Niets is minder waar. Het fenomeen
'phisingmail' bestaat ook. Waar gaat het dan om?
Via een e-mail wordt gesuggereerd dat er bijvoorbeeld nog een factuur openstaat. Of je die ter vermijding van bijkomende kosten maar zo snel als
mogelijk wilt voldoen. Criminal cyberspace. Het
boevengilde gebruikt zelfs schaamteloos de
Belastingdienst hiervoor, bang als de gemiddelde
Nederlander is om de Belastingdienst achter zich
aan te krijgen.

verrichte inspanningen. Zodoende had ik de eer
om een wedstrijd van Schalke 04 bij te mogen
wonen. Het was een geweldige dag, prima geregeld. Wat de dag mede bijzonder maakte was de
fantastische sfeer op en rond het stadion. De passie
voor voetbal. Dat staat in schril contrast met
Nederland, alwaar de politie met getrokken pistool
de hooligans uit elkaar moet houden. Daar wordt
iedereen treurig van behoudens de betrokkenen
zelf. Zo bezien heeft de foundation van Klaas Jan
een toekomst.

Waar ging het nu om? Via e-mails wordt gesuggereerd dat de Belastingdienst en Intrum Justitia de
afzenders zijn. In deze phishingmail wordt de
mensen gevraagd om een openstaande
(belasting)vordering zo snel als mogelijk te betalen.
Via een link in de mail kun je zelfs online betalen.
De Belastingdienst benadrukt dat er nooit per email of telefoon om een betaling wordt gevraagd
en adviseert de mensen om privégegevens zoals
DigiD en wachtwoord privé te houden. Kortom,
geef dit nooit aan derden door! Burgers en bedrijven die een mail hebben ontvangen wordt geadviseerd de mail weg te gooien en niet te klikken op
links in de e-mail. De Belastingdienst raadt aan om
niet op de link te drukken en de e-mail te verwijderen, ook uit de prullenmand van hun computer.
Nu is het wel zo dat de Belastingdienst meer en
meer zal inspelen op de hedendaagse communicatie. Dat merk je nu al in de praktijk. Zo is het al
makkelijker geworden om via e-mail te corresponderen. Dat is gelukkig van een andere orde dan het
doen van betalingen. Al sluit ik niet uit dat in de
toekomst het mogelijk zal zijn dat de belastingplichtige via een beveiligd kanaal zijn aanslag in
de elektronische postbus zal gaan ontvangen. Met
een soort van 'ideal link' erbij dat de belastingbetaler direct zijn aanslag kan betalen. Maar dat is
vooralsnog de toekomst.

Als missie streeft de foundation immers niet
alleen naar respect voor jezelf, maar voor elkaar en
voor je omgeving. Ingestoken vanuit het amateurvoetbal moeten we samen voor een betere maatschappij staan. Via samenwerking. Een toekomst
waarin er voor iedereen voldoende ruimte, tijd en
middelen zijn om zijn of haar leven verder te kunnen ontwikkelen. In het voetbal heeft Klaas Jan
sociale vaardigheden opgedaan en heeft hij
geleerd te delen en verantwoordelijkheid te pakken. Via het amateurvoetbal wil hij jongeren helpen zich bewust te worden van de kracht van
samenwerking. Dat kunnen ze doen door subsidiabele projecten in te dienen. Projecten die een
maatschappelijk belang hebben. Zo'n project
wordt niet volledig door de foundation betaald. De
amateurvereniging moet zelf ook actief op zoek
naar de benodigde middelen. Als je dan weer de
treurige berichten over het oplaaiende voetbalgeweld leest, is er nog een lange weg te gaan. En
heeft de foundation van Klaas Jan zeker bestaansrecht.

Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact op
met Stef Bekker, als
belastingadviseur
verbonden aan
Punt & Van de Weerdt
Belastingadviseurs
te Den Haag.
(telefoon: 070-3.025.825)

Zoals wellicht bekend heeft Klaas Jan Huntelaar
enige tijd geleden een foundation opgericht.
Onder het adagium 'wie goed doet goed ontmoet'.
Iets terug doen voor de maatschappij. In dit geval
werden de vrijwilligers bedankt voor de door hen
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Danny Bakker wil een vaste wa

Danny Bakker (19) mag dan nog jong
zijn, hij weet precies wat hij wil: een vaste
waarde worden bij ADO Den Haag, de club
die hij als klein jochie al aanmoedigde
vanaf Midden-Noord. Een monoloog over
tentamens Frans, zijn idool Romeo Castelen
en het ontslag van Maurice Steijn.

Door Iwan Tol

I

k ben geboren in Voorburg, in het ziekenhuis,
maar voel me een echte Hagenees. Ben ook opgegroeid in de stad en woon op één minuut van het
stadion, in Leidschenveen. Maar in mijn paspoort
staat dus Voorburg. Daar dollen mijn vader en
mijn broertje me regelmatig mee, want Voorburg is toch
een beetje elitair. Dan zeggen ze: je kunt wel zeggen dat
je een Hagenees bent, maar je bent gewoon in Voorburg
geboren, kakker. Die discussie win ik nooit, haha.”
“Mijn vader werkt als transportplanner bij Post.nl,
mijn moeder bij KLM Cargo op Schiphol. Verder heb
ik een broertje en een zusje, al drie jaar een lieve

16

DE CONTRACTSPELER

maart 2014

vriendin, Debora, en sinds de kerstvakantie een hond,
Simba, een Hongaarse jachthond. Ik ben geen type dat
de hele dag achter de Playstation zit, wil ook niet de
hele dag binnen zitten. Vandaar dat ik een hond heb
gekocht. Ik heb me alleen wel een beetje verkeken op
hoeveel zorg hij nodig heeft. Als puppie moest hij om
de drie uur te eten hebben, maar toen was het gelukkig vakantie en hoefde ik niet te trainen. Maar hij
geeft me een hoop energie, ik kan er lekker mee naar
buiten, dat is het belangrijkste. Anders zou ik misschien tot negen uur op bed liggen. Nu sta ik elke dag
om 7.15 uur naast mijn bed, omdat hij uitgelaten
moet worden.”

arde worden bij ADO Den Haag
Niet te veel praten over niet-voetbalzaken, want dat kan
anders overkomen dan je bedoelt. En altijd even een interview nalezen.”

ADO Den Haag
“ADO is mijn club, al vanaf mijn jongste jaren. Mijn vader
en mijn oom namen me mee naar het Zuiderpark. Eerst
achter het doel, later op Midden-Noord. Dat was soms best
heftig, maar ook heel erg lachen. Vaak misten we de eerste
vijf minuten van de wedstrijd, omdat er vanwege het vuurwerk een rookgordijn voor het vak hing. Romeo Castelen
was mijn idool. Ik vond het prachtig om te zien hoe hij
zijn directe tegenstanders omspeelde en vaak voor de
assist zorgde. Verder sprak Stijn Vreven mij erg aan. Hij
was bikkelhard. Ik heb zelf beide stijlen in me: ik kan aanvallen en verdedigen, ben middenvelder en verdediger.
Mijn voordeel is dat ik op meer posities inzetbaar ben, het
nadeel dat ik me niet op één positie kan richten.”
“Ik ben begonnen bij JuVentaS in Rijswijk, daarna ben ik
naar Laakkwartier gegaan. Als C-junior ben ik uitgenodigd voor een stage bij ADO Den Haag. Sindsdien speel ik
hier. Vorig seizoen mocht ik debuteren in de hoofdmacht,
die dag zal ik nooit vergeten. Het was de thuiswedstrijd
tegen Vitesse. We stonden met 3-0 achter. Toen ik me
omkleedde, werd de 4-0 gescoord. Lekker invallen, haha.
Maar goed, debuteren is debuteren. Ik geloof dat ik de
enige speler was die met een grote glimlach van het veld
ging. Daarna zat ik vaak op de bank, maar mijn tweede
wedstrijd was pas dit seizoen, uit bij Feyenoord. Was ook
een schitterende ervaring. De Kuip vind ik het mooiste
stadion in Nederland. Op de bank was het ook indrukwekkend om mee te maken, die sfeer. Maar eenmaal in
het veld let je daar niet meer op, ik was helemaal gefocust. Sindsdien heb ik vaak links in het centrum gespeeld
en de laatste keren vooral op het middenveld.
Ondertussen werd ik ook nog geselecteerd voor Oranje
onder 19, het gaat heel snel nu allemaal.”

“In een interview stond dat het uit zou zijn met mijn
vriendin. Dat heb ik niet zo gezegd. We hadden toen
meer even een break, omdat het een hectische tijd was.
Zij zat midden in haar tentamens, ik kwam bij het eerste
elftal. Er kwam van alles op ons af. Er stond ook in dat ik
met het geloof bezig was. Het is nogal uit zijn verband
gerukt. Ik heb alleen gezegd dat ik dacht dat er meer was
tussen hemel en aarde. Maar ik lees niet de bijbel of zo.
Die journalist zou het interview opsturen aan onze persvoorlichtster, maar dat deed hij pas 's avonds heel laat,
toen wij als spelers al lagen te slapen en ik dus niet meer
kon aangeven dat het niet zo heftig besproken was. Dat
zijn van die dingen waarvan je dus leert als jonge speler.

“Mijn hoogtepunt tot nu toe is mijn eerste doelpunt, tegen
FC Twente. Ik had er jaren van gedroomd hóe ik zou scoren en wát ik dan daarna zou doen, maar in werkelijkheid
liep het natuurlijk heel anders. Ik kopte de bal binnen uit
een vrije trap. Daarna ben ik gaan rennen, ik weet niet
eens meer waar naartoe. Daarna sprong iedereen op me.
Dat was een geweldige ervaring. Later realiseerde ik me
dat ik het eerste ADO-doelpunt op kunstgras had gescoord.
Gaat die goal nog de geschiedenisboeken in ook.”

Opleiding
“Het klinkt misschien gek, maar ik vond mijn HAVOdiploma halen een grotere prestatie dan mijn debuut. Ik
ben ingeschat op VMBO-niveau, maar dankzij doorzetten
heb ik nu het HAVO-papiertje binnen, maar dat ging niet
vanzelf. Ik heb er uiteindelijk zes jaar over gedaan. Bijna
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leek het nog mis te gaan. Ik zakte bij
mijn examen op 0,1 punt. Toen ik dat
bericht kreeg, heb ik meteen weer mijn
boeken Frans gepakt voor mijn herexamen, want ik moest en zou het halen.
Ik had een 4,6 nodig, het werd uiteindelijk een 6,3. Het Segbroek College is een
LOOT-school, dus ze houden rekening
met topsporters. Zodoende heb ik bijvoorbeeld tentamens op trainingskamp
in Spanje kunnen doen. Daar ben ik ze
erg dankbaar voor. Toen ze mij laatst
vroegen of ik een praatje wilde houden
voor leerlingen, zei ik meteen ja. Ik ben
blij dat ik op die manier iets voor ze
kan terugdoen.”
“Toen ik mijn eerste contract moest tekenen, adviseerde toenmalig trainer John
van den Brom mij om me aan te sluiten
bij de VVCS. Ik kwam met Louis Laros in
contact en met hem voelde het meteen
goed, het klopte gewoon. Via de VVCS
ben ik dit jaar begonnen aan de cursus
Startend Ondernemen, maar eerlijk gezegd ben ik daar weer
mee gestopt, omdat het achteraf niet bij mij paste. Maar ik ben
erg blij dat de VVCS dit soort dingen voor voetballers regelt.”

Maurice Steijn
“Het ontslag van Maurice Steijn heb ik niet zien aankomen.
Binnen de spelersgroep was het absoluut geen issue, maar
van hogerhand waren ze niet tevreden over de resultaten. Ik
heb ook gezien dat directeur Piet Jansen zei dat de spelers
zich moesten schamen. Tja, dat is nooit leuk natuurlijk, als je
eigen directeur dat over ons zegt, maar ergens snap ik het
wel. We stonden toen 18e, veel te laag voor de kwaliteiten die
we in deze groep hebben. Steijn is voor mij een heel belangrijke trainer geweest. Hij geloofde in mij, liet me debuteren in
de eredivisie. Ik wilde hem op de dag van zijn ontslag al graag
laten weten hoe belangrijk hij voor me was geweest, maar ik
dacht: ik wacht een rustig moment af, hij heeft nu net zijn
baan verloren, die zit daar helemaal niet op te wachten. Net
toen ik dat dacht, kreeg ik een sms van hem. 'Je wordt een
grote', liet hij me weten. Daarop heb ik hem heel uitvoerig
bedankt. Door hem ben ik profvoetballer geworden.”
“Toen we na zijn ontslag tegen Vitesse gelijkspeelden, zeiden
we al in de kleedkamer tegen elkaar: let maar op, nu gaan ze
zeggen dat het het 'Henk Fraser-effect' is. En ja hoor, dat
gebeurde ook. We vonden dat heel lullig voor Steijn. Dat verdient hij niet. Voor een gedeelte zal het best aan Fraser liggen
dat we daarna weer punten zijn gaan pakken. Hij is een heel
strenge trainer. Ik heb hem nooit zien voetballen, maar als ik
zijn naam bij ouderen laat vallen, beginnen ze meteen over
zijn hardheid. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Onder
hem spelen we iets compacter en zetten we van daaruit druk.
Maar het ligt ook aan de situatie waarin we zitten dat het
onder hem iets beter is gegaan. Ik bedoel, het is 1 minuut
voor 12, we mogen nu geen onnodige punten meer verspelen.
Daar zijn we heel goed van doordrongen.”

Toekomst
“Mijn doel op korte termijn is om mezelf te blijven ontwikkelen. Ik ben enorm gedreven om beter te worden. Zelfs als ik bij
mijn broertje kijk, die bij de amateurs speelt, let ik er op hoe
spelers wegdraaien bijvoorbeeld. Daar had ik tegen
Heerenveen profijt van, toen ik op die manier mezelf vrijmaakte van Marten de Roon. Zolang ik elke dag beter word,
komt die vaste plek in het elftal vanzelf, en zal ook mijn contract worden verlengd. Momenteel woon ik nog bij mijn
ouders thuis, maar zodra ik mijn tweede contract binnen heb,
en daarmee een stukje zekerheid, wil ik op mezelf gaan
wonen. Ik ben nu al aan het sparen voor de inrichting. Mijn
doel op lange termijn is om echt hogerop te komen en in het
buitenland te spelen. En wie weet, maar dan heb je het over
een droom, Champions League te spelen. Dat niveau ligt zo
belachelijk hoog. Het lijkt me een enorme kick als je daarin
mee kunt komen. Maar ik doe het stap voor stap allemaal.
Tijdens de vorige contractonderhandelingen had FC Utrecht
bij Louis Laros geïnformeerd naar mij. Dat streelt me natuurlijk, maar ik wil eerst bij ADO Den Haag uitgroeien tot een
volwaardige speler. Die transfer komt later wel.”
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Ideale profclub voor Marinus Dijkhuizen bij debuut als trainer

Geheel naar wens kon Marinus Dijkhuizen, als trainer in
het betaalde voetbal, debuteren bij zijn eigen club
Excelsior. 'Zo voelt dat ook wel. Ik ken de club door en
door. Dat is mooi en maakt het relatief gemakkelijk. Ik
stond als het ware al meteen met 1-0 voor.'

“Bij Excelsior
stond ik al meteen
met 1-0 voor”

M
Door LEX MULLER

arinus Dijkhuizen, 4 januari 1972 geboren in 's Gravenzande, nam op 31
december 2013 's avonds om zeven uur
de functie bij Excelsior over van Jon
Dahl Tomasson. De Deen prefereerde
een aanbod van Roda JC. 'Met Kerst kreeg ik te horen dat
ik één van de belangrijkste kandidaten was. Op 30
december hebben we met elkaar gesproken. Kort voor de
jaarwisseling kon ik de champagne openen. Op 3 januari had ik hier mijn eerste training', aldus Marinus
Dijkhuizen, die afgelopen zomer eveneens al meedong
naar de baan op Woudestein maar als nummer twee
afviel ten faveure van Tomasson.
Als spits startte hij zijn carrière als profvoetballer ook al
in Kralingen. 'Ik was al 22 jaar. Ik had eerst mijn studie
bedrijfskunde afgerond.' Excelsior doolde al jaren rond
in de eerste divisie. De lange aanvaller (1.98 meter),
afkomstig van 's Gravenzande SV en Excelsior Maassluis,
aardde in zijn eerste seizoen 1994-1995 uitstekend: 34
wedstrijden, 16 goals. Hij zou nog een jaar doorgaan in
Rotterdam en waaierde vervolgens uit over vijf clubs, om
zijn laatste actieve periode te slijten bij eerst Excelsior en
daarna tot slot Cambuur.
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'Ik was altijd spits. Ik kon niets anders.' Zijn productie
liep in veertien jaar op tot 105 doelpunten in 368 competitie-duels. 'Plus nog ongeveer dertig in de beker en
nacompetitie.' Als spits dook hij veelvuldig op in de
schijnwerpers van het succes. 'Je valt meer op en verkast
daardoor eerder.' Via FC Utrecht belandde hij nog in het
buitenland, bij het Schotse Dunfermline Athletic FC. 'Ik
ben daar een half jaar geweest. Een geweldige ervaring.
Calderwood was er toen trainer. Ik was gehuurd als pinchhitter, voor de laatste 25 minuten.'
Na het uitstapje naar Schotland leende FC Utrecht hem
uit aan Emmen, waar hij in zijn allereerste optreden een
zware knieblessure opliep, en vervolgens aan TOP Oss.
'Ik heb het lang volgehouden. Ik ben tot mijn 35ste doorgegaan. Het heeft me heel veel gebracht. Ik ben er zeer
tevreden over. Alleen mijn tijd bij Utrecht is tegengevallen.' Na anderhalf jaar week hij tijdens de winterstop
van 2001 uit naar het Schotse plaatsje op een kwartier
rijden van Edinburgh. 'Een mooi land.'
Het meest naar zijn zin had Marinus Dijkhuizen het bij
Excelsior en Cambuur Leeuwarden. 'Bij beide clubs ben
ik twee keer geweest. Bij beide clubs heb ik ook een keer

promotie naar de eredivisie meegevierd. Bij
Cambuur heb ik mijn beste tijd gehad. Daar heb ik
een contract bij FC Utrecht verdiend.' In
Leeuwarden zwaaide hij ook af, aan het einde van
het seizoen 2007-2008. 'Ik heb nog een jaartje afgebouwd bij Gravenzande, in de eerste klasse zaterdag.'
Al vroeg bekwaamde hij zich in het metier van
trainer, als een eventueel vervolg voor later. Reeds
in zijn eerste jaar bij Excelsior (1994-1995) verwierf
hij zijn diploma van Oefenmeester 3 en 2. 'Ik heb
me meteen aangesloten bij een groepje van achttien cursisten, met onder meer Been, Van Tiggelen
en Marbus. Eén keer in de week bij Schelluinen,
nabij Gorinchem.' In de praktijk mocht hij zo
mogelijk leiding geven aan amateurs tot en met
de tweede klasse.
Maar pas in dienst van TOP Oss (medio 2002 tot
2005) combineerde hij voor het eerst zijn eigen
activiteiten als spits met de zorg voor een jeugdelftal. 'Het eerste jaar deed ik dat met de C1, samen
met François Gesthuizen, het tweede jaar met de
A1 en het derde jaar met de B1.' Gelijktijdig ook
pakte hij de studie op voor Oefenmeester 1.
Tijdens het “uitbuiken” bij 's Gravenzande bood
hij Ton Lokhoff, trainer van Excelsior, aan om
regelmatig analyses te maken. Marinus Dijkhuizen
koerste inmiddels aan op een loopbaan als trainer.
Hij solliciteerde bij een aantal clubs en kreeg een
positieve reactie van VV Montfoort, waar hij met
ingang van het seizoen 2009-2010 aan de slag kon
met het eerste team. 'Ze durfden het wel met me
aan. Ik woonde in de buurt, in Vleuten. Er was een geweldige
klik. Het bleek een goede keuze.' Al in het eerste seizoen bejubelde VV Montfoort de promotie naar de Hoofdklasse Zaterdag. Het
jaar daarop zelfs naar de Topklasse. 'Maar dat bleek toch te hoog
gegrepen. In het derde jaar degradeerden we jammer genoeg
weer.'
Onderwijl cultiveerde en versterkte hij nog eens de hechte band
met Excelsior. 'Ik hielp trainer Alex Pastoor als analist. Ik wilde
het vak van hem leren. Als het maar even kon was ik betrokken
bij de club, als een soort stagiaire. Dat ging goed samen met
Montfoort, waar ik twee keer in de week trainde. Voor Excelsior
was ik meestal ook twee dagen per week in de weer. Na Pastoor
kwam John Lammers. Ik moest en wilde zoveel mogelijk ervaring opdoen. Bedenk dat ik geen interlands achter mijn naam
heb staan.'
Medio 2012 meldde Marinus Dijkhuizen zich aan voor de cursus
coach betaald voetbal bij de KNVB in Zeist. Hij werd toegelaten,
in een klas met in totaal negentien man. Hij had VV Montfoort
na drie jaar ingeruild voor De Meern, een eersteklasser zondag.
'Bij mij om de hoek. Daarnaast was ik ook spitsentrainer bij FC
Utrecht. Twee dagen in de week. Van Seumeren, de eigenaar van
Utrecht, is tevens voorzitter van De Meern.'

Bijna vanzelfsprekend plande hij zijn stage bij Excelsior, waar
Leon Vlemmings vergeefs poogde het eerste uit de onderste spelonken weg te loodsen. Op 24 mei 2013 schaarde ook Marinus
Dijkhuizen zich in Zeist onder de geslaagde cursisten. Vanaf dat
moment was hij gerechtigd een club te coachen in het betaalde
voetbal. Ofschoon het diploma pas in oktober werd uitgereikt,
hengelde hij in de zomer met Tomasson mee naar de vacature
bij Excelsior. De vier jaar jongere Deen kreeg de voorkeur en de
afgewezen ex-aanvaller continueerde zijn dubbele betrekking bij
De Meern en FC Utrecht. Tot Kerst een voor hem nieuwe tijd
inluidde.
Zijn debuut als trainer van Excelsior, met een contract voor
anderhalf jaar, voerde Marinus Dijkhuizen al meteen naar koploper Dordrecht. Na de beloftevolle 1-1 volgde een overtuigende
winst van 2-1 thuis tegen Jong PSV, dankzij twee treffers van topscorer Lars Veldwijk. 'Beetje het type van een Italiaanse spits. Hij
leeft voor zijn goals. Hij is meer dan ik bezig met doelpunten
maken.' Op weg naar Helmond Sport dreigde Roda JC de schutter naar Limburg te lokken. Dat ketste kort voor sluitingstijd
van de transferperiode af, maar de nederlaag in Helmond was
inmiddels ingeboekt.
De struikeling spoorde het sympathieke 'filiaal' van Feyenoord
(de samenwerking eindigt volgend jaar) aan tot een ongekende
opmars naar de wachtruimte voor de play-offs in de Jupiler
League. Inclusief overwinningen tegen Den Bosch, Eindhoven en
VVV Venlo. 'Ik heb hier een vrij goede groep aangetroffen, met
een goede sfeer. Toen ik binnenkwam stonden we achtste', gniffelt Marinus Dijkhuizen, die eerder Willem II als kampioen zou
tippen dan FC Dordrecht.
De kennismaking met de nieuwkomer als trainer heeft heel
Excelsior aangenaam verrast. 'Voor mij is dit de ideale stap om
te beginnen. Ik wilde dit graag. Excelsior en Cambuur, dat zijn
mijn clubs. Ik kan hier rustig werken. Ik ken iedereen. Ik heb
het erg goed naar mijn zin en kan me goed ontwikkelen. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de spelers te staan. Laagdrempelig,
dat heb ik van Mario Been meegekregen. Ik heb een vrij goede
klik met de spelersgroep.' Overigens een omvangrijke selectie
van 27 man, inclusief drie A-junioren en twee huurlingen van
Feyenoord. 'Ik ben van nature heel rustig, raak sowieso niet
gauw in de war, en ik ben ook duidelijk. Ik heb een goede wisselwerking met de spelers. Maar als het moet laat ik me gelden.'
In vergelijking met zijn speeltijd in de eerste divisie bespeurt hij
ook in deze afdeling een verval in kwaliteit. 'Net als in de eredivisie is het niveau minder geworden. Het is allemaal jong.
Weinig clubs presteren stabiel. Het is allemaal grilliger dan vroeger.' En over het experiment met de belofteteams van Ajax, FC
Twente en PSV: 'Ik snap wel dat ze iets moeten proberen. Voor
de ontwikkeling van die ploegen is het ook goed. Maar het is
geen echte verrijking en sportief gezien is het krom', aldus
Marinus Dijkhuizen, die zich al sinds 1996 laat begeleiden door
Edwin Olde Riekerink van Soccer Vison (partner van de VVCS).
'Mijn ervaring met Edwin is top. We werken op basis van wederzijds vertrouwen.'
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Na dertig jaar Nederland ziet Gertjan Verbeek weer

'De

Ondanks de fanatieke degradatiestrijd snuift Gertjan Verbeek (51) met een brede glimlach dagelijks de aparte
sfeer op van de Bundesliga. 'De beleving is hier groter en intenser dan in Nederland', zo stipt de trainer van
FC Nürnberg één van de meest kenmerkende verschillen aan. 'De beleving van de mensen in de straat, de fans,
de media, is allemaal vele malen groter. Bedenk dat er in Duitsland meer dan tachtig miljoen mensen wonen.'
Door LEX MULLER

D

e geboren Deventenaar (1 augustus 1962)
stak als trainer na dertig jaar voor het eerst
de grens over. Op 29 september beëindigde
AZ voortijdig het nog tot medio 2015 opgemaakte contract met Gertjan Verbeek. Op
maandag 21 oktober, nog geen drie weken later,
bekrachtigde hij, samen met zijn zaakwaarnemer
Arnold Oosterveer (Soccer Vision), de overgang naar
Zuid-Duitsland. Een dag later werd hij officieel gepresenteerd als opvolger van Michael Wiesinger.
'In principe loopt mijn contract, zo lang als we in de
Bundesliga blijven, automatisch nog een jaar door.
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Mocht het zo zijn dat we de doelstelling van handhaving
niet halen, dan kan Nürnberg van mij af. Maar dan is
het ook maar de vraag of ik zelf wel in de tweede liga
wil werken', zo luidt ongeveer de constructie van de verbintenis tussen 1.FCN en de voormalige trainer van
Heracles (2x), Heerenveen, Feyenoord en AZ.
De entree in de Bundesliga, in Europa één van de meest
interessante en uitdagende competities, leek aanvankelijk kansloos. 'In eerste instantie hadden we dezelfde
gedachten', aldus Gertjan Verbeek, verwijzend naar één
van de sessies over zijn toekomst met zijn trouwe zaak-

eens andere stadions

Bundesliga
is voor mij
verfrissend'
FC Nürnberg hoort qua
mogelijkheden in de
onderste regionen

waarnemer Oosterveer (in het seizoen 1993-1994 speelden ze
nog samen in het eerste van Heerenveen). 'Nürnberg kwam
vrij. Dat heeft hij toen met mij besproken. Arnold had hier
een tipgever. Die heeft hij ingeseind. Hij hoorde daarop het
verhaal dat de club al met iemand bezig was. Daardoor verflauwde de interesse. Op een gegeven moment werd ik door
iemand anders benaderd. Of ik interesse had in Nürnberg? Ik
vond dat eigenlijk een beetje raar. Mijn zaakwaarnemer had
gebeld en gehoord dat Nürnberg al met een ander bezig was.
Dat bleek niet zo, kreeg ik te horen. De vacature stond nog
steeds open. Ben je geïnteresseerd? Dat was ik. Toen is het in
een stroomversnelling gekomen.'
Op vrijdagavond 25 oktober coachte Gertjan Verbeek voor het
eerst de laagvlieger in de Bundesliga, uit tegen VfB Stuttgart
(1-1). 'Bedoeling was wat aanvallender te gaan spelen. In
Duitsland bestaat het automatisme dat je bij een dreigende
degradatie de nadruk op verdedigen legt, maar ik heb dat
omgedraaid. Gezien het materiaal is de aanval de beste verdediging, vond ik.'

Uitvoerig bestudeerde hij samen met zijn assistenten video's,
om zo snel mogelijk voldoende inzicht te krijgen in de potentie van de ploeg. 'De ploeg stond het meest kort op de zestien
meter. Kreeg ook de meeste schoten op het doel te verwerken.
Pas bij een achterstand ging het team meer naar voren voetballen. Laten we nu eens vanaf het begin van de wedstrijd wat
meer naar voren voetballen, was mijn stelling. En van daaruit
proberen punten te halen. Meer voor de goal van de tegenpartij verschijnen, dan is de kans op doelpunten ook wat groter.
Dat was het vertrekpunt. Dat was ook de tweede doelstelling,
die ik had meegekregen. Dat is wel aardig gelukt.'
Tot aan de winterstop lukte het Gertjan Verbeek echter niet de
eerste zege van het seizoen binnen te slepen. In die reeks van
acht duels helde de balans wel licht positief door: vijfmaal
gelijk, drie nederlagen. Pas na de jaarwisseling kreeg de staf,
met de Nederlander Raymond Libregts en de Slowaak Marek
Mintal als co-trainers, meer vat op de prestaties: direct al de
eerste overwinning (4-0) thuis tegen TSG 1899 Hoffenheim en
zelfs vier zeges in een maand tijd. 'De mensen bij de club hebben wel in de gaten dat het een moeilijk jaar is. Ze hebben
vorig jaar afscheid genomen van een aantal geroutineerde
spelers, als Timm Klose (voor ruim vijf miljoen naar
Wolfsburg) en Timmy Simons (Club Brugge). Daar zijn relatief
jonge spelers voor teruggekomen. En met jonge spelers weet
je dat ze minder ervaring hebben. Dat het wat wisselvallig is.
Het is een behoorlijk jong team. Bovendien hebben we te
maken met blessures.'
Zelfs ernstig van aard, zoals met spits Daniel Ginczek
(gescheurde kruisbanden), de Japanse international Makoto
Hasabe (gescheurde meniscus), de Amerikaanse international
Timothy Chandler (buitenmeniscus) en de Zweedse verdediger
Per Nilsson (voorkant bovenbeen). 'Zoiets betekent altijd kwaliteitsverlies', zo beseft Gertjan Verbeek maar al te goed dat
klasse-behoud, zoals hij dat noemt, lastig genoeg zal zijn.
'Nürnberg hoort qua mogelijkheden in de onderste regionen.
Qua salaris kunnen ze hier best wel wat bieden. Maar ze als ze
wat kopen, moeten ze het met name hebben van jonge jongens. Ze kunnen een miljoen tot anderhalf miljoen uitgeven.
Het zijn vaak jonge talentvolle spelers, die dan hier één tot
twee jaar blijven en dan weer worden verkocht. Inderdaad,
een opleidingsclub.' Een miljoen kon en mocht hij tijdens de
winterstop ook investeren in de laatste aanwinst: de 22-jarige
Tsjech Ondrej Petrak van Slavia Praag. Kandidaat voor het centrum van de verdediging. In de zomer werd nog wel, als uitzondering, 2,2 miljoen betaald aan het Zwitserse Zürich voor
Josip Drmic.
'Misschien wordt er in Nederland wel wat tactischer gespeeld.
Maar hier ligt het tempo tot het einde behoorlijk hoog. Er is
veel inzet. Tot de laatste minuut proberen ze het vol overgave
tot een goed einde te brengen. De verschillen onderling zijn
veel kleiner dan in Nederland. Van plaats vijf tot en met achttien zijn ze heel erg aan elkaar gewaagd. Eigenlijk steken er
maar twee tot drie ploegen bovenuit. Bayern München uiteraard, Borussia Dortmund en ook wel Bayer Leverkusen', zo
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leerde hij al snel het krachtenspel in de Bundesliga kennen.
'De enige ploeg die het altijd moeilijk heeft is de ploeg die
net is gepromoveerd.' Ter verheldering: Hertha BSC haakte
vlot aan bij de middenmoot maar Eintracht Braunschweig
moet vrezen voor een rechtstreekse terugkeer naar de tweede
afdeling. 'Er gaan er twee direct uit en één via de play-offs.'
Ondanks de vrij constante dreiging van een mogelijke afdaling heeft Gertjan Verbeek het uitstekend naar zijn zin in
Beieren. Hij woont aan de rand van Neurenberg, een stad
met 500.000 inwoners. 'Wij verkopen 36.000 seizoenkaarten.
Gemiddeld zitten er tussen de 40.000 en 42.000 mensen in
het stadion. Er kunnen er 50.000 in. Naar uitwedstrijden
hebben wij steevast 4.000 tot 5.000 supporters bij ons. Het is
in Duitsland een geliefde Traditionsclub, vanwege het roemrijke verleden in de jaren twintig en dertig. Het behaalde
negen landstitels, maar speelde ook in de tweede liga. Het is
bovendien een heel stabiele club. De sportdirecteur zit hier
al tien jaar, de chef-scout werkt hier al vijf jaar. Heel veel
mensen zitten al erg lang bij de club in goede en slechte tijden. Dat maakt het ook tot een familiaire vereniging. In de
organisatie heerst veel stabiliteit. Dat is prettig werken. Aan
de andere kant zitten de mensen behoorlijk geëmotioneerd
in de club. Dat heeft ook zo zijn nadelen, maar dat weegt
niet op tegen de voordelen.'
Ook met zijn spelers en co-trainers onderhoudt Gertjan
Verbeek een plezierige relatie. 'Ze zijn hier nogal hiërarchisch ingesteld. Het is Herr Doctor, Chef Trainer. De Duitse
spraak is minder direct, indirect zelfs en hoffelijker dan het
Nederlands. Onze taal is veel harder en directer. Ook daarin
moet ik mij aanpassen. Ik ben zelf iemand die redelijk direct
is. Er is nog een duidelijk verschil: dat constante ja-maar is
hier nog niet zo ingeburgerd, als ook hoe en waarom vragen. Ze zijn volgzamer. Ze doen het gewoon. Okay, de cheftrainer zal het wel weten. Het aloude adagium: als je een
Duitser vraagt een rondje om het sportveld te lopen, dan
lopen ze netjes om de cornervlag heen. Een Nederlander
snijdt een stukje af. Daar hoef je hier niet naar om te kijken.
De discipline is er gewoon. Wat ze wordt opgedragen, doen
ze met volle overgave. Het rendement en de effectiviteit van
de training, die je doet, liggen hier op een hoger niveau dan
in Nederland. Dat zie je ook in de wedstrijden. Wedstrijden
vinden in een hoger tempo plaats. Er wordt meer gelopen in
een wedstrijd. De competitie is zwaarder. Daardoor ontwikkel je je fysiek beter en sneller dan in Nederland.'
De manier van trainer behoefde Gertjan Verbeek slechts
minimaal bij te stellen. 'Je gaat hier met andere spelers om.
De cultuur is hier anders. Daar moet je wel mee dealen. De
wijze van trainen, de wijze van opleiden, daar heb je een
bepaalde filosofie over. Daar ben je ook de laatste jaren redelijk succesvol mee geweest. Daar torn ik niet zo veel aan. Het
is wel zo dat je op een andere manier met hun cultuur
omgaat, en ook met de vereniging en met de spelers.' Ook
in Neurenberg nam hij, zoals in eigen land, de krachttraining op in het wekelijkse rooster. 'Dat is bij mij een onderdeel van de totale trainingsbelasting, om spelers beter te
maken, minder geblesseerd te laten worden. Fysiek weerbaarder maken is een onderdeel van mijn filosofie.'

In Neurenberg verbergt Amsterdam zich op zo'n 658 km ver
achter de horizon. München vergt nog wel een ritje van
ongeveer anderhalf uur over 170 km, de grens met
Oostenrijk en de bergen in Tirol iets meer dan het dubbele
(410 km). Gertjan Verbeek pendelt slechts summier met het
vaderland, om de post op te halen. De club eist hem te zeer
op, om zich te kunnen ontspannen, maar als hem dat een
dag is gegund, verplaatst hij zich naar de nabije sneeuw in
de Alpen. 'Of ik heimwee heb? Nee, totaal niet. De beleving
bevalt me hier, de grootsheid, de kwaliteit van de competitie. De stadions zijn zeer up to date, erg gemoderniseerd, ze
zitten bijna altijd vol. Er hangt een goede sfeer, luidruchtig
de hele wedstrijd. Er heerst hier toch een andere cultuur.
Een andere taal. Na dertig jaar had ik alle stadions in
Nederland al zo vaak gezien. De weg naar Roda, Eindhoven
en noem maar op. Dit is weer een nieuwe dimensie. Er zijn
toch weer dingen anders dan in Nederland. Voor mij is dat
wel weer verfrissend.'

Hels karwei voor Nederland op WK
Als toeschouwer bij de vriendschappelijke interland tegen Chili schrok
Gertjan Verbeek enigszins van Duitsland. 'Voor een WK kan je Duitsers
nooit afschrijven. Ze zullen toch wel weer ver komen. Maar of ze op dit
moment in staat zijn om een serieuze gooi te doen naar het kampioenschap, weet ik niet. Afgaande op het spel tegen Chili heb ik daar mijn
twijfels over. Met name achterin vond ik ze niet erg overtuigend. Voorin
hebben ze wel weer kwaliteiten.'
In Stuttgart raakte de trainer van 1.FCN wel danig onder de indruk van
Chili. 'Dat zit bij Nederland in de poule. Erg frivool, lekker vrijuit. Enige
minpunt was dat ze heel veel kansen onbenut lieten. Ze bleven maar
combineren.'
De kansen van Nederland
schat Gertjan Verbeek niet al
te hoog in. 'Daar verwacht ik
niet veel van. Ik moet nog
zien dat ze de poule doorkomen. Dan hebben ze het heel
knap gedaan. Het begint toch
met de verdediging.
Verdedigend zijn het allemaal
hele jonge jongens. Ze zijn
onervaren, wel allemaal
talentvol. Maar als je dat vergelijkt met de verdedigers die
bij andere landen staan, dan
wordt het een hels karwei.'
De winnaar komt, voorspelt
hij, zeker uit Zuid-Amerika
zelf. 'Brazilië, Argentinië,
Chili. Ook vanwege het klimaat, de velden, de omstandigheden.'
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Lucas Bijker linksback van SC Cambuur en bij Jong Oranje

Braziliaan van geboorte
maar opgeleid
in Friesland

Achter de Fries getinte naam van Lucas
Bijker verschuilt zich een geboren
Braziliaan. 'Ik ben geadopteerd', legt de
linksachter van SC Cambuur uit. 'Mijn
biologische moeder heeft me meteen ter
adoptie gesteld.'

Door LEX MULLER

Z

ijn Braziliaanse moeder, De Sousa Rebeiro
geheten, schonk hem het leven op 4 maart
1993 in Sao Paulo. 'Mijn moeder noemde me
al Lucas.' Na zijn geboorte bracht de baby vier
weken door in een kinderhuis. De Nederlandse
adoptieouders, Bijker genaamd, vertoefden al in Brazilië,
om ter plaatse alle formaliteiten door te lopen en te vervullen. Na vier weken mochten ze Lucas als hun zoon
meenemen naar Friesland.
De verdediger van SC Cambuur en Jong Oranje bezit derhalve twee nationaliteiten, ofschoon zijn Braziliaans pas-
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poort is verlopen. Inmiddels 21 jaar is hij vooralsnog
niet van plan terug te keren naar zijn roots. 'Ik zou daar
in dienst moeten. Vanaf achttien jaar geldt in Brazilië de
dienstplicht. En daar heb ik geen zin in.'
Zijn carrière als profvoetballer kluistert hem bovendien
aan Leeuwarden, waar hij zich uitstekend thuis voelt bij
de familie Bijker. 'Mijn vader is in Canada geboren, in
Vancouver. Zijn moeder, mijn oma dus, emigreerde naar
Canada. Mijn vader ging op zijn negentiende jaar terug.'
Het gezin Bijker adopteerde, na Lucas, drie jaar later zijn
zusje Asha uit Taiwan. 'Ze kwam toen ze zeven maanden
was bij ons. Ze is nu achttien.'

Na anderhalf jaar verhuisden de Bijkers meer in de richting
van de FVC-velden. 'Het eerste wat gebeurde, was mij daar in te
schrijven. Ik was zes en begon in de F-jes.' De leeftijd van zes
jaar gaf hem tevens toegang tot de voetbalschool van
Cambuur. Eén keer in de maand leerde hij bij op de extra-training van de profclub uit Leeuwarden. 'Als E-speler werd dat al
opgevoerd naar één keer in de week.'
Slechts een jaar ontbolsterde Lucas Bijker bij de E-junioren. 'Ik
werd daarna meteen doorgeschoven naar de D 1. Een jaar
vroeger dan normaal.' Vanuit de D-jeugd moest hij afscheid
nemen van FVC. 'Ik draaide volledig mee met de opleiding van
Cambuur. Drie tot vier keer in de week trainen. Ik ging steeds
op de fiets. Het was twintig minuten rijden. Ik fietste mee met
twee oudere jongens, die al in de B zaten. Heen en terug.'
In de D-afdeling zwierf hij onvermoeibaar over het middenveld; van nummer tien tot linkshalf en als middelste middenvelder. 'Vanaf de C-1 ben ik meer verdedigende middenvelder
gaan spelen.' Als eerstejaars B-junior deed de linkspoot in het
elftal nog een stap achterwaarts: centrale verdediger. Geen
gemakkelijke positie, voornamelijk vanwege zijn bescheiden
lengte. Voor zijn tweede jaar in de B-jeugd werd hij, net 16
jaar, nochtans uitverkoren om als enige telg van Cambuur
over te stappen naar de opleiding van FC Groningen. 'Ik werd
beschouwd als proefkonijn voor de pas gestarte samenwerking
. Groningen speelde in de eredivisie. Ik had net mijn eerste
jeugdcontract getekend bij Cambuur. Ik werd voor een jaar bij
Groningen gestald.'
Een pittige opgave voor een tiener van zestien, die zojuist zijn
havo had afgerond. 'Ik heb een klas overgeslagen. In
Groningen ben ik gaan studeren. Hbo sportmanagement. Ik
reisde elke dag met de trein heen en weer. Een rit van drie
kwartier tot vijftig minuten. Het eerste jaar sprong ik om
kwart over zes uit bed en zat ik al om zeven uur in de trein. Ik
had in Groningen een fiets gekocht. Op de fiets ging ik vanuit
het station naar school of naar de training. Dat deed ik zes
keer in de week. Ik heb het een jaar moeten volhouden. Het
was vrij zwaar.' Zijn ouders woonden steevast al zijn wedstrijden bij, thuis en waar ook uit, waarna hij niet met de spelersbus terug hoefde maar direct mee mocht naar zijn eigen
kamer in Leeuwarden. 'Zondag was ik dan vrij. Mijn enige
vrije dag.'

Pa Bijker voetbalde, toevallig ook als linksachter, in het eerste
van FVC, samen met een jongere en oudere broer. Het was de
bedoeling dat Lucas al jong bij de Friesche Voetbal Club mocht
komen darren. Maar Sportpark De Hemrik lag te ver uit de
buurt van het ouderlijke huis. 'Mijn moeder had nog geen rijbewijs. Ze moest me op de fiets brengen. Daarom kozen we
voor de dichtstbij zijnde oplossing.' Dat betrof Leeuwarden
Zwaluwen, op het nabije Sportpark Nylan. 'Ik was vier jaar en
al zo druk met een bal. Maar ik was nog te jong om officieel
lid te worden. De voorzitter van de club woonde in de buurt.
Dat hielp.'

Het tweede seizoen in Groningen, als A-debutant, trok Lucas
Bijker in bij een oom in de stad. Bij FC Groningen kreeg hij
gezelschap van nog vijf jongens uit de Cambuur-stal. Twee van
zijn leeftijd, drie ouder dan hij. Op verzoek van de Friese club
bekwaamde hij zich in de rol van linksachter. 'Die waren
schaars bij Cambuur.' Op 17-jarige leeftijd moest hij vanuit
Groningen af en toe ook nog eens vrijdag terug naar
Leeuwarden. Trainer Stanley Menzo nam het groentje liefst
tien keer op in de A-selectie. Maar telkenmale moest hij vanaf
de bank passief en (on)geduldig toekijken bij de verrichtingen
in de Jupiler League. 'Thuis tegen Veendam zat ik voor het
eerst op de bank bij het eerste. Zaterdag speelde ik dan wel in
de A1 van Groningen.' Als linkerverdediger of centraal in de
defensie kreeg hij daarnaast ook nog speeltijd in Oranje onder
18 en 19 jaar.
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Onderwijl 18 jaar en tweedejaars A-jeugd, bleek het pendelen voor hem naar Groningen grotendeels afgelopen. Bij SC
Cambuur trad het 'Braziliaantje' vast toe tot de A-selectie.
Het seizoen 2011-2012 brak aan en trainer Alfons Arts had
voorzichtige verwachtingen van de ambitieuze 'import-Fries'.
Hij liet hem op 4 november 2011 voor het eerst debuteren;
thuis tegen MVV (5-1), een kwartier voor tijd als invaller voor
linksachter Jonathan Vosselman. In de competitie mocht hij
in totaal viermaal opdraven in het eerste. Twee keer in de
basis, uit tegen Helmond Sport en MVV. En als wisselspeler
voor het laatste kwartier nog uit tegen Veendam. Maar wel
alle drie pas weer in april, tijdens de slotfase van het seizoen
in de eerste divisie.
Al met al kwam hij welgeteld 210 minuten in actie; duidelijk
te weinig om verder door te groeien. 'Ik heb nog tien wedstrijden meegedaan met de beloften van Groningen.
Cambuur had nog geen eigen belofteteam.' Maar het gemis
aan ritme brak hem wel op bij Oranje onder 19 jaar, waar hij
na drie duels niet meer werd opgeroepen. 'Ik speelde eigenlijk te weinig.'
In het seizoen 2012-2013 gloorde al in de voorbereiding de
doorbraak naar betere tijden. Lucas Bijker verdiende, links in
de achterhoede, dan ook de voorkeur in de eerste vier wedstrijden. Na een korte pauze tegen Almere City voegde hij

daar nog twee duels aan toe. Maar na Veendam uit, op 1
oktober, moest de jongeling op zijn beurt weer wijken voor
Jonathan Vosselman. 'Het ging minder en ik werd er afgehaald. Ik speelde niet meer. Ik kwam op de bank terecht.
Maar ook Vosselman voldeed niet. Martijn van der Laan nam
de positie van linksback over.'
De pas 19-jarige 'eigen kweek' verdwaalde daardoor, als derde
keus, zelfs op de tribune. 'Ik heb het heel lastig gehad. Ik
wilde spelen. Wat nu, vroeg ik me af. Ik heb dat ook aangegeven. Maar ik had niets te eisen.' Tot aan de winterstop weigerde trainer Alfons Arts hem uit zijn benarde isolement te
bevrijden. 'Ik moest geduld hebben. Jouw kans komt nog wel
na de winterstop. Dat is ook uitgekomen. Na de winterstop
heb ik alles gespeeld als linksback.'
Op 23 maart 2013 ruilde de Cambuur-directie Arts in voor
Henk de Jong. Ook onder deze trainer bleef hij een vaste
waarde, al viel hij bij Almere City in de 80ste minuut nog
wel uit. Maar in het restant, op weg naar een fantastische en
feestelijke ontknoping, verzuimde hij nimmer meer. De
balans sloeg uiterst positief door: 21 volledige wedstrijden,
één keer laat uitgevallen en 11 duels aan de kant. 'We raakten in een flow. We wonnen de laatste zeven wedstrijden.
Volendam verloor bij Go Ahead en wij werden daardoor bij
Excelsior kampioen. Het was heel apart. We hebben nooit
bovenaan gestaan, ook omdat we steeds een paar wedstrijden achterliepen.'
In de eredivisie trok Dwight Lodeweges als volgende trainer
van SC Cambuur het vertrouwen in Lucas Bijker ongeremd
door. Als waardering verlengde de Friese club tussentijds zijn
contract tot medio 2014 met nog een jaar. En net als eerder
bij zijn eerste profverbintenis ondersteunde Patrick van
Diemen van de VVCS de onderhandelingen met de promovendus in de eredivisie.
Augustus 2013 promoveerde hij - als één van de spaarzame
talenten voor de plaats van linksachter - tevens naar het
nationale belofteteam, ofwel Nederland-B, als opmaat naar
Jong Oranje. Ondanks de ruime concurrentie op dit niveau
met Jetro Willems (PSV), Nathan Aké (Chelsea) en Dico
Koppers (Twente) mocht hij zich ook al af en toe bewijzen in
Jong Oranje.
Als erkend linksachter heeft Lucas Bijker, pas 21 jaar jong,
zich definitief uit de anonieme massa losgemaakt. In weerwil van zijn vrij geringe lengte van 1.74 meter en zijn achtergrond als originele middenvelder, veeleer dan een verdediger. 'Het is niet van nature mijn positie. Ik ben het wel aan
het worden. Ik speel nog niet zo gek lang linksback. Ik ben
misschien wat klein voor de backplaats, maar ik ben daardoor ook weer wendbaarder en handiger in de kleine ruimte. Mijn startsnelheid is goed en aanvallend heb ik bij het
opkomen profijt van mijn opleiding als middenvelder', aldus
Lucas Bijker, die Daniel Alves als voorbeeld bewondert, niet
helemaal toevallig (ook) een Braziliaan.
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Virgilio Teixeira rondt zijn
Hbo-studie succesvol af
Na ruim vijf jaar heeft ook
Virgilio Teixeira zijn Bachelor binnen. Hij startte in 2008 met de
Hbo-studie Topsportmanagement
& Ondernemerschap.

Paco van Moorsel
behaalt zijn Bachelo
Ook Paco van Moorsel heeft zijn Hbo-studie
Topsportmanagement & Ondernemerschap officieel afgerond.
De scriptie van Paco betrof een onderzoek naar
de overheidssteun welke FC Den Bosch in het
verleden heeft ontvangen. De hoofdvraag die
hieruit voortvloeide was : “Welke waarde had FC
Den Bosch voor de gemeente om een faillissement te voorkomen. En wat leert ons dat in het
doen van aanbevelingen voor andere BVO's?”
Gezien het feit dat Paco de gehele jeugdopleiding van FC Den Bosch doorliep, een interessante en passende keuze voor een scriptie.
Daarnaast natuurlijk ook erg actueel gezien de
problemen waarin veel BVO's zich bevinden.
Paco heeft gekozen om zijn scriptie te onderbouwen met zowel een literatuuronderzoek, als een
enquête. Hieraan heeft hij ook nog interviews
toegevoegd met plaatselijke bestuurders en enkele belanghebbenden binnen het Nederlandse
betaalde voetbal.
De 2009 lichting is de derde groep voetballers
die begon aan de HBO-studie
Topsportmanagement & Ondernemerschap van
de VVCS Academy. Paco is de tweede student van
deze lichting die is afgestudeerd. Enkelen hebben ervoor gekozen om iets langer over de studie te doen. De verwachting is echter dat allen
waarschijnlijk voor de zomer van 2014 hun studie zullen hebben afgerond. En in dat geval is er
wederom sprake van een volledige lichting
Hbo'ers die haar voetbalcarrière succesvol heeft
weten te combineren met een Hbo-studie.
De VVCS feliciteert Paco van harte met zijn
behaalde Hbo-Bachelor.

Met dit resultaat is hij de laatste
van deze lichting die zijn
Bachelor haalt. Hoewel hij er dus
wat langer over deed dan zijn
voormalige studiegenoten, is hij
er niet minder trots op. “Toen ik
in 2008 met deze studie begon
was ik al 35 jaar en had ik al een
hele tijd geen studieboeken meer
in mijn handen gehad. En de
opleiding die ik het laatst gevolgd
had was een ouderwetse Mavoopleiding. Voor mij was het dus
dubbel zo moeilijk in het begin.
Maar ik heb mij hierdoor niet
laten ontmoedigen en heb er veel
tijd ingestoken. Met nu mijn
Bachelor als geweldig eindresultaat. Tijdens mijn voetbalcarrière
was mijn doorzettingsvermogen
één van mijn sterkste punten. Ik
ben trots dat ik dat nu ook heb
laten zien tijdens mijn studie.
Meerdere malen heb ik op het
punt gestaan om er mee te stoppen. Als ik dan een korte break
had genomen, zat het me vervolgens toch niet lekker en pakte ik
de studieboeken weer op. Het
gevolg is wel dat ik er iets langer
over heb gedaan dan mijn studiegenoten van 2008. Maar let op; er
zijn ook die tussentijds zijn afgehaakt. En gelukkig hoor ik dus
niet bij die groep afvallers. En dat
is een heerlijk gevoel kan ik je
zeggen”, aldus Virgilio.
Het afstudeeronderzoek van
Virgilio ging over hoe een startend sportmerk het beste social
media kan toepassen om succesvol te worden. Waarom Virgilio
voor dit onderwerp koos, legt hij
uit: “Na het einde van mijn voetbalcarrière, heb ik naast mijn studie ook een tijdje gewerkt bij een
bedrijf dat een nieuwe voetbalschoen wilde introduceren op de
Nederlandse markt. Uiteindelijk
is dat helaas niet gelukt. Ik heb

dit gegeven mede aangegrepen
om aan de hand van mijn scriptie
de kans van slagen voor een startend sportmerk te vergroten.
Hoewel het tussen de grote en
bekende merken lastig is om voet
aan de grond te krijgen, heeft
mijn onderzoek uitgewezen dat
er wel degelijk kansen zijn. Je
dient dan als beginnend sportmerk wel rekening te houden
met bepaalde factoren. Maar wat
nog belangrijker is, is dat je een
bepaalde strategie volgt in combinatie met social media. Dat
maakt de kans van slagen vele
malen groter.”
De examencommissie en de social
media-expert waren erg onder de
indruk van de scriptie van
Virgilio. De voorzitter van de examencommissie verwoordde het
als volgt: “De scriptie die voor mij
ligt is een sterk stuk, dat je moeiteloos langs de meetlat kunt leggen van waaraan een goede scriptie moet voldoen.” Ook de presentatie van het onderzoek was naar
behoren.
De examencommissie was over
het geheel dan ook zeer tevreden.
Het afstuderen van Virgilio waardeerden zij daarom met een
mooie 7,5.
Ook de VVCS is uiteraard zeer
trots op Virgilio. Op relatief hogere leeftijd dwong hij middels een
zgn. 21+ test de toelating af tot de
Hbo-studie Topsportmanagement
& Ondernemerschap, een studie
welke hij dankzij zijn enorme
doorzettingsvermogen ook succesvol wist af te ronden. Chapeau
Virgilio!
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Actieve spelers starten
geheel nieuw vormgegeven
trainersopleiding

Wederom elf voetballers die hun
opleiding succesvol afronden
Net als voorgaande jaren, zijn er
ook dit jaar weer vele profvoetballers die een opleiding volgen
aan de VVCS Academy. En ook
dit jaar doen velen dat weer met
succes. Zo hadden er in september 2013 al achttien voetballers
hun Mbo-opleiding Commercieel
medewerker/Junior accountmanager vervroegd afgerond. Nu
zijn er wederom negen voetballers die deze opleidingen succesvol hebben doorlopen.
Weliswaar iets later dan de eerder genoemde achttien, maar
desalniettemin nog altijd een
stuk sneller dan te doen gebruikelijk in het reguliere onderwijs.
Immers, zij hebben anderhalf
jaar gedaan over een opleiding
die normaal gesproken minimaal twee jaar duurt. Derhalve
een prima prestatie.
Ook komen er steeds meer voetballers die hun Hbo-studie
Topsportmanagement &
Ondernemerschap met succes
afronden. Waar in 2013 Frank
van Mosselveld en Niels
Vorthoren deze studie afrondden, hebben nu Virgilio Teixeira
en Paco van Moorsel dit goede
voorbeeld gevolgd. En ook zij
zijn nu in het bezit van hun welverdiende Bachelor.
Normaal gesproken organiseert
de VVCS eens per jaar een diploma-uitreiking voor alle studenten die dat jaar hun Mbo- of Hbo
opleiding hebben afgerond.
Echter, om deze bijzondere prestatie niet ongemerkt voorbij te
laten gaan, werd er besloten om
voor dit selecte groepje een aparte diploma-uitreiking te organiseren.

Nadat een trotse VVCS-voorzitter
Danny Hesp alle gasten welkom
had geheten, was het woord aan
Albert van Nijnatten en Rob
Pranger. Albert is als docent al
vanaf het begin betrokken bij de
Mbo-opleidingen van de VVCS
Academy. Van Rob Pranger geldt
dit voor de Hbo-studie. En in die
hoedanigheid hebben zij dan
ook het meeste contact met de
studerende voetballers. Zo als te
doen gebruikelijk bij diplomauitreikingen, benadrukten de
docenten dit contact middels
een korte persoonlijke speech
richting een ieder. Vervolgens
ontvingen de voetballers onder
het toeziend oog en luid applaus
van familie, vrienden en vele
clubvertegenwoordigers hun
welverdiende diploma.
De VVCS feliciteert de onderstaande spelers met hun diploma:

Hbo-studie
Topsportmanagement
& Ondernemerschap
- Virgilio Teixeira
- Paco van Moorsel

Mbo-opleiding
Commercieel medewerker
- Branco van den Boomen
- Jordi Bitter
- Clint Leemans
- Tristan Berghuis
- Jordy de Wijs
- Melvin Vissers
- Jairo Riedewald

Mbo-opleiding Junior
accountmanager
- Damiën Menzo
- Yener Devecioglu

In januari zijn 16 toekomstige trainers begonnen met de
TCIII-Jeugd opleiding voor
(ex-)contractspelers. Deze
opleiding is een gezamenlijk
initiatief van de VVCS en de
KNVB.
Waar in het verleden tijdens
deze opleiding weinig tot
geen rekening werd gehouden met de trainingsschema's van de actieve contractspelers, is dat nu juist maatwerk geworden. In overleg
met de deelnemers is ervoor
gekozen om de klassikale lesdagen op woensdag in de
namiddag en avond te organiseren. Dit gebeurt op centraal gelegen locaties in
Nederland. Ook wat dat
betreft wordt dus rekening
gehouden met de reisafstand
van de verschillende deelnemers. Dat aan een dergelijk
initiatief daadwerkelijk
behoefte was, bleek wel uit
het aantal aanmeldingen.
Aangezien het nu formeel
nog de status van “pilot”
heeft, konden er maar 16
deelnemers meedoen.
De eerste klassikale lesdag
vond plaats op het vernieuwde trainingscomplex van
Vitesse te Papendal. Na een
kort welkomstwoordje door
VVCS-voorzitter Danny Hesp,
namen de docenten van de
KNVB de groep over. Met de
cursisten werd het traject
voor de komende maanden
besproken. Om een inhoudelijke discussie over het trainerschap aan te zwengelen,
vroeg KNVB-docent Bart
Logchies de aanstaande trainers wat zij vinden van de
aanstelling van Clarence
Seedorf. De meningen hierover bleken weliswaar ver-
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deeld, maar in meerderheid
positief. Nadat de theorieboeken in ontvangst waren
genomen, begaf de groep
zich naar het veld voor het
“echte werk”, aldus de
docent.
Tijdens het veldwerk werd
door de docenten duidelijk
gemaakt dat de voetballers
vanaf nu meer als trainers
moeten gaan denken. Dit
werd gedaan aan de hand
van verschillende spel- en
trainingsvormen. Opvallend
was dat de voetballers dit,
na een aarzelend begin, vrij
snel oppakten en zelf al oefeningen en regels verzonnen.
Na het veldwerk en de maaltijd ging men verder met het
theoriegedeelte van de TCIIIJeugd opleiding.
Al met al een prima eerste lesdag, maar zoals sommige toekomstige trainers al concludeerden: “Het was erg leuk
vandaag, maar nu begint het
pas.”
De VVCS wenst de onderstaande 'trainers van de toekomst' in elk geval veel succes.
- Jhon van Beukering
- Daan Disveld
- Stan Bijl
- Nicky Hofs
- Daniël Nijhuis
- Karim Bridji
- Jeroen Verhoeven
- Edwin Linssen
- Arne van Geffen
- Mark Looms
- Remco v/d Schaaf
- Ivo Rossen
- Ruud v/d Rijt
- Geert-Arend Roorda
- Michel Breuer
- Denny Landzaat
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Als doorsnee-verdediger trok Bas van den Brink (11 september 1982 in Amsterdam geboren)
bijkans de hele wereld over. 'Mijn leven is onwijs verrijkt door het voetbal', zo kijkt de inwoner van IJsselstein terug op een loopbaan bij clubs in Nederland, Australië, Zuid-Korea en
zelfs India. 'Ik had dit nooit willen missen.'

Bas van den Brink,
globetrotter:
krijgt droombaan
bij de VVCS

D

e 31-jarige globetrotter stopte eind
november als amateur bij
IJsselmeervogels en trad op 1 januari
van dit jaar in dienst bij de VVCS, als
welkome aanvulling voor het begeleidingsteam. 'Mede door een enkelblessure had ik
in het voetbal niet meer het plezier dat ik gewend
was. Is dit het nog wel waard, besefte ik. Ik wilde
liever een nieuwe carrière beginnen en deze kans
bij de VVCS pakken.'
Eén dag in de week bespreekt hij met zijn meer
ervaren collega's Louis Laros en Patrick van
Diemen op kantoor in Hoofddorp de lopende
zaken en problemen; de rest van de week opereert hij vanuit huis of bezoekt hij zoveel mogelijk wedstrijden. 'Ik wilde niet voor mezelf beginnen. Ook niet met een andere zaakwaarnemer
samenwerken. Ik sta achter de filosofie van de
VVCS', aldus Bas van den Brink, die al een jaar
met de leiding van de spelersvakbond mijmerde
over de gewenste functie. 'Aan het einde van het
jaar kijken we hoe we verder gaan. Mijn insteek
is uiteraard voor een langere periode.
Natuurlijk is mijn portefeuille met spelers nu
nog klein. Ze moeten me op weg helpen en
van adviezen voorzien.'
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Bij FC Utrecht, waar hij op 17 augustus 2003
tegen Zwolle debuteerde in het eerste, werd Bas
vergezeld door Edwin de Kruyff van de VVCS als
onderhandelaar bij een contract. 'Maar hij werd
hoofd scouting bij FC Utrecht. Het was vervolgens lastig om de juiste persoon te vinden. Ik
vond ook dat ik het zelf veel beter kon regelen.
Ik heb daarna zelf de contracten gedaan', zo
groeide hij als het ware toe naar een betrekking
als spelersbegeleider.
Enige ervaring deed hij ook op in Australië,
waar hij bij Perth Glory als afgevaardigde de
club vertegenwoordigde bij de vergaderingen
van de PFA (Professional Football Association),
als organisatie te vergelijken met de VVCS.
'Beschouw de afvaardiging een beetje als hier de
CSR. De PFA is een nog jonge organisatie, maar
daar zijn alle spelers lid. De PFA is daardoor een
sterke eenheid tegenover de clubs en bond.'
Met Perth Glory bereikte hij ooit de finale van
de A-League. 'Mijn leukste herinneringen bewaar
ik aan Gold Coast United. Was als club helemaal nieuw. Het elftal was ook nieuw en het
was een leuke plaats om te
wonen. Het eerste seizoen
was verreweg het leukste
jaar. We hebben twee keer
de play-offs gehaald, maar
in de halve finale werden
we er beide malen uitgeknikkerd.'
Na twee seizoenen bij Gold
Coast United, een schitterende streek en een heerlijk klimaat in
Queensland met Brisbane in de buurt, mislukte
het volgende avontuur in Zuid-Korea bij Busan
I'Park. Een scheurtje in de enkelband beperkte
het aantal wedstrijden tot slechts vier. 'Op zich
jammer. Qua voetbal was het niveau hoger dan
in Australië, maar als gezin met twee kleine kinderen voelden we ons heel erg eenzaam, op 34
hoog. De club was van mening dat ik me niet
kon aanpassen. Wegwezen, dacht ik.'
Na revalidatie in Nederland keerde Bas van den
Brink terug naar Australië, waar hij na twee seizoenen bij Perth Glory februari vorig jaar nog
even India aandeed. 'Dat is heel raar gelopen. Ik
heb daar vier dagen doorgebracht, waarvan twee
dagen getraind. Churchill Brothers SC zocht een
centrale verdediger. Dat speelde op Goa, de
Portugese kolonie. Het appartement lag op een

toplocatie, dichtbij zee. Ik was net klaar met het
seizoen in Australië. Ze dachten dat ik even mijn
zakken kwam vullen. Dat ik de boel oplichtte,
want volgens de club liep ik rond met een
scheurtje in de meniscus. Ik mankeerde helemaal niets.'
Terug in Nederland hoopte hij nog op een aantrekkelijke aanbieding van een bvo. Bij FC
Utrecht trainde hij en passant mee, om zijn conditie te bewaken. De cirkel leek daarmee even
rond. Vanaf 1996 doorliep hij daar de jeugdopleiding. In 2003 verkende hij één seizoen (14
wedstrijden) met de Utrechters de stadions in de
eredivisie. Daarna daalde hij af naar de eerste
divisie: drie jaar bij Emmen (13-26-25 duels) en
nog eens twee seizoenen bij Omniworld (nu
Almere City), met in totaal 39 (24-15) speelbeurten. Midden 2009 vloog hij naar verre streken,
tot diep in Down Under toe.
'Er kwam na mijn terugkeer niets concreets. In
juni heb ik besloten met profvoetbal te stoppen.'
IJsselmeervogels uit Spakenburg kon de 30-jarige centrale verdediger evenwel nog uitstekend

‘De club was van
mening dat ik me niet
kon aanpassen.
Wegwezen, dacht ik.’

inzetten als één van de vele aanwinsten voor de
beoogde opmars naar de titel in de Topklasse
Zaterdag. Ondanks blessures, vooral met een
onwillige enkelband, hield hij het tot 30 november nog precies 21 wedstrijden vol, waarvan elf
in competitieverband.
Ondertussen intensiveerde Bas van den Brink de
contacten met de VVCS, als aanloop naar zijn
droombaan tot het definitieve pensioen. 'De
gesprekken met Danny Hesp kwamen goed op
gang. We hebben er rustig alle tijd voor genomen. Ik mikte meer en meer op de functie van
zaakwaarnemer voor een heel lange periode.'
Binnen een paar maanden resulteerde dat in de
vereiste klik tussen beide partijen.
LEX MULLER
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Algemene Ledenvergadering
VVCS in Amsterdam
Op maandag 17 februari, hield de VVCS haar jaarlijkse ledenvergadering in Amsterdam.
Waar vorig jaar het Comedy café in Amsterdam als locatie diende, werd ditmaal gekozen om
de Amsterdamse grachten te bevaren op een pittoreske rondvaartboot. De vergadering werd
gecombineerd met een 3-gangen diner bij diverse restaurants.

D

e opkomst was groot te noemen, er was
maar net genoeg plek op de boot om het
gezelschap te herbergen. Het gezelschap
bestond ditmaal niet alleen uit spelers
uit ere- en eerste divisie maar ook uit
enkele jeugdige talenten van onder andere Ajax,
Feyenoord en Vitesse. Enkele VVCS Academy studenten maakten het gezelschap compleet.

met de overgang naar clubs in zowel betaald- als
amateurvoetbal. Te meer bleek dat ondersteuning
vanuit de vakbond onontbeerlijk is vanwege de starre houding van zowel curator als het UWV. Ook het
vonnis van het gerechtshof in Amsterdam inzake de
tv-rechtenprocedure werd nader toegelicht. Positief
zijn de cijfers van de VVCS Academy, waaraan inmiddels meer dan 120 voetballers studeren.

Vlak na de afvaart dienden er eerst serieuze zaken
te worden afgehandeld. Allereerst werd het verslag
van de ledenvergadering als gehouden in 2013 goedgekeurd door alle aanwezige spelers. Vervolgens presenteerde VVCS directeur Louis Everard het financieel jaarverslag over het seizoen 2012/2013 en werd
het VVCS bestuur decharge verleend. Ook de begroting voor het lopende seizoen werd goedgekeurd.
VVCS voorzitter Danny Hesp lichtte kort de werk-

Het afgelopen jaar stond ook grotendeels in het
teken van de verhuizing naar het nieuwe
FIFPro/VVCS pand waarvan de officiële opening op
13 mei plaatsvond. Op personeelsgebied heeft de
organisatie in 2013 weer grote stappen voorwaarts
gemaakt. Met het aantrekken van Tom Caluwe en
Bas van den Brink is het begeleidingsteam uitgebreid
tot vier man personeel. Bart van den Eede nam na
twee jaar afscheid. Al met al kan er geconcludeerd
worden dat het met de organisatie zeer
goed gaat en dat er een gezond fundament staat om verder te professionaliseren. Speerpunten van het komende
jaar bij monde van Hesp zijn onder
andere de vernieuwing van de cao, de
nieuwe reglementering van agenten en
uiteraard een verdere uitbreiding van
het dienstenpakket van de VVCS.

Positief zijn de cijfers van de VVCS
Academy, waaraan inmiddels meer
dan 120 voetballers studeren.

zaamheden als verricht in het afgelopen jaar toe.
Van alle diensten werd een update gegeven over de
laatste stand van zaken. Dieptepunt van het afgelopen jaar was natuurlijk het faillissement van zowel
AGOVV als Veendam, hetgeen toch weer verlies aan
werkgelegenheid tot gevolg had. De VVCS heeft haar
leden bij AGOVV en Veendam niet alleen bijgestaan
met alle perikelen rond de WW-aanvraag, maar ook

Na afloop van de vergadering en het 3-gangen diner
toog een ieder, met lichte zeebenen, nog even naar
het centrum van Amsterdam om een laatste versnapering te nuttigen.
Wij bedanken alle spelers voor hun aanwezigheid en
inbreng.
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De scheidsrechter,
iemand zal moeten
beslissen

PIM DE VOS

T

ot ik een jaar of 16 was, zag ik met mijn
vader, die voetbalbestuurder was, ten minste drie voetbalwedstrijden per week. Eén
van de belangrijkste adviezen die hij mij
meegaf was: “Zeur nooit als de scheidsrechter voor een overtreding fluit of een uitbal aan
de tegenpartij geeft. Scheidsrechters worden doodziek van spelers die als maar lopen te zeuren of te
klagen. Dat helpt ook helemaal niet. Klagen werkt
alleen maar tégen je. Als hij een keer echt onderuit
wordt gehaald loopt de speler die al een half uur
heeft lopen klagen het risico dat de scheidsrechter
hem als een aansteller ziet en de penalty niet geeft.
Je loopt zelfs het risico dat je een kaart krijgt voor
een schwalbe. Maar er is iets veel belangrijkers,” zei
mijn vader. “De scheidsrechter is net een rechter.
Iemand moet nu eenmaal beslissen.”
Iedere scheidsrechter in het betaalde voetbal weet
dat de camera's ook op hem gericht zijn. Voetballers
vergeten vaak dat ze zelf ook fouten maken en richten hun frustratie ten onrechte op de scheidsrechter. Natuurlijk is een scheidsrechter ook een mens.
Hij staat, zeker bij wedstrijden waar het om het
kampioenschap, degradatie of een streekderby gaat,
net als de spelers onder grote druk. Van het publiek,
maar ook van de spelers die hun emoties niet altijd
kunnen bedwingen.

Toeschouwers en spelers realiseren zich in het vuur
van het spel niet dat de scheidsrechter niet van
boven af de tribune of zittend voor een beeldscherm
met close-ups en slow motion beelden een overzicht
heeft op wat er gebeurt. Dan moet de scheidsrechter
ook nog met de spelers meelopen en met de assistenten en spelers communiceren. Ik geef het je te
doen.

Respect
Sinds het trieste doodschoppen van de
amateur(!)grensrechter Van Nieuwenhuizen en de
campagnes voor meer respect op het veld zou je verwachten dat spelers zich beter beheersen dan de
aanvoerders die zich de afgelopen weken hebben
misdragen. Als de spelers niet tegen de beslissing
protesteren, blijft het publiek veel rustiger. Spelers
hebben sowieso een voorbeeldfunctie zoals ik al
jaren geleden in dit blad heb geschreven. Op de tribune maak ik om de week mee hoe gek sommige
supporters zijn en hoe ze reageren op beslissingen
van de scheidsrechter, die volgens hen altijd tegen
hun club fluit. Maar als hij in een schwalbe van
hun favoriete speler trapt, is hij ineens populair. Ik
heb daar zo'n enorme hekel aan. Eén van mijn boeken heet niet voor niets 'Fair Play, ik wil niet winnen door een Schwalbe.'

Spelregelexamen en verplicht fluiten
Een scheidsrechter is in het nadeel ten opzichte van
de tv-kijker, die herhalingen en close-ups te zien
krijgt, terwijl de scheidsrechter in een splitseconde
moet beslissen: ernstig gemeen spel of een iets te
laat ingezette tackle op de bal, penalty, hinderlijk
buitenspel of niet.
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Waarom worden profvoetballers niet verplicht om
een spelregelexamen te halen en ten minste drie
jeugd- of amateurwedstrijden te fluiten voordat ze
mogen worden opgesteld. Die ervaring zorgt ervoor
dat een jonge speler zich wel drie keer bedenkt
voordat hij zich bij de scheidsrechter gaat beklagen.
Stel je voor dat de spelers van de A-1 van Feyenoord,
Ajax en PSV aanstaande zaterdag 50 wedstrijden van
D-junioren gaan fluiten. Wat een voorbeeldfunctie
en wat leuk voor die D-junioren!

