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ABDELHAK NOURI
EN SYLVIA NOOIJ
DANNY HESP

nbeschrijfelijk triest wat Abdelhak Nouri is overkomen. Zo jong, geliefd, talentvol en vol van
ambitie om de beste te worden, en hij was al
aardig op weg. Al jaren het grote talent van Ajax
en het was wachten op zijn definitieve doorbraak. En dan gebeurt iets waarover je zo af en toe leest in
de buitenlandse media. Een bericht of een tweet komt voorbij over een speler die onwel wordt op het veld. Je leest het,
staat er enige tijd bij stil, maar scrolt weer verder naar het
volgende bericht. Echter, deze keer slaat de verbijstering toe.
Abdelhak Nouri. Een speler die Ajax binnen enkele jaren
naar grote successen zou gaan leiden. Hij werd gereanimeerd
en zijn hart kwam weer tot leven. Maar zijn talent zal altijd
verscholen blijven in zijn geest. Ik wens Abdelhak, zijn familie,
vrienden en Ajax heel veel sterkte toe.

O

ADO Den Haag-speelster Sylvia Nooij is op 32-jarige leeftijd
overleden. De verdedigster werd getroffen door een epileptische aanval en die overleefde ze niet. Haar overlijden kwam
onverwacht en laat veel mensen in shock. Ze kwam zes keer
in actie voor de nationale vrouwenploeg. Ik wens haar familie
en vrienden veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
Alhoewel er dagelijks vergelijkbare ongevallen plaatsvinden
blijft de reactie heftig als het gaat om iemand uit de
beroepsgroep. Personen met een uitstekende conditie, in de
bloei van hun leven, die dagelijks met hun lichaam en
talent bezig zijn. Die ook regelmatig medisch worden getest
en gekeurd en ogenschijnlijk kerngezond zijn. Dan toch
overkomt het hen plotseling zonder voortekenen.
Wat achterblijft is verbijstering en ongeloof.

NIEUWE CAO
Gedurende de zomermaanden is er veel gebeurd. We hebben bij de VVCS onder andere enorm veel nieuwe en verlengde contracten langs zien komen, zijn betrokken geweest
bij mooie transfers naar binnen- en buitenland, maar hebben daarentegen ook de spelers van Achilles'29 geholpen
om de salarissen uitbetaald te krijgen. Tegelijkertijd hebben
wij de CAO met vier jaar weten te verlengen. In een tijd
waarin veel CAO's onder druk staan, waar de voetballerij
met elkaar overhoop ligt, is dit een positief signaal. Dat spelers en clubs het belang van een prima CAO onderschrijven
met een verlenging. Ondanks deze verlenging zullen wij
niet verslappen en blijven wij altijd kritisch kijken naar

clubs. Dat is deze zomer wel duidelijk geworden. Opvallend
was namelijk dat er veel clubs waren die, al dan niet
bewust, het nalieten de transitievergoeding uit te betalen.
De schadeloosstellingen werden veelal netjes afgehandeld,
maar dan bleef de transitievergoeding achterwege.
Misschien overschat ik de clubs in hun “know-how”, maar
de voorwaarden voor transitie zijn simpel en duidelijk. We
hebben menig club erop moet attenderen dat zij transitie
verschuldigd waren.
Deze probleempjes staan echter in schril contrast met wat
wij zien in het buitenland. De contractuele problemen worden alleen maar groter en de FIFA doet niets. Steeds meer
Nederlandse spelers komen in de problemen door achterstallige salarissen, of worden zomaar op straat gezet. Ook
blijkt uit FIFPro onderzoek dat maar vier landen een 100%
contractgarantie in geval van ziekte/blessure hebben in hun
CAO, teweten Australië, Denemarken, Spanje en uiteraard
Nederland. Wees dus wijs als je de grens overgaat en laat je
altijd voorlichten door de VVCS.

EK VROUWEN
Bij het schrijven van deze column hebben de
Oranjeleeuwinnen hun eerste wedstrijd tegen Noorwegen
overtuigend met 1-0 gewonnen. Dat is een fantastisch resultaat en wellicht het begin van een historische zegetocht. In
aanloop naar dit EK hebben wij de selectie ondersteund tijdens de premieonderhandelingen met de KNVB en geholpen duidelijke afspraken te maken over het gebruik van
hun portretrecht. De dames zijn ook lid van de VVCS. Ik heb
echt een positief gevoel over het EK. Natuurlijk hoop ik dat
de dames een puike prestatie gaan neerzetten en Nederland
laat feesten net als de heren dat ooit deden. Daarnaast lijkt
het EK nu al een succes te zijn en daardoor het vrouwenvoetbal weer een boost te geven. In Nederland is veel meer
mogelijk dan dat nu getoond wordt. Het vrouwenvoetbal
moet serieus genomen worden omdat je nu al ziet wat voor
een impact het EK heeft op Nederland. Een fantastisch evenement dat de aftrap moet zijn voor verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal. Ik wens de dames heel veel
succes!
Per abuis is in de vorige editie van De Contractspeler een verouderde
advertentie van de Rabobank Topsportdesk gebruikt. Onze excuses
aan de Rabobank voor de ontstane verwarring.
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VVCS SCOORT TOP IN INTERNATIONAAL
FIFPRO ONDERZOEK
nder de titel “one tackle away from financial problems”
heeft de World Players' Union FIFPro in 27 landen
onderzocht wat de financiële gevolgen zijn voor spelers
die geblesseerd raken. Omdat betaald voetballers nu
eenmaal een meer dan verhoogd risico lopen op
arbeidsongeschiktheid betreft dit een zeer belangrijk onderwerp.
Wetenschappelijk onderzoek heeft geleerd dat de risico's op uitval
voor voetballers nog zo'n duizend keer groter zijn dan die voor werknemers die actief zijn in een erkend gevaarlijke werkomgeving als bijvoorbeeld de bouw.
Het onderzoek van FIFPro was niet beperkt tot landen in Europa.
Ook landen als Australië en Japan werden hierbij betrokken.
De resultaten van dit onderzoek kunnen gerust als bedroevend worden betiteld.

O

Bijkomend probleem is dat spelers in nogal wat landen niet eens de
status van werknemer hebben, maar daar actief zijn als een soort
ZZP'er. Zij zijn dan zogenaamd “self-employed”, hetgeen dan betekent dat zij zelf hebben te voorzien in een verzekering die doorbetaalt
in geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Zeker in OostEuropa is dit nog vaak het geval.
In slechts 4 van de onderzochte 27 landen zijn geblesseerde
spelers zeker van de volledige doorbetaling van hun volledige salaris.
Dat geldt op dit moment alleen voor Australië, Denemarken, Spanje
en Nederland. Het is natuurlijk meer dan prima dat Nederland zich
zo positief onderscheidt.
De Nederlandse contractgarantie is verzekerd in de CAO
Contractspelers Betaald Voetbal. In de laatste per mail verzonden
VVCS Nieuwsbrief hebben wij al uitgebreid stilgestaan bij de
verlenging van de CAO tot 30 juni 2021.
Naast prima voorzieningen als de collectieve ongevallenverzekering,
de revalidatieverzekering, de bijdrage ziektekostenverzekering, het minimum aantal contractspelers per club, de Stichting CAO en het sociaal
fonds, blijft ook de 100% contractgarantie van kracht tot 30 juni
2021.
Oftewel, houd je je als speler aan de voor jou geldende verplichtingen, dan ben je verzekerd van het gehele maandsalaris en wel tot de
einddatum van het gesloten contract. Dit is dus een bepaling waarop
vele in het buitenland actieve voetballers terecht heel jaloers zijn.
Immers, ook in grote voetballanden als Engeland en Duitsland hebben spelers een extra, zeer prijzige, verzekering nodig om hetzelfde
te kunnen zeggen. In België geldt dat trouwens ook zeker.

In Duitsland wordt een geblesseerde speler maar zes weken volledig
doorbetaald, in Zwitserland is dat niet meer dan drie weken en in
Zweden zelfs maar twee weken. In Bulgarije hoeft de club een speler
slechts gedurende een maand 90% van zijn salaris door te betalen.
In landen als Roemenië, Kroatië, Cyprus, Malta, Ecuador, Japan en
Marokko zijn er in het geheel geen bindende regels van kracht die
voorzien in een verplichting tot enige doorbetaling. Dus geen CAO of
wettelijk regime. Oftewel, een speler is daar volledig overgeleverd aan
de goede wil van zijn club en dat is uiteraard een enorme onzekerheid. Overweeg je daar te gaan voetballen, dan weet je dus dat je de
doorbetaling hebt te regelen in je eigen, individuele contract.
In landen als Italië en Schotland geldt regelgeving op basis waarvan
clubs bij langdurige blessures zelfs de mogelijkheid hebben om een
doorlopend contract eenzijdig te doen eindigen. In de regel geldt dat
na zes maanden. In Engeland is de periode dat het salaris van de speler is gegarandeerd wat langer (18 maanden), maar ook daar geldt dat
bij blijvende ongeschiktheid het dienstverband tussentijds beëindigd
kan worden.
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Het gememoreerde onderzoek van FIFPro betrof zoals gezegd de
financiële gevolgen van een “voetbal gerelateerde blessure”. In een
later onderzoek zullen ook de financiële gevolgen van een “ongeval
of ziekte” in kaart worden gebracht. Eén ding is nu al zeker en dat is
dat de resultaten van dat onderzoek zo mogelijk nog veel bedroevender zullen zijn. En ja, ook dan zal blijken dat de spelers in Nederland
uitstekend zijn beschermd, want ook onder die omstandigheden
geldt een 100% contractgarantie.

VVCS VRAAGT BIJ DE KNVB EEN KEURMERK AAN
Sinds 1 april 2017 kan het bondsbestuur van de KNVB een keurmerk
verstrekken aan een spelersvakbond en/of een intermediairsorganisatie.
De VVCS heeft besloten om het keurmerk aan te vragen.
Waar moet de VVCS dan aan voldoen?
• De drie bij de VVCS in dienst zijnde intermediairs moeten ervoor
zorgen dat zij één maal per jaar de in Zeist te organiseren kennisbijeenkomst bijwonen.
• De VVCS moet voor haar intermediairs een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben met een verzekerd bedrag van tenminste
€ 400.000,- Hierover beschikt de VVCS al jaren.

Confrontaties
• De VVCS moet ervoor (blijven) zorgen dat haar intermediairs
juridisch goed ondersteund worden. Uiteraard zal dat gewaarborgd blijven.
• Er moet een interne gedragscode worden vastgesteld die geldt
voor de in dienst zijnde intermediairs. Deze gedragscode wordt
op dit moment geschreven.
• Er moet een onafhankelijke toetsingscommissie benoemd worden
die er op toe ziet dat de in dienst zijnde intermediairs zich ook
daadwerkelijk houden aan de voor hen geldende verplichtingen.
Het bestuur van de VVCS heeft hiervoor de volgende drie personen
aangezocht: mr Wil van Megen (head of legal department FIFPro),
mr Ivo Ouwehand (legal counsel FIFpro) en Robert van Boxel
(voorheen profvoetballer en lid van de Centrale Spelersraad).
Ook de KNVB zelf is blij met de invoering van het keurmerk. Mark
Boetekees, bestuurssecretaris en verantwoordelijk voor juridische
zaken bij de KNVB, verwoordde dit als volgt: “Met dit keurmerk kunnen spelers, clubs en ook trainers afleiden welke organisaties staan
voor een bepaalde kwaliteit en integriteit. Dat is nodig, nu in principe
iedereen zich kan aanmelden als intermediair. Het feit dat we het
keurmerk samen met belangenorganisaties van spelers en zaakwaarnemers in het voetbal hebben opgesteld, zegt iets over het belang
hiervan. Nederland is met de invoering van een keurmerk een voorloper in Europa”.

KNVB, VVCS ACADEMY EN HBO DRECHTSTEDEN WERKEN AAN
UNIEKE MODULE
Regelmatig zoekt de KNVB naar kandidaten met een
mr Louis Everard
actieve voetbalachtergrond om zitting te nemen in
diverse commissies. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan haar tuchtcommissie. In de praktijk bleek het vaak lastig
om geschikte kandidaten te vinden. Die vaststelling was voor KNVB,
VVCS en HBO Drechtsteden voldoende reden om de krachten te bundelen en gezamenlijk een geheel nieuwe module op HBO niveau te
ontwikkelen. Dit betreft een pilot welke in september daadwerkelijk
van start zal gaan. De deelnemende spelers en speelsters zullen zich
het werk van de tuchtcommissie, de commissie van beroep en de
arbitragecommissie eigen gaan maken. Zij zullen dit onder meer
doen door het bijwonen van mondelinge behandelingen, het uitvoeren
van opdrachten en bestuderen van casussen. De VVCS is uiteraard zeer
verheugd over dit unieke initiatief.

Natuurlijk was ook de VVCS een voorstander van de invoering van het
keurmerk. Het afschaffen van het examen leidde namelijk tot een
forse groei van het aantal intermediairs. Een logisch gevolg van zo'n
groei is dan dat de gemiddelde kwaliteit van de intermediairs terugloopt. Met de eisen voor het keurmerk zal dan juist sprake zijn van
een kwaliteitsinput. En dat is natuurlijk een prima ontwikkeling.
Daarom heeft de VVCS besloten om zelf het goede voorbeeld te geven
en het keurmerk aan te vragen.
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MULDER LEEFT
ZIJN DROOM
en die van
zijn vader
Erwin Mulder nam in de ogen
van velen een risico door, in
samenspraak met begeleider
Louis Laros van de VVCS, zijn
contract bij SC Heerenveen niet te
verlengen. Het pakte geweldig uit
met een transfer naar Swansea
City. 'Dit is een familieclub in de
grootste competitie ter wereld.'
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uchter is hij als geen ander. Een leven lang woonde Erwin
Mulder (28) in het Gelderse dorp Pannerden. Daar kent hij
alles en iedereen. Daar bestiert zijn familie een recyclingbedrijf. Daar werkte zijn vriendin in de kledingzaak. Daar
woont zijn moeder, trouwe oppas voor zijn dochter, steun
en toeverlaat voor hem en zijn broers.
De vele uren in de auto naar vorige clubs Feyenoord en Heerenveen nam
hij voor lief. Geen fraai penthouse voor hem in de Rotterdamse binnenstad, geen opgeknapte visserswoning aan een Fries meer. Gewoon
Pannerden met z'n 2500 inwoners, waarvan hij de enige bekende is.
Toch kreeg Erwin Mulder 'met geen mogelijkheid' de glimlach van zijn
gezicht toen de interesse van de Britse Premier League-club Swansea City
deze zomer doorzette, uitmondend in een 'geweldig contract' voor de
doelman en een onvermijdelijke verhuizing naar Wales.
Mulder in de Premier League; het is een scenario dat hij altijd wel in zijn
hoofd had, maar zelden hardop uitsprak. Zo is hij niet. Maar hij weet
dondersgoed waar hij beland is, vertelt hij tijdens de voorbereiding op het
nieuwe seizoen. 'Dit is de grootste competitie van de wereld. Het was
altijd mijn doel keeper te worden in de eredivisie. Dit is een heel andere
dimensie.'
Net als in de hoogste autosportklasse zijn de stoeltjes schaars in the biggest
footballshow on earth, zeker voor doelmannen. Swansea is aardig voorzien
met Lukasz Fabianski die ooit werd getipt als eerste Arsenaldoelman,
maar nu al drie jaar met verve het doel van The Swans verdedigt. 'Hij heeft
het goed gedaan,' weet Mulder. 'Maar alles ligt open.'
Ook voor de positie van tweede doelman. Daarvoor is er concurrentie van
Kristoffer Nordfeldt, toevalligerwijs de doelman die hij bij zijn vorige club
SC Heerenveen opvolgde. 'Ook een goede doelman. Zoals iedere club hier
drie goede keepers heeft, je speelt zoveel wedstrijden en het gaat er fysiek
aan toe. Sommige clubs stellen in bekertoernooien een andere keeper op.
Dat is niet voor niets.'
Mulder merkte al in de eerste trainingsweek dat de intensiteit hoog is, een
stuk hoger dan in Nederland. Kansloos voor de positie van nummer 1 acht
hij zichzelf voor het komende seizoen niet. 'Er is me verteld dat we alle
drie dicht bij elkaar zitten.'

N

Swansea heeft wat met Nederlanders. Mulder is alweer de dertiende. In
2007 opende Ferrie Bodde het Hollandse bal: de middenvelder werd
enorm gewaardeerd, maar kampte met veelvuldig blessureleed. Daarna
was het de beurt aan doelman Dorus de Vries. Ook hij voldeed, waarna
het Hollandse hek van de dam was. Cedric van der Gun, Marvin Emnes,
Kemy Augustien, Dwight Tiendalli, Jonathan de Guzman, Kenji Gorré en
Michel Vorm streken neer op het zwanennest.
Die laatste, eveneens keeper, maakte de meeste indruk en verdiende een
vette transfer naar Tottenham Hotspur. Ook Jonathan de Guzman was
succesvol. De geboren Canadees was even basisspeler op het glorieuze
WK 2014 en trok vanuit Wales naar Napoli. Dwight Tiendalli werd tot zijn
eigen verbazing nog international.
Vorig seizoen werden spelers aangetrokken die allen basisspeler waren bij
een van de Nederlandse topclubs Ajax, Feyenoord en PSV. Verdediger
Mike van der Hoorn, middenvelder Leroy Fer en aanvaller Luciano
Narsingh worden gewaardeerd bij de volksclub, die immer in statig wit

speelt. Mulder nam contact op met Fer en Van der Hoorn. 'Ze vertelden
me goede verhalen over Swansea. Dat het een familieclub is, dat de
manager echt wil voetballen, dat de supporters heel fanatiek zijn.'
En dat de Premier League met niets te vergelijken is. Een unieke mix van
traditie en innovatie. Van oud en nieuw geld. 'Ik heb echt zin om al die
stadions te zien, om alles van nabij te beleven.'
De Hollandse link werd lang teruggevoerd op de kleurrijke Haagse aandeelhouder John van Zweden, maar de zelfbenoemde behangkoning heeft
zijn portefeuille verkocht. Het Nederlandse netwerk is in stand gebleven.
'Ze volgden me al een hele poos. Zelfs toen ik nog bij Feyenoord zat,' weet
Mulder.
Met Feyenoord is de club genoemd die Mulder voor een groot deel vormde.
Hij zat er in de opleiding en was drie seizoenen de eerste doelman.
'Dat was geweldig, Feyenoord was en is mijn club. Keepen in De Kuip is
waanzinnig, met al die fans die nooit stil zijn. In het begin moest ik
wennen, maar het ging steeds beter.'
De introvert ogende Mulder kon inwendig exploderen na een fout. 'Ik
wilde dan de paal doormidden trappen, was tien minuten van het padje.
Ik heb steeds beter geleerd te relativeren. Nu achtervolgt een fout me nog
tien seconden. Er komt altijd weer een nieuwe kans.'
Dat relativeringsvermogen groeide, wrang genoeg, door het onverwachte
overlijden van zijn vader Theo op 4 maart 2011 door een hartstilstand.
Sindsdien heeft hij er een missie bij: zijn oude heer trots maken. Hij nam
nauwelijks gas terug in die periode, groeide uit tot onbetwiste eerste keus
bij Feyenoord in een voor de club afzichtelijk seizoen, onder meer door de
10-0 nederlaag tegen PSV. 'Toen ben ik mentaal zoveel sterker geworden.
Ook door de steun van mijn ploeggenoten.'
Toenmalig Feyenoord-spits Castaignos hield zijn rouwband de lucht in na
een treffer bij SC Heerenveen. Begin erover en bij Mulder springt het
kippenvel weer op zijn armen.
Drie seizoenen stond hij onder de lat in De Kuip. Feyenoord krabbelde
weer op onder coach Ronald Koeman, die geregeld lof had voor zijn
keeper omdat die zich ontwikkelde tot solide sluitpost.
Na Koemans vertrek en een rustige seizoenvoorbereiding op het seizoen
2014-2015 kwam plotseling de onheilsboodschap dat Feyenoord Kenneth
Vermeer had aangetrokken als nieuwe eerste keeper. Nota bene op de
laatste dag dat de transfermarkt open was. Mulder was als enige, zo bleek
later, niet ingelicht over de plannen en kon geen kant op. Technisch
directeur Martin van Geel sprak in de pers uit dat Mulder zich 'onvoldoende ontwikkeld had'.
Mulder was daar logischerwijs pislink over, maar herpakte zichzelf snel.
Sterker nog: Feyenoord bleek ineens dermate tevreden dat het zijn
contract wilde verlengen. er echter greep een aanbod van SC Heerenveen
in de zomer erop aan om weer aan speeltijd toe te komen. 'Ik wil verder
niet op die periode bij Feyenoord terugblikken. Het is geweest, aan rancune
heb ik niets. Ik heb altijd contact gehouden met sommige mensen bij
Feyenoord: teammanager Bas van Noortwijk, materiaalman Carlo de
Leeuw, ploegmaat Jens Toornstra.'
Hij was blij voor hen, voor de club en de supporters dat Feyenoord
kampioen werd na achttien jaar. Ze waren vorig seizoen de meest stabiele
club, kregen de minste goals tegen.
>
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Wij speelden misschien wel onze beste wedstrijden tegen Feyenoord vorig
seizoen, maar pakten maar een punt. Dat hadden er misschien best zes
kunnen zijn. Dat Feyenoord toch nog gelijkspeelde in De Kuip en bij ons
won toont het karakter van die ploeg.' Met name middenvelder Tony
Vilhena maakte veel indruk op Mulder. Vilhena verloor halverwege het
seizoen zijn moeder na een lang ziektebed. 'Hoe Tony door bleef gaan na
de dood van zijn moeder vond ik heel knap. Dat heb ik hem via Whatsapp
laten weten. Ik heb hem verder niet opgezocht. Alle steun is welkom,
maar zoiets wil je het liefst met je naasten delen, weet ik uit ervaring.'
Na zijn overstap naar Heerenveen begon voor Mulder een nieuwe bloeiperiode. 'Ik heb steeds gezegd: ik zet een stap achteruit om er daarna
twee of drie vooruit te zetten.'
Hij boekte progressie, vooral in de coaching, al vindt hijzelf dat het
verschil gering is. De kritiek op hem in De Kuip was wel eens dat hij iets
te emotieloos overkwam. Feyenoord heeft een traditie van spektakel- en
cultkeepers. Mulder zal niet juichend door zijn knieën zakken na een
topredding, hij staat gewoon op, wijst zijn ploeggenoten wat ze moeten
doen en tuurt waar de bal is. 'Oké, ik ben in de coaching misschien wel
sterker geworden. Dat is logisch. Keepen is een ervaringsvak.'
In zijn eerste seizoen in Friesland overtuigde hij iedereen die nog overtuigd diende te worden. Ook de trainerswisselingen onderging hij moeiteloos. De opgestapte Dwight Lodeweges werd tijdelijk vervangen door
Foppe de Haan en daarna kwam Jurgen Streppel.
SC Heerenveen werd langzaamaan weer zichzelf, een fris voetballend
geheel dat de top 3 op goede dagen in verlegenheid kan brengen. Het was
vorig seizoen de sensatie van de eerste seizoenshelft, Mulder ging erin
mee. Maar na de winterstop zakte de ploeg ver weg, al werden nog wel de
play-offs behaald. 'Dat was de doelstelling, maar de tweede seizoenshelft
was alles minder. We misten onze geblesseerde aanvoerder Stijn Schaars
enorm. Al mag je daar niet alles aan ophangen.'
Over zijn eigen prestaties in 2017 in Friese dienst is hij ook niet tevreden.
'Voor de winterstop ging het prima, kreeg ik veel lof. Daarna heb ook ik
mijn niveau te weinig gehaald.'
Dat kwam beroerd uit, want in de winterstop besloot Mulder in samenspraak met zijn zaakwaarnemer Louis Laros van de VVCS om zijn contract
niet te verlengen. 'Maar ik denk niet dat ik daardoor minder keepte, dat ik
teveel druk voelde omdat mijn toekomst op het spel stond, ook al was
Swansea toen nog niet concreet. Zo sta ik er helemaal niet in. De betere
clubs scouten spelers al jaren. Swansea bekeek me dus al bij Feyenoord.
De manager Paul Clement komt bij Bayern vandaan en wil echt voetbal
spelen met een verzorgde opbouw, zoals ook de vorige managers van
Swansea (onder meer Michael Laudrup en Brendan Rodgers, BV) dat voor

ogen hadden. Dat past prima bij mij. In Nederland is het heel normaal
voor een keeper om goed mee te voetballen.'
Het is desondanks een opvallende zienswijze van Clement, want Swansea
ontsnapte vorig seizoen ternauwernood aan degradatie door een imposante eindspurt. Op de transfermarkt werd lang de beurs dichtgehouden.
'Maar dat is normaal in Engeland, pas op het laatst komt het echt los. Ik
ben blij dat mijn overgang al eerder rond was. Zo heb ik kunnen wennen,
net als mijn gezin. In het begin zit je in een hotel, dat moet niet te lang
duren. Gelukkig was er het uitzicht op een fijne woning. Een goede thuisbasis is voor mij heel belangrijk.'
Het wordt nogal een overstap, van Pannerden naar Swansea. Hoewel ook
in Pannerden getuigenissen zijn van een bewogen verleden, zoals Het Fort
van Pannerden.
Swansea werd gesticht door een Viking, Sven Gaffelbaard, wiens landgoed zich uitstrekte van Zuid-Engeland naar Denemarken en Noorwegen.
Later werd het een vermaarde industriestad door de overvloedige aanwezigheid van koper in de grond.
Met ruim 230.000 inwoners is het de tweede grootste stad van trots
Wales, na Cardiff, waar Swansea City's aardsrivaal Cardiff City zetelt. Het
in 2005 gebouwde Liberty Stadium is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van zowel de voetbalclub Swansea City als de minstens zo populaire rugbyclub Ospreys. Twee jaar daarvoor dreigde Swansea City,
opgericht in 1912 als Swansea Town, te degraderen naar het amateurvoetbal. Een zege in de play offs voorkwamen een waarschijnlijk faillissement.
Door de verhuizing naar het White Rock Stadium, zoals de fans het liever
noemen, kwamen er meer financiële mogelijkheden, alsmede een topmanager Roberto Martinez, thans bondscoach van België. Onder diens
bezielende leiding promoveerde Swansea in 2011 naar de Premier League
na play-offs tegen Reading. Het eindigde de seizoenen erop telkens
verrassend in de middenmoot. Slechts het voorbije seizoen detoneerde
met een magere vijftiende plaats, die begrotingtechnisch gezien, niet eens
als abnormaal mag worden beschouwd.
Mulder spreekt dus vooral het familiaire karakter aan. Hij zocht een warm
nest. Zijn vriendin is zwanger van hun tweede kind. 'Ik heb deze overstap
uiteraard overlegd met haar, ze staat er volledig achter. Dat is voor mij heel
belangrijk. Ze gunt me deze kans en heeft zelf ook zin in het avontuur.'
SC Heerenveen gaat een gangmaker missen. Mulder wordt vaak getipt als
schuldige aan talloze geintjes zoals het prikken van gaatjes in de bodem
van plastic koffiekopjes. Mulder droog: 'Ze zeggen het. Ik kan het niet
bevestigen. Ik ben gewoon mezelf. Ik houd van een geintje, van een beetje
sfeer. Als er een geintje is ben ik er vaak bij, dat klopt.'
De mores in de kleedkamer van Sweansea verschillen niet veel. Naast veel
Nederlanders staan er ook veel Spanjaarden onder contract. De absolute
ster is een IJslander, Gyulfi Sigurdsson. Het Nederlands elftal kent hem
nog wel van de pijnlijk verlopen EK-kwalificatiewedstrijden. Mulder: 'Ik
word goed opgevangen. De sfeer is goed, maar het gaat natuurlijk om
presteren. Het niveau in Engeland is gewoon superhoog. Dat hoorde ik al
van mijn oude SC Heerenveen-ploegmaat Joey van den Berg die bij
Reading in The Championship (de eerste divisie van Engeland, BV) speelt.
Die zegt dat de meeste Championship-clubs moeiteloos bovenin de eredivisie zouden kunnen meedraaien.'
En dan is er nog iets dat hem heel erg bevalt, het gras. 'Dat is hier gewoon
van een ander niveau dan in Nederland. Alleen het veld in De Kuip komt
erbij in de buurt.'
Swansea won al menig prijs voor de beste grasmat van Groot-Brittannië,
dankzij de inspanningen van chef gras Dan Duffy en zijn team. Mulder
bewonderend: 'Ze zijn er met tien, elf man iedere dag mee bezig.'
Door de vele tv-gelden kan Swansea zich een dergelijke grasploeg
permitteren. Maar goed gras is ook heel erg Engels.

Foto: PROSHOTS
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De grasmeester van Arsenal vertrok al eens naar Real
Madrid. Mulder: 'Alles is hier top. Naast dat het mooi is
om mee te maken, is het ook gewoon enorm leerzaam.'
Dat zijn vader het niet meer kan meemaken, steekt
Mulder. 'Het verdriet slijt wel, al denk ik nog dagelijks aan
hem. Zeker op dit soort momenten. Hij was een echte liefhebber, hij wist als geen ander dat het de mooiste competitie
van de wereld is. Hij zou apetrots zijn. Dat was hij al toen ik
eerste keeper van Feyenoord was. Gelukkig heeft hij dat nog
wel kunnen meemaken.'
Pa Mulder was ook kritisch. 'Hij zei wat hij ervan vond,
stipte na afloop ook altijd wel aan wat beter had gekund,
maar niet tot in den treure.'
Het recyclingbedrijf dat zijn vader opzette, blijkt in goede
handen van Mulders broers Kevin en Danny. 'Ik ben
supertrots op hen hoe zij het bedrijf leiden na het overlijden
van onze vader. Zoals ik ook heel trots ben op mijn moeder,
die er altijd voor ons is. Ik ga ze missen, maar ik keer
heus terug in Pannerden. Hopelijk na een paar
fantastische Engelse jaren.'
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Ja, er is leven na het
voetbal. Maar geld?
Er zullen weinig mensen zijn die medelijden hebben met de financiële situatie van (oud-)
profvoetballers. Alles is mogelijk, want geld speelt vaak geen of een heel bescheiden rol;
de nieuwste designerkleding en de dikste auto's zijn doodnormaal. Tot... het moment dat
er geen carrière meer is. Want voetballers zijn 'oud' met 35 jaar. Einde loopbaan is einde
geldstroom. Of toch niet? Nou, niet als het aan ING Private Banking ligt.
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en glorieuze voetbalcarrière is prachtig. Het is een
onvergetelijke ervaring waar je de rest van je leven
op kunt teren. In de jonge jaren kan het vaak niet
op. Elke dag trainen en goed verdienen. Maar hoe
lang kun je met je gespaarde vermogen onbezorgd
leven? Kan ik in mijn huis blijven wonen? Wat kan ik nu doen
om straks boodschappen te kunnen blijven doen? Hoeveel kan
ik uitgeven als ik gestopt ben met voetballen? Moet ik nou sparen of beleggen? Stuk voor stuk vragen waar Forward planning
van ING Private Banking je antwoorden op geeft. De toekomst is
niet te voorspellen, wel te plannen. Bij ING Private Banking was
er twee jaar geleden een kristalhelder doel. Of liever, een missie: financiële planning naar een volgend niveau tillen met de
zelf ontwikkelde online Forward planning-dienstverlening.
Forward planning is dan ook financiële planning voor kapitaalkrachtige klanten, maar dan compleet opnieuw uitgevonden.

E

DROMEN, DOELEN EN AMBITIES
Frits Willems, Private Banker bij ING Private Banking:
'Financiële planning moet je vooral niet zien als boekhouden.
Wij gaan met je in gesprek over jouw dromen, doelen en ambities. Wij vragen: Hoe belangrijk is vrijheid voor je? Als je vroeg
stopt met voetballen door je leeftijd of door een blessure, wat
wil je dan kunnen blijven doen? Onze klanten waren erg positief na de eerste tests. En ze worden alleen maar enthousiaster.
Met topsporters is dat niet veel anders. Wij laten als ING Private
Banking met Forward planning een
indicatie zien van hoe jouw financiële leven er nu uitziet en wat er in de
toekomst kan gebeuren. Dat “plan”
kunnen speler en Private Banker
gedurende het gesprek eenvoudig
aanpassen. Die interactie is echt één
van de sterke punten. Hoe uniek
Forward planning is? Ik denk dat je
dit nergens ter wereld vindt. En
heus, we hebben flink wat research
gedaan. Ook in typische private banking-landen als Zwitserland
of Singapore is onze aanpak volstrekt onbekend. Wat er nu op
de markt is, haalt net een 7-tje, hoger beslist niet. Ons doel was
een eindproduct waar we een 9+ op konden plakken. En dat is
gelukt. Ervaar Forward planning en je bent geheid om.'

rière dus. Het kan goed gebeuren dat
het een tijd duurt om iets te vinden in
de “normale maatschappij” en dat je
dus geen inkomsten hebt.'

BINNEN VIJF JAAR FAILLIET
Danny vervolgt: 'Als topvoetballer ben
je maar met één ding bezig: zo goed
mogelijk presteren. En tja, dat betekent
dat het je iets minder boeit wat je bezighoudt wanneer je 35
bent. Maar dat zou wel moeten. Voor alle type spelers is een
planning voor na je profloopbaan dus enorm belangrijk.

'Eigenlijk moet je van jongs af aan
worden opgevoed, daarna moet je
voorzieningen treffen om niet in een
zwart financieel gat te vallen'
Je moet weten dat in Engeland 75% van de topvoetballers na
hun carrière binnen vijf jaar failliet gaat. Dan denk je echt: hoe
is dat in godsnaam mogelijk? Waar is die financiële begeleiding? Waar is die hulp die dat soort spelers nodig hebben? Dat
zijn jongens die miljoenen verdiend hebben, stoppen, op dezelfde voet verder leven en er dan achter komen dat ook hun grote
geldpot een bodem heeft. Er komt niets meer bij, er gaat alleen
nog uit. Eigenlijk moet je van jongs af aan worden opgevoed,
daarna moet je voorzieningen treffen om niet in een zwart
financieel gat te vallen. Met Forward planning krijg je precies
dat heel goed inzichtelijk. Ik denk dan ook dat Forward planning uiterst geschikt en vaak noodzakelijk is.'

MOOIE POT OPBOUWEN
Ook Danny Hesp, oud-profvoetballer en sinds 2005 voorzitter
van de VVCS, weet als geen ander hoe belangrijk een goede
financiële planning is voor profvoetballers. Uit eigen ervaring.
'Ook mijn financiële situatie is inzichtelijk gemaakt. Hoe ga je
ermee om? Hoe vang je het op? Wat moet je doen? Hier helderheid in krijgen, dat wens ik elke speler toe. Weet je wat het is,
er zijn spelers van verschillende kalibers; degenen die al op
jonge leeftijd veel zijn gaan verdienen en jongens die hun hele
carrière niet heel veel verdienen.
Dat neemt niet weg dat voor beiden geldt dat ze tijdens hun
loopbaan, die vaak duurt tot hun 35ste, moeten proberen een
zo goed mogelijke buffer op te bouwen. Op het moment dat je
grootverdiener bent kun je een mooie pot opbouwen, maar als
je niet aan de top zit, dan moet je gedurende je carrière goed
inzichtelijk maken wat je opzij moet zetten voor later. Dat moet
omdat je dan kunt werken aan een tweede leven, ná je profcar-

Heeft dit stuk je getriggerd om meer te weten te
komen over Forward planning? Neem dan vooral
even contact op met Private Banker Frits Willems
van ING Private Banking. Je kunt hem een appje
sturen, maar bellen of mailen kan
natuurlijk ook. Frits is bereikbaar op 06-21547406
en via frits.willems@ing.nl.
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OOK ALS TWEEDE KEUS GELUKKIG MET COMEBACK BIJ AJAX

KLAAS-JAN
HUNTELAAR:
Er komen
genoeg wedstrijden
Oude liefde roest niet, en zeker geen diepe jeugdliefde. 'Ik ben van jongs af aan
al gek van Ajax', bekent Klaas-Jan Huntelaar openhartig met een wat verlegen
grijns. 'Ik wilde gewoon weer voor Ajax spelen. Dat was voor mij de enige
serieuze optie voor een nieuwe stap. Ik heb ook veel te danken aan Ajax.'
16
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anuit Amsterdam trok de geboren goalgetter 8,5 jaar
geleden Europa in; een avontuurlijke zwerftocht naar
clubs in Spanje, Italië en Duitsland. Een jaar terug
zoemde de terugkeer van Huntelaar al rond bij Ajax,
maar Schalke 04 wilde zijn nummer negen nog niet
loslaten. 'De gedachte weer in het rood-witte shirt te spelen,
heeft me daarna niet meer losgelaten.'

V

Liefst zeven seizoenen was en bleef Huntelaar opvallend loyaal
aan Schalke en de Bundesliga. 'Een mooie periode. Ook een
mooie club. Maar ook een lastige en emotionele club.' Met in al
die jaren een enorm verloop in trainers. 'Je hebt in de
Bundesliga natuurlijk Bayern München, dat heel veel prijzen
wint. Schalke zit daar onder.'
In Gelsenkirchen liep zijn laatste contract af per 30 juni 2017.
Hoewel in de laatste fase van zijn carrière, behoefde hij bepaald
niet te wanhopen over een brede interesse van velerlei clubs.
'Dankzij mijn transfervrije status was er een scala aan opties.
Maar ik wilde alleen naar Ajax. Een andere serieuze optie is er
voor mij nooit geweest.' Simpel, omdat de begeerde spits niet
openstond voor aanbiedingen uit China, Amerika en evenmin
van meerdere clubs uit Europa en de eredivisie.
'China was al een paar keer eerder voorbij gekomen. Ik had
daar geen trek in, net zo min als Amerika. Ook de familie zat
daar niet op te wachten. Sinds mijn komst bij Schalke wonen
we prima in de Achterhoek', aldus de vader van vier nog vrij
jonge kinderen: Seb (8), Axel (6), het enige meisje Puck (4) en
Jim (een half jaar).
De liefde voor Ajax bleek wederzijds. Samen met zaakwaarnemer Arnold Oosterveer (Soccer Vision) schaarde Huntelaar zich
rond de tafel met Marc Overmars en Peter Bosz, toen nog trainer van de Amsterdammers. 'Ik ben afgegaan op Ajax, niet op
de trainer. Ik heb een gesprek gehad met Bosz. Als trainer sprak
hij me zeker aan. Hij speelde vorig seizoen mooi en leuk aanvallend voetbal. Hij is ook ver gekomen in de Europa League.
Natuurlijk wilde ik weten wat zijn ideeën waren, met mij en de
ploeg.. Maar de trainer was niet leidend; ik heb bij Ajax niet
voor een bepaalde coach gekozen.'
Kort daarop brak Peter Bosz met Ajax, voor een interessante
baan bij Borussia Dortmund. Half juni schoof Marcel Keizer van
Jong Ajax, enigszins verrassend, op als opvolger van Bosz.
Toevallig kende Huntelaar de nieuwkomer van heel vroeger, als
speler en stagiair bij De Graafschap. 'Ik zat bij de B-jeugd. Hij
speelde in het eerste van De Graafschap. Samen met Richard
Roelofsen liep hij stage voor een trainerscursus. Het is best
grappig dat onze wegen elkaar nu weer kruizen. Toen was hij
vanwege zijn stage meer aan het luisteren en observeren. Nu is
hij wel de trainer. Wel het type dat wil voetballen, dominant
spelen, aanvallen. Ajax kiest altijd wel voor dat soort trainers.
Het is niet zo dat Ajax voor een defensief denkende trainer zou
gaan. Er zit steeds wel dezelfde lijn in.'

Pas tijdens het trainingskamp in Oostenrijk (Zillertal) wisselde
Huntelaar diepgaand van gedachten met Marcel Keizer. Maar
eerder vroeg hij zaakwaarnemer Oosterveer (de relatie bestaat
al vijftien jaar!) wijselijk om bij Overmars de vastgelegde afspraken nog eens te checken. 'In de gesprekken met Overmars en
Bosz was het duidelijk: Dolberg was eerste keus en ik tweede
keus als spits. Maar ze garandeerden me dat ik genoeg speelminuten zou krijgen, voldoende wedstrijden zou spelen en dat ik
niet voor de laatste vijf minuten zou worden ingebracht. Die
twee hebben dat toen ook zo gecommuniceerd en benoemd.
Dat was voor mij geen probleem. Je bent topsporter, dus ik zal
altijd alles geven. Je wacht op jouw moment dat je het kunt
laten zien. Voor mij was de keuze helder dat ik gewoon weer
voor Ajax wilde spelen. Ook als ik in eerste instantie wat meer
op de bank zou zitten. Mijn rol is duidelijk. Ik kan daar zelf
goed mee leven. Anders had ik het uiteraard niet gedaan. Maar
er zijn zoveel wedstrijden. Vorig seizoen waren dat er zestig.
Dat lukt niet met één spits. Wat zij ook benadrukt hebben. Dan
kom je genoeg aan bod. Het gaat mij erom dat de afspraken op
een eerlijke manier worden nageleefd.'
Als dertiger (van 12 augustus 1983) voelt Huntelaar zich nog
verre van afgedaan. Hij barst nog van de energie om de vlam
van zijn eerzucht brandend te houden. 'Ik ben geen stilzitter, ik
kan sowieso niet stilzitten. Je wilt helpen en je laten zien.
Zorgen dat er uiteindelijk gepresteerd wordt. Dat zit gewoon in
je als topsporter.' Indien hij toch te lang aan de bank mocht
vastkleven, zou hij speelminuten kunnen krijgen in Jong Ajax,
voor meer reserves soms een welkom toevluchtsoord. 'Daar hebben we het over gehad. Als je een keer wat minder gespeeld
hebt, kunnen we dat aangeven. Dat kan ik doen, dat kan Ajax
doen. Dat is allemaal in onderling overleg bespreekbaar. Als ik
daar behoefte aan heb, zou ik dat wel doen.'
De comeback in Amsterdam strekt zich vooralsnog uit over één
seizoen. 'Ik word in augustus 34 jaar. Eerst maar eens kijken
hoe het allemaal gaat. Of ik er plezier in heb, of het me bevalt.
Daarom heb ik voor een jaar getekend. Ik ben daar zeker positief over. Maar ik wil uiteindelijk niet dat ik langer zou vastliggen, terwijl je misschien wat anders wilt. Daarom kijken we het
eerst een jaar aan. Nogmaals, er komen genoeg wedstrijden.
Maar het moet ook allemaal nog blijken', zo leerden vroegere
ervaringen (o.a. bij Real Madrid) hem op alles te zijn voorbereid.
Zijn doelstelling voor de komende competitie kan Huntelaar in
één zin kernachtig formuleren. 'Ik wil met Ajax kampioen worden.' Dat succes proefde hij nog niet in zijn eerste periode in de
Arena (drie jaar van winter 2006 tot winter 2009); wel twee keer
de beker en Johan Cruijff-schaal. Ook bij Real Madrid (sowieso
erg kort), AC Milan en Schalke danste hij nimmer met de trofee
voor de landstitel over het gras; wat bij zijn laatste werkgever
praktisch onhaalbaar was. 'Ik verwacht van mezelf bij Ajax dat
ik van waarde ben voor het team. Op het veld, met goals en
assists. Buiten het veld wil ik de jongens helpen.
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In de kleedkamer belangrijk zijn? Ach, dat vind ik een raar
begrip. Meer op het veld, ook tijdens de training. Ik wil daarin
een leidende rol nemen. Tenslotte moet Ajax kampioen worden.
Beter zijn dan Feyenoord en PSV.'
Die logische doelstelling mag niet weer mislukken. Ofschoon
hij zijn huis in zijn geboortestreek onder geen beding wil opgeven, bepaalde Huntelaar in Amsterdam of omgeving een appartement te gaan kopen. Als een alternatief onderkomen eer de
vermoeiende ritten hem zouden opbreken. De training op De
Toekomst staat frequent ingeroosterd om half elf.
Plichtsgetrouw als altijd en als voorbeeld voor de jeugd wil hij
rond half tien het complex oprijden. 'De afstand verschilt niet
veel van die naar Gelsenkirchen. Dat was ook zo'n 110 km. Maar
in Duitsland hoefde ik geen rekening te houden met snelheidsbeperkingen en ook al minder met files.' Om de hoofdstad te
bereiken, moet hij zich langs opstoppingen wurmen op de A12
en A2. Met daarbij de (traject)controle op delen van 100 km.
'Duitsland is nu eenmaal een veel groter land', refereert
Huntelaar ten overvloede aan het bekende maar wezenlijke
onderscheid tussen beide landen met een aanzienlijk rijkere en
beter gefaciliteerde Bundesliga. Hij kan daar na een verblijf van
liefst zeven jaar bij Schalke 04 als insider over meepraten. Een
subtopper met een begroting van pakweg 220 miljoen euro,
ruim het dubbele van Ajax. Op 28 augustus 2010 maakten Die
Königsblauen 14 miljoen euro over aan AC Milan en kort voor
de deadline van de transfermarkt stemde de aanvaller zelf in
met een overgang naar Gelsenkirchen.
'In het begin hadden we een goede selectie. Met Raul, Farfan,
Draxler. We hadden een team dat in opbouw was. Dat zag je
ook in het tweede jaar. Toen eindigden we als derde. Speelden
we ook echt goed en aanvallend voetbal. We maakten ook veel
goals. De eerste drie jaar waren wel aanvallend, met een selectie waarin je bovenin kon meespelen. Bayern moet een keer een
slecht jaar hebben en dan moet je er staan om een keer kam-

18

pioen te worden. Daarna is het qua kwaliteit wel iets minder
geworden.'
Het eerste seizoen tikte Schalke onder trainer Felix Magath (in
maart 2011 ontslagen en vervangen door Ralf Ragnick) aan als
veertiende, maar preludeerde het al op de toekomst met winst
in de DFB-Pokal en Super Cup. 'Het tweede seizoen springt er
voor mij bovenuit. Toen hebben we het beste gespeeld.
Persoonlijk heb ik ook mijn werk goed kunnen doen. Qua doelpunten en assists. Dat was ook van het team het beste jaar dat
ik heb meegemaakt. Ik maakte 29 goals en verzorgde 13 assists.
Dat totaal van 42 staat volgens mij nog steeds als record in de
Bundesliga.' Als topscorer overtrof Huntelaar zowel Mario
Gomez (26-BM) als Robert Lewandowski (22-Dortmund).
Teammaat Raul produceerde nog 15 treffers.
Met Huub Stevens als trainer en inspirator klikte het voortreffelijk tussen Huntelaar, Raul, Farfan en Draxler. Zo'n Farfan wist
precies waar hij de bal heen moest spelen om een doelpunt in
te leiden. En Raul en ik wisten hoe we moesten lopen en bewegen om doelpunten te kunnen maken. Op links kwam op een
gegeven moment Draxler uit de jeugd ophoog. We voelden
elkaar dat jaar heel goed aan.' De achterstand in de competitie
op kampioen Borussia Dortmund en runner-up Bayern
München bedroeg qua punten 23 en 9, en qua doelpunten 6 en
3. Schalke telde wel degelijk mee in de top.
Het minste seizoen bij Schalke onderging Huntelaar in de editie
van 2014-2015, met tot begin oktober Jens Keller als trainer en
daarna Roberto Di Matteo, werkloos sinds zijn ontslag bij
Chelsea. 'Hij speelde defensiever en in dat systeem paste ik niet
zo goed. We kwamen weinig aan echte kansen toe in een wedstrijd. Ik moest veel werken. Daar werd ik te weinig voor
beloond. Ik verrichtte meer verdedigende arbeid en kreeg nauwelijks kansen. In dat seizoen heb ik geloof ik maar negen
goals gemaakt.' Die Knappen pakten nog de zesde plaats en de
Hunter scoorde in de Bundesliga toch nog negen keer.

In zijn eerste jaar bij Schalke stokte zijn persoonlijk saldo aan
treffers bij acht. Lang worstelde de ploeg ook in de onderste
regionen. Op 1 maart 2011 scheurde Huntelaar op een training
de binnenband van de rechterknie. Hij behoefde niet onder het
mes, maar de revalidatie slokte hem toch weken op. 'Een operatie bleek pas in mijn derde jaar onvermijdelijk.' Aan het einde
kon hij zich nog meer dan nuttig maken in de bekerfinale
tegen MSV Duisburg, met twee doelpunten in de 5-0 zege.

aangesteld. We hebben daarom toch maar gevraagd hoe het verder zou gaan, wat de nieuwe ideeën zouden zijn. Dan heeft het
niet altijd zin om te blijven. Bij Real was dat toen ook al duidelijk. Ze zeiden: we willen een nieuw team gaan bouwen. Dan
kun je beter eieren voor je geld kiezen. (De reden waarom hij al
na een half jaar wegglipte naar AC Milan.) Maar bij Schalke zeiden ze expliciet: nee, we gaan een nieuw team rondom jou bouwen. Daarom ben ik gebleven.'

'Ik heb er bij Schalke alles uitgehaald wat mogelijk was. Ik ben
in al die jaren een beetje een ander soort voetbal gaan spelen.
In het begin waren we aanvallender ingesteld. Op het laatst
waren we wat meer verdedigend. Dan moet je je wel aanpassen.
Om doelpunten te maken moet je rond de zestien komen. Vanaf
de middenlijn passeer je heel zelden de keeper. Ik moest meer
arbeid leveren. Rond de middenlijn, verder van de goal af. Meer
verdedigend. Dat zijn vaak minder leuke dingen. Maar je wordt
er wel sterker van. Ik kan nog steeds veel goals maken, absoluut. Doelpunten maken, dat verleer je niet.'

Trainer Markus Weinzierl nam de last over van André
Breitenreiter en teerde op enige faam als gids van FC Augsburg
door het doolhof van de Bundesliga. In de eerste ronden kwam
hij de belofte aan Huntelaar na. 'Ik speelde in het begin. Maar
we wonnen weinig en ik raakte geblesseerd.' Na vijf duels telde
Schalke slechts nederlagen. Een enkele keer was de Nederlandse
routinier ver in de tweede helft al gewisseld. Op 2 oktober,
thuis tegen Borussia Mönchengladbach, stopte de negatieve
reeks: een zege van 4-0, overigens zonder de zieke Huntelaar.
Later in de maand trof het noodlot hem wederom op de training. 'Ik scheurde nu de buitenband van dezelfde rechterknie.'

Naar eigen zeggen moet het totaal aan treffers bij Schalke in
zeven jaar de honderd hebben gepasseerd. 'Ik weet het niet precies.' In de Bundesliga zou de serie op 82 goals zijn gestopt in
175 wedstrijden. Met daarnaast nog eens 13 in 15 bekerduels.
Vaststaat dat hij met 13 doelpunten in 25 duels voor de
Champions League en nog eens 14 in 22 wedstrijden voor de
Europa League een even unieke als eervolle passage toevoegde
aan de historie van deze 113-jarige club. De teller aan goals in
de vijftien jaar als prof moet ergens rond de 350 schommelen.
En hij is nog altijd niet bevredigd.
Achteraf gesteld bleef Huntelaar een jaar te lang hangen in
Gelsenkirchen. 'Voor mijn gevoel was het een teleurstellend
jaar. Ik was toen nog niet transfervrij. Het is dan wat de club
wil. De club wilde dat ik bleef. Arnold (Oosterveer) en ik hebben
nog wel een gesprek gehad. De club wisselde weer van trainer.
(Voor hem alweer de achtste in rij.) Ik had het al eerder bij Real
Madrid meegemaakt, dat er ineens een andere manager werd

Het herstel schakelde hem weer maanden uit, tot na de winterstop. 'De trainer had ondertussen voor een ander concept gekozen. Gebaseerd op countervoetbal. Ik ben eigenlijk niet echt
meer teruggekomen.' Nog tweemaal in de basis, in de slotfase
van de competitie tegen HSV en Leipzig. Voor de rest minuten
gesprokkeld als invaller, veelal voor de Oostenrijkse rivaal
Guido Burgstaller; in de winter weggelokt bij Nürnberg. 'De
trainer maakte een andere keuze. Dat heeft hij later ook
gezegd. Ik had liever dat ze me dat van tevoren hadden verteld.'
Met slechts twee goals nam hij afscheid van de Bundesliga,
onwaardig voor een specialist van een uitstervend ras als KlaasJan Huntelaar. Het typeerde niettemin andermaal één van zijn
beste eigenschappen: zijn schier oneindige trouw aan club en
omgeving.
>
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‘Stay strong Appie’

'Nederland-Mexico was
mijn mooiste wedstrijd'
ederland-Mexico, 29 juni op het WK 2014 in
Brazilië, leeft bij Klaas-Jan Huntelaar voort als zijn
meest memorabele wedstrijd in zijn lange loopbaan.
In de 76ste minuut loste hij, in het benauwde
Fortaleza, Robin van Persie af in de spits.
Uitschakeling bedreigde Oranje, dat de achterstand van 1-0 maar
niet kon opheffen. Maar de assist van Huntelaar op Wesley
Sneijder leidde in de 88ste minuut de gelijkmaker in. En in blessuretijd versierde Arjen Robben een strafschop, koelbloedig
benut door de op en top gemotiveerde invaller. 'De twee WK's
vond ik zelf het mooiste, de absolute hoogtepunten in mijn carrière. Speciaal de wedstrijd tegen Mexico, met alle emoties over
de late ommekeer. Anders waren we al uit het toernooi geweest.
Dat zijn de momenten, waarvoor je het doet. Dat is het mooiste,
dat geeft pure adrenaline.'

N

Huntelaar hulde zich 76 keer in het oranje. Hij sierde dat op met
42 goals. Hij draafde 43 maal op in de basis, viel 33 keer in en
moest 21 maal voortijdig naar de kant. Op 13 oktober 2015 betekende Nederland-Tsjechië (2-3) in de Amsterdam Arena zijn laatste optreden op dit podium. Bondscoach Danny Blind riep hem
daarna niet meer op.
'Of ik nog wel aan het Nederlands elftal denk? Als er een wedstrijd is. Ik ga er vanuit dat ze door-selecteren. Die lijn is ingezet.
Mijn focus ligt op Ajax, niet op het Nederlands elftal. Ik ben er
tevreden over. Ik heb er alles uitgehaald wat erin zit', geeft hij
met een omweg toe dat dit hoofdstuk voor hem is afgesloten.
• Ik wil zo lang als het kan doorgaan met voetballen. Nee, ik wil
niet afbouwen. Ik heb nog geen plannen voor na die tijd. Als ik
in het voetbal blijf, denk ik dat ik eerst iets in en met de jeugd
ga doen. Dan zie ik het wel. Het eerste half jaar, als ik stop, ga ik
in elk geval niets doen.'
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Zaterdag 8 juli sluit Ajax het trainingskamp in Zillertal af met een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. In de tweede
helft, om 17.26 uur, zakt Abdelhak Nouri
plotseling ineen. De schrik slaat toe,
medische hulp omringt minutenlang het
jonge talent, de ernst van de situatie
dringt langzaam door tot de spelers langs
de kant. 'Het zag er niet goed uit', zo wil
Klaas-Jan Huntelaar, aanvoerder na rust,
niet meer kwijt bij herinnering aan het
tragische moment in Oostenrijk.
Vier dagen later krijgt Ajax het 'slechtst
denkbare bericht' over de toestand van de
20-jarige Nouri. Een groot deel van de
hersenfuncties zijn ernstig beschadigd.
Appie, zoals hij liefkozend wordt
genoemd, wordt voor verdere behandeling
overgebracht naar het AMC in Amsterdam.
Tot ver over de grens leeft het voetbal
intens mee. “Stay strong Appie” weerklinkt
het alom. 'Het was en is verschrikkelijk,
overdonderend', aldus Huntelaar.
De selectie van Ajax heeft het weken erg
moeilijk om het drama met Nouri te
verwerken. Klaas-Jan Huntelaar kende
hem sinds kort. 'Een open, vriendelijke en
talentvolle jongen.' Alle spelers zijn
aanwezig bij het eerbetoon in Geuzenveld,
bij het huis van de familie Nouri, op
vrijdagavond 14 juli. Het eerbetoon is
overweldigend en een troost voor alle
betrokkenen. 'Indrukwekkend', aldus
Huntelaar.
Ajax moet verder. Het grote verdriet blijft,
maar spelers en technische staf proberen
het, een ieder op zijn eigen manier, een
plaats te geven. 'Je realiseert je maar weer
eens dat zoiets het leven ineens een heel
andere draai kan geven', aldus Huntelaar.

Thijs Oosting maakte vorig seizoen de overstap van FC Emmen naar AZ. In Alkmaar kende het
17-jarige talent een uitstekend eerste jaar. De middenvelder ontpopte zich snel tot belangrijke
pion bij AZ onder 17, het team dat door Denny Landzaat wordt getraind. 'Soms stonden we
anderhalf uur na de training nog vrije trappen te oefenen.'

'Hier is alles
aanwezig om een

goede voetballer
te worden'

osting herinnert zich het moment nog goed. Het
was op een zaterdagochtend, een paar uur voor de
wedstrijd tegen FC Groningen toen de fysieke trainer bezorgd naar hem toe kwam. Uit data was
gebleken dat hij een dag ervoor te hard had
getraind. Hij had veel te veel meters gemaakt. Wat bleek:
Oosting had met zijn trainer na de training nog anderhalf uur
vrije trappen en afstandschoten geoefend. Het zendertje dat hij
droeg, had elke meter geregistreerd.
De fysieke trainer was op zijn zachtst gezegd niet blij. De spelers werden niet voor niets nauwkeurig gemonitord. Zij moesten op zaterdag optimaal aan de aftrap verschijnen. Om het
goed te maken, beloofde Oosting zijn fysieke trainer dat hij zou
scoren uit een vrije trap. Het talent hield zich aan zijn woord.
'Toen heb ik het een beetje goedgemaakt.'
Het voorbeeld staat symbool voor de ontwikkeling die de zoon
van oud-prof en mister Emmen Joseph Oosting afgelopen seizoen doormaakte. Met de overstap van FC Emmen naar AZ veranderde er veel. 'Ik heb enorme stappen gemaakt doordat ik
veel meer en harder heb getraind dan voorheen. Ik ben aantoonbaar sterker en beter geworden.'

O
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Waar merk je dat aan?
'Bij AZ train je meer op specifieke onderdelen. We hebben twee
keer per week krachttraining in een ruimte waar alle faciliteiten voor handen zijn. Van sommige fitnessapparaten wist ik
niet eens dat ze bestonden. Je zou die luxe eerder bij een club
als Barcelona verwachten, maar bij AZ hebben ze het ook.'
'Ik merkte dat ik sneller en sterker werd, kon meer gewicht tillen. Tijdens de wedstrijden raakte ik minder snel vermoeid en
mijn traptechniek verbeterde door de extra trainingen met trainer Denny Landzaat. Als alle faciliteiten zo goed zijn, wil je ze
ook gebruiken. Op een gegeven moment voelt het zo goed dat
je alleen maar meer wilt trainen.'

Wat dat betreft maakte je op het juiste moment de overstap. AZ had zojuist een
splinternieuw trainingscomplex geopend.
'Het is echt geweldig, je hebt er alles om een goede voetballer te
worden. De eerste keer heb ik mijn ogen uitgekeken. Maar het
belangrijkste is misschien wel dat de lijntjes binnen de club
heel kort zijn. Op het trainingscomplex traint iedereen, van het
jongste jeugdelftal tot het eerste team. Alle scouts hebben er
een kantoor en de hoofdjeugdopleiding loopt de hele dag

Tekst: GUUS PETERS | Foto’s” ERIC VERHOEVEN

tussen de spelers. Iedereen maakt een praatje met elkaar.
Dan word je vanzelf een hechte club.'

het nationale team opdeden, hebben we mee teruggenomen naar de club.

Werkt het stimulerend als je het eerste ziet trainen?

Daardoor ging het trainingsniveau bij AZ ook weer omhoog.'

'Jazeker. Als we naar ons veld lopen, komen we langs het
trainingsveld van het eerste team. We kunnen ze dus zien
trainen en in het krachthonk kunnen we ze ook achter een
glazen wand zien fitnessen. Dan denk je maar één ding:
daar wil ik ook heen.'

'Ik heb veel te danken aan de club. Zij heeft me vanaf het
begin goed opgevangen. Ik ben een mensenmens, moet me
ergens thuis kunnen voelen. Ik was toch de onbekende jongen die van een andere club kwam. Maar de spelers en trainers toonden direct interesse in me. Ze wilden weten hoe
het met me ging en waar ik vandaan kwam. Dat heeft
enorm geholpen.'

Jij tekende meteen een contract voor drie jaar. Zorgde dat voor extra druk?
'Ik heb het geluk dat ik nooit druk voel. Daardoor ben ik
vrij in mijn hoofd. Wel wilde ik het heel graag waarmaken.
In het begin was het toch een beetje raar: er zitten jongens
al van kleins af aan bij de club. Nu kwam ik als nieuweling
binnen en tekende meteen een contract voor drie jaar waar
zij al vijf of zes jaar keihard voor werken. Dan wil je het wel
laten zien.'

Kun je tevreden zijn over je eerste seizoen bij AZ?
'Ja, absoluut. In het begin draaiden we als team nog niet
goed. Daar kwam bij dat ik geblesseerd raakte. Toen ik na
zes weken weer fit was, is het eigenlijk alleen maar beter
gegaan. Ik heb in februari mijn debuut voor Oranje onder
17 gemaakt. Dat was voor mij de bevestiging dat ik op de
goede weg ben.'
'Het niveau bij Oranje ligt toch weer iets hoger dan bij AZ.
Dat is logisch als je in de ogen van de bondscoach de beste
voetballers van een lichting bij elkaar zet. Bij Oranje krijg je
ballen die je bij AZ misschien niet krijgt. We zaten met een
paar jongens van AZ bij Oranje. De ervaringen die we bij

Was het moeilijk om op je 16e je ouderlijk huis te verlaten en naar de andere
kant van het land te vertrekken?
'Ja, in het begin was dat best lastig. Ik heb er veel met mijn
ouders over gepraat. Mijn vader heeft vroeger altijd bij
Veendam en FC Emmen gevoetbald. Hij heeft de stap nooit
durven maken. Hij vertelde me dat ik de stap wel moest zetten, ook al vond hij het jammer dat ik dan bij Emmen zou
vertrekken. Het advies van mijn ouders vond ik erg belangrijk. Nu zegt mijn vader tegen me dat ik heb gedaan wat hij
nooit heeft gedurfd.'
'AZ had een duidelijk plan. De eerste keer zijn ze zelfs helemaal naar Emmen komen rijden om met me te praten. Dat
is toch 250 kilometer. Ik had meteen een goed gevoel bij de
club, zonder FC Emmen tekort te doen. Het zou niet eerlijk
zijn om de clubs met elkaar te vergelijken. AZ heeft zoveel
meer mogelijkheden. Mijn teamgenoten bij FC Emmen gunden het me allemaal - toch was het niet makkelijk om na
zoveel jaar te vertrekken.'
>
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'Ik heb heel veel geluk gehad met het gastgezin waar ik een
halfjaar bij heb gewoond. Zij hielpen mij overal mee. Het heeft
de stap om alles achter te laten in Emmen een stuk makkelijker
gemaakt. Ik denk dat mijn moeder nog de meeste moeite had
met het feit dat ik uit huis ging. Ze zat er volgens mij meer over
in dan mijn vader.'

heel zijn carrière met Louis Laros van de VVCS gewerkt en was
daar over te spreken. Via Nicky ben ik toen met Louis in contact
gekomen. Hij heeft mijn transfer naar AZ geregeld zonder dat
ik hem al in het echt had ontmoet. Ik vertrouwde hem vanaf
het eerste moment, mede door de goede verhalen van Nicky. De
samenwerking bevalt uitstekend.'

Je had het goed naar je zin bij je gastgezin, maar inmiddels woon je op jezelf. Hoe
is dat zo gekomen?

Je bent nog jong. Zit je nog op school of concentreer je je volledig op het voetbal?

'Ik heb er bewust voor gekozen om op mezelf te gaan wonen, al
kom ik af en toe nog bij mijn gastgezin. Het is fijn om een
eigen huis te hebben zodat vrienden en familie langs kunnen
komen wanneer jij of zij dat willen. In het begin ging ik in de
weekenden nog regelmatig naar huis om bij mijn ouders te slapen. Tegenwoordig komen mijn ouders bij mij logeren.

17 jaar en een eigen huis, klinkt dat niet gek voor jou?
'De meeste jongeren gaan op hun 20e of ouder pas op zichzelf
wonen, dat klopt. Maar ik heb er bewust voor gekozen. Het
heeft me zelfstandig gemaakt. Ik kan eigenlijk alles wat je moet
kunnen om op jezelf te wonen. Van koken tot wassen, ik heb
het allemaal geleerd. Al is het fijn als mijn ouders af en toe hier
zijn en een beetje helpen. Vooral in het begin moest ik heel veel
afwassen. Inmiddels heb ik een vaatwasser aangeschaft, dat
scheelt een hoop. Ik snap steeds beter waarom mijn moeder
vroeger af en toe helemaal klaar was met het huishouden. Ik
heb steeds meer begrip voor haar situatie.'

Je begint bij AZ je eigen naam te vestigen, maar bij FC Emmen was je toch vaak
de zoon van. Hoe heb je dat ervaren?
'Toen ik de overstap van FC Emmen naar AZ maakte, werd er in
de regionale media inderdaad overal over de zoon van mister
Emmen gesproken. Ik heb het nooit als vervelend ervaren, al
word je natuurlijk liever met je eigen naam aangesproken.'
'Aan de andere kant is het ook weleens fijn dat mijn vader profvoetballer is geweest. Hij heeft alles al een keer meegemaakt
wat mij te wachten staat. Ik kan altijd bij hem terecht. Ook bij
mijn moeder overigens, maar die heeft iets minder verstand
van voetbal.'
'Het is niet zo dat mijn vader overal commentaar op heeft als ik
een wedstrijd heb gespeeld. Hij begint er zelf nooit over. Pas als
ik aan hem vraag wat hij ervan vond, geeft hij zijn mening. Hij
wil niet zo'n voetbalvader zijn die het altijd beter denkt te
weten. Maar zijn tips zijn meer dan welkom. Hij ziet altijd weer
andere dingen dan de trainer bijvoorbeeld. Ik zie hem als een
extra tipgever.'

Herken je jezelf in hem als voetballer?
'Hij zegt altijd dat ik veel op hem lijk. Zelf heb ik mijn vader
alleen in zijn nadagen als voetballer zien spelen. Soms laat hij
me weleens filmpjes op YouTube zien. Dan zie ik in hem dingen van mezelf terug. We zijn allebei linksbenig en hebben
dezelfde dynamiek. Het is leuk als je hoort: je loopt hetzelfde
als je vader.'

Hij heeft ook een tijdje je zaken behartigd, toch?
'Klopt, maar toen AZ zich bij FC Emmen voor mij meldde werd
het een beetje ongemakkelijk. Mijn vader kende iedereen binnen FC Emmen en wilde niet met de club in onderhandeling
over mij. Oud-Vitessespeler Nicky Hofs was assistent-trainer van mijn vader in de tijd dat hij trainer was. Hij had
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'Ik volg de studie marketing & communicatie op het ROC van
Amsterdam. Dat is prima te combineren. Er wordt rekening
gehouden met onze trainingsschema's. We zitten met allemaal
topsporters bij elkaar. Elke dag ontbreken er wel een aantal
klasgenoten omdat ze voor hun sport in het buitenland zitten
of een belangrijke wedstrijd hebben. Het is hartstikke leuk om
met wielrenners en zwemmers in de klas te zitten. Ik wil mijn
opleiding sowieso afmaken, wil iets achter de hand hebben
voor het geval er iets fout gaat.'

Je was afgelopen seizoen een van de bepalende spelers bij AZ onder 17 jaar.
Wat verwacht je van komend seizoen?
'Ik maak de overstap naar AZ onder 19. Jong AZ komt voor het
eerst uit in de Jupiler League. Ik heb mezelf als doel gesteld om
komend seizoen mijn debuut in het betaalde voetbal te maken.
Eerst wil ik me bewijzen bij Jong AZ. Als dat is gelukt, mag ik
van mezelf pas aan het eerste gaan denken.'

VVCS ACADEMY

WEDEROM GESLAAGDE HBO'ERS AAN DE VVCS ACADEMY
HET EINDE VAN HET SEIZOEN 2016/2017 EN DE VOORBEREIDING OP HET NIEUWE SEIZOEN IS DOOR
ENKELE (VOORMALIGE)PROFVOETBALLERS GEBRUIKT VOOR ZINVOLLE ZAKEN.
o hebben Robert van Boxel,
Ramon Voorn en Sjoerd Ars
succesvol hun Hbo-studie
Topsportmanagement &
Ondernemerschap afgerond. Zij
deden dit door hun scripties te verdedigen tijdens de eindpresentatie.
Robert heeft voor zijn scriptie samenwerking gezocht met het CFK, de overbruggings- en pensioenregeling voor de professionele voetballers. Zijn onderzoeksvraag luidde: “Hoe kan het CFK de tevredenheid onder zijn deelnemers optimaliseren en hoe kan een tevredenheidsonderzoek daar een bijdrage aan leveren?”
Vanuit zijn scriptie deed Robert aanbevelingen voor opvolgend tevredenheidsonderzoek. Zijn scriptie werd door de beoordelingscommissie beloond met een 8.

Z

Hoewel Robert alweer twee jaar geleden
is gestopt als profvoetballer en inmiddels
een baan heeft als partner-manager bij
IP-One, is hij erg verheugd met zijn
behaalde Bachelor: 'Ik heb er langer over
gedaan dan van tevoren verwacht, maar
de blijdschap is er niet minder door.
Vooral na het beëindigen van mijn professionele voetbalcarrière had ik minder
tijd voor de studie. Dat ik deze nu dan
toch heb afgerond, maakt mij extra
trots.'
De scriptie van Ramon Voorn had als
onderwerp Fortuna Sittard, met als
onderzoeksvraag: “Hoe kan de Limburgse
club uit de Jupiler League de financiële
situatie verbeteren binnen een tijdsbestek van drie jaar en welke adviezen kan
ik Fortuna Sittard daarbij geven?”
Vanuit zijn scriptie deed Ramon diverse
aanbevelingen aan de club om dit te
realiseren. Zijn scriptie werd beloond
met een 7.
Uiteraard is ook Ramon erg blij met zijn
diploma. Zelf zegt hij hierover: 'Ik ben nu
erg blij, maar het afstuderen vond ik het
zwaarste gedeelte. Uiteraard heeft dat

Sjoerd Ars

Robert van Boxtel

ook te maken met het feit dat ik het afgelopen jaar mijn eigen restaurant Johnny
Wrap heb geopend. Daardoor heb je toch
net iets minder tijd te besteden, maar
blijft het afronden toch in je achterhoofd
spoken. Overigens heb ik nu als zelfstandig ondernemer er wel baat bij dat ik
deze studie heb gevolgd!'

De examencommissie was onder de
indruk van de gekozen werkwijze en de
getoonde passie voor dit onderwerp. Het
kostte hen dan ook weinig moeite om
het afstuderen van Sjoerd te belonen met
een 8. Sjoerd was zelf uiteraard erg tevreden met dit resultaat: 'Met het afstuderen heb ik na vele jaren hard werken een
mooi einde kunnen maken aan mijn
HBO-studie Topsportmanagement en
Ondernemerschap. Dat dit gewaardeerd
wordt met een 8 is helemaal super. Wat
mij betreft geeft dit ook aan dat het
onderzoek naar verduurzaming en optimalisering van het energieverbruik bij
Betaald Voetbal Organisaties actueel is.
Het mooie is dat de resultaten die uit dit
onderzoek zijn gekomen erg interessant
kunnen zijn voor BVO's. Zo kunnen zij
bijvoorbeeld door implementatie van
deze onderzoeksresultaten en met
behulp van de stichting StadiZon na iets
meer dan vier jaar een gemiddelde investering van ¤ 200.000 terugverdienen. En
als je streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan is dit
natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid
daartoe. Kortom, ik ben erg blij met de
afronding van mijn studie, maar vooral
ook met de uitkomsten van mijn onderzoek. Dit is waar ik voor sta en wat bij
mij past. Ik kijk dan ook alweer uit naar
de volgende uitdaging. '

De scriptie van Sjoerd Ars tenslotte geeft
een antwoord op de vraag in hoeverre
verduurzaming en optimalisering van
het energieverbruik kan leiden tot extra
inkomsten voor een Nederlandse Betaald
Voetbal Organisatie (BVO). Met als pakkende titel: “Groen om het doen of groen
voor de poen.”
Dit onderwerp was niet zomaar gekozen.
Sjoerd is begaan met de natuur en zag in
een opzet om bedrijven en clubs te helpen
met het verduurzamen en optimaliseren
van hun energieverbruik een mooie
mogelijkheid om dit samen te laten
komen.
Om tot een duidelijke conclusie voor zijn
scriptie te komen, heeft Sjoerd enquêtes
gehouden bij alle BVO's, literatuuronderzoek gedaan, een casestudie bij FC
Groningen uitgevoerd en zelfs een secundaire bedrijfsanalyse los gelaten op de
gegevens van de stichting StadiZon. Dit
alles leidde tot de conclusie dat BVO's
extra inkomsten kunnen genereren
indien zij hun energieverbruik verduurzamen en optimaliseren.

De VVCS feliciteert Robert, Ramon en Sjoerd met dit
prachtige resultaat.
>
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VVCS ACADEMY

10 PROFS GESLAAGD VOOR PRAKTIJKEXAMEN FITNESSTRAINER A
IN DE MAANDEN MEI EN JUNI ZIJN 10 PROFVOETBALLERS GESLAAGD VOOR HET
PRAKTIJKEXAMEN FITNESSTRAINER A. MET HET BEHALEN VAN DIT EXAMEN
RONDDEN ZIJ DE 1E FASE AF VAN DE NIEUWSTE MAATWERK-OPLEIDING VAN DE
VVCS ACADEMY: PERSONAL TRAINER PRO.
De opleiding Personal Trainer Pro duurt
ongeveer 1 jaar en bestaat uit de onderstaande onderdelen:
• FITNESSTRAINER A
• FITNESSTRAINER B
• MODULE SPORT EN VOEDING
• MODULE PERSONAL TRAINER
BUSINESS
De deelnemers komen wekelijks bij
elkaar in Sportcomplex T-Kwadraat, waar
zij door de trainer van Start2Move, Frank
Nusteen, worden klaargestoomd tot
Personal Trainer. Zij doen dit aan de
hand van theorie lessen, praktijktrainingen en bijbehorende (digitale) opdrachten. Daarnaast volgen zij minimaal 4 uur
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per week stage bij een sport- en bewegingscentrum of een Personal trainer.
In deze maatwerkopleiding wordt rekening gehouden met trainingstijden, wedstrijden en zomerstop. Zodoende is het

voor de meeste profvoetballers mogelijk
om deze opleiding te combineren met
hun voetbalcarrière. Als alles volgens
planning verloopt, dan zullen de eerste
deelnemers vanaf medio december 2017
bevoegd zijn om als Personal Trainer aan
de slag te gaan.

De VVCS feliciteert Ivo Rossen, Werner Martens,
Erik Quekel, Nando Wormgoor, Justin Tahapary,
Mike Grim, Feyo Glim, Robbie Haemhouts, Lars
Nieuwpoort en Anthony v/d Hurk met het behaalde
diploma.

'Het LOOPBAANTRAJECT maakt
de stap naar een maatschappelijke
carrière makkelijker'
Sinds kort is Roald van Hout profvoetballer af. In het voorjaar
besloot de 29-jarige aanvaller, die voor RKC Waalwijk, Sparta,
FC Eindhoven en Fortuna Sittard speelde, bij de amateurs van UDI'19
te gaan voetballen om zich te richten op zijn maatschappelijke
carrière. Daarbij kreeg hij hulp van de VVCS. Via het loopbaantraject
van de vakbond kreeg de Brabander een beter beeld wat hij na zijn
voetbalbestaan wilde gaan doen. 'Ik weet nu wat mijn kernkwaliteiten
zijn en heb mezelf leren presenteren.'
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Door Guus Peters

an Hout rondde tijdens zijn voetbalcarrière
de hbo-opleiding Sportmarketing af aan de
Johan Cruyff University. Hij was realistisch
genoeg om te beseffen dat hij zijn geld na
het voetbal op een andere manier moest
gaan verdienen. Maar hoe? Dat was de vraag waar hij
maar moeilijk een antwoord op kreeg.

V

'De opleiding die ik heb gevolgd is heel breed. Het was
een goede basis, maar ik wist niet precies wat ik
ermee wilde. Werken op een commerciële afdeling
leek mij wel wat. Maar ja, zou ik dan iets willen verkopen of was accountmanager meer iets voor mij? Toen
ik hoorde dat de VVCS was gestart met het loopbaantraject heb ik mezelf meteen aangemeld.'

Wat houdt het loopbaantraject in?
'Het is een traject waarin je met een loopbaancoach,
Arjan Ebbinge in mijn geval, gaat kijken wat de mogelijkheden zijn na je voetbalcarrière. Samen breng je in
kaart wat je kwaliteiten buiten het voetbal zijn en
ontdek je waar je interesses liggen. Als je dat inzichtelijk hebt, helpt de VVCS je in contact te komen met
mensen uit het beroepsveld. Met hen kun je in
gesprek om te kijken of een bepaalde sector je leuk
lijkt om in te werken.'

In welk opzicht heeft het loopbaantraject jou geholpen?
'Ik heb gericht kunnen solliciteren. Bovendien ging ik
zelfverzekerd de sollicitatiegesprekken in: ik wist wat
mijn sterke punten waren, wat ik het bedrijf kon bieden, waar mijn interesses lagen en hoe ik dit allemaal
moest overbrengen. Ik heb nog geen maatschappelijke
werkervaring en moest dat op een andere manier
compenseren. Bij één bedrijf zeiden ze na afloop zelfs
dat ze het sollicitatiegesprek als heel prettig hadden
ervaren. Zij hadden eerder met voetballers om de tafel
gezeten, maar die wisten vaak helemaal niet wat ze
wilden, werd mij verteld.'

Heb je inmiddels een baan gevonden?
'Ja, ik ben in juli begonnen bij Rabobank Uden/Veghel.
Ik ben daar assistent accountmanager. Ik krijg een
jaar de tijd om me in te werken, ben natuurlijk nog
onervaren in de bankenwereld. De bedoeling is dat ik
na een jaar doorgroei als volwaardig accountmanager.'
'Voor mij was dit het ideale moment om te kiezen
voor mijn maatschappelijke carrière. Ik heb vorig jaar
mijn hbo-diploma behaald en onlangs het loopbaantraject afgerond. Als ik er nu niks mee zou doen,
bestond de kans dat alle kennis die ik heb opgedaan
zou verwateren. Het zou dan lastiger zijn om alsnog
op zoek te gaan naar een baan.'

Geef eens een voorbeeld
'Zodra je je eigen kwaliteiten kent en weet waar je
interesses liggen, kun je veel specifieker gaan solliciteren. Bedrijven slaan tegenwoordig heel veel gegevens
van klanten op. Uit die grote hoeveelheid data trekken
analisten conclusies. Ik dacht dat ik dat wel interessant zou vinden. Maar toen ik eenmaal met mensen
uit het werkveld had gepraat, kwam ik erachter dat
het helemaal niet bij mij paste. Nu wist ik meteen dat
ik er niets mee wilde doen, terwijl ik anders was gaan
solliciteren op dit soort functies.'
Het traject van Van Hout duurde ongeveer een half
jaar. Daarin leerde hij zichzelf naar eigen zeggen
beter kennen. Tijdens testen beantwoordde hij tal van
vragen over zichzelf en ook zijn naasten beantwoordden die vragen over hem. 'Het is fijn om inzichtelijk te
krijgen wat je kernkwaliteiten zijn. Het is goed voor je
zelfbeeld.'

Terwijl je bezig was met het loopbaantraject besloot je een punt achter
je profcarrière te zetten. Heeft het een met het ander te maken?
'Nee, ik ben het traject niet ingegaan met het idee dat
ik aan het einde van het seizoen zou stoppen. Wel stel
je jezelf af en toe de vraag of je nog genoeg plezier
haalt uit het spelletje. Als je geen eenduidig antwoord
op die vraag kan geven, is het handig dat je weet wat
je na je carrière wil gaan doen. Het geeft meer zekerheid als je van jezelf weet wat jij een bedrijf te bieden
hebt. Het heeft de keuze om te stoppen uiteindelijk
misschien tien procent makkelijker gemaakt.'

Was het ook allemaal zo snel gegaan zonder het loopbaantraject van
de VVCS?
'Nee, dat denk ik niet. De tijd vliegt voorbij als je op
zoek bent naar een baan, maar niet precies weet wat
je wil. Stel je voor dat ik bij meerdere bedrijven op
gesprek was geweest, zonder dat ik wist wat mijn sterke punten zijn en waar mijn interesses liggen. In eerste instantie moet ik van meerwaarde kunnen zijn
voor een bedrijf. Pas dan kan zij ook iets voor mij betekenen. Het is niet zo dat elk bedrijf je wil omdat je
profvoetballer bent geweest. De VVCS helpt je zoveel
mogelijk, maar uiteindelijk gaat het er toch om wat jij
bereid bent er zelf in te stoppen.'

Zou je het traject ook aan andere profvoetballers aanraden?
'Absoluut. Voor mij was het heel leerzaam om met
Arjan te praten over mijn maatschappelijke carrière
na het voetbal. Je hoeft geen studie te hebben gedaan
om het loopbaantraject te volgen. Je kan het ook
gebruiken om erachter te komen welke opleiding bij
jou past.'
'Ik hoor veel voetballers altijd zeggen dat ze iets naast
het voetbal willen doen. Maar wat, dat weten ze niet.
Voor al die spelers is het loopbaantraject ideaal. Je
ontdekt waar je interesses liggen, wat je sterke punten
zijn en leert jezelf presenteren. Het loopbaantraject
maakt de stap naar een maatschappelijke carrière
makkelijker.'
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ALS JE (TIJDELIJK) BENT
UITGESCHAKELD
ERNA KORTLANG

r ging een schok door
Nederland toen bekend werd
door welk noodlot Abdelhak
Nouri was getroffen.
Afschuwelijk en onvoorstelbaar.
Het voelt ook onrechtvaardig. Zo'n sympathieke jongen, zo geliefd. Hoe verschrikkelijk
ook, het gebeurt dat mensen, jong en oud,
worden getroffen door het noodlot. Door een
onvoorzienbare oorzaak raken zij buiten
bewustzijn of verliezen ze plotseling vitale
functies. Soms tijdelijk, maar niet altijd. In
mijn praktijk heb ik helaas een aantal keren
meegemaakt dat iemand uitviel na een hartstilstand. De persoon in kwestie is dan niet
meer aanspreekbaar, zijn leven staat stil en
komt hopelijk weer op de rails. Intussen
loopt een deel van zijn leven gewoon door,
iemand woont ergens, werkt en heeft (financiële) verplichtingen. De huur moet betaald
worden, of de hypotheek. Hoe gaat dat bij
iemand die buiten bewustzijn is? In zo'n situatie is er hopelijk iemand in de omgeving die
een volmacht heeft om zaken te regelen, om
betalingen te doen. Denk aan huur of hypotheekrente. Als er niemand is die als gevolmachtigde kan handelen moet je maar hopen
dat iemand in de omgeving de huur of hypotheek voorschiet. Als niemand bij de rekeningen kan, is er geen andere mogelijkheid dan
hulp van buitenaf. Omdat de omgeving
meestal niet onbeperkt kan bijspringen,
wordt er ook wel aan de rechter om aanstelling van een bewindvoerder verzocht. Een
bewindvoerder kan namens de onder bewind
gestelde zijn (financiële) zaken regelen. Het
geeft extra zorgen, zo'n benoeming door de
rechter.

E

Wil je geen gedoe dan kun je op een eenvoudige manier van tevoren iemand aanwijzen
als jouw gevolmachtigde. In de vorm van een
levenstestament. Een gevolmachtigde heeft
alle bevoegdheden die je zelf ook hebt (en
ook houdt nadat je een volmacht hebt verleend). De gevolmachtigde heeft toegang tot
alle bezittingen en inzicht in jouw totale vermogen, en kan daardoor handelen wanneer
dat nodig is. Steeds vaker maken mensen,
ook jonge mensen, een levenstestament. Een
levenstestament is een soort turbo-volmacht.
Degene die je aanwijst als jouw gevolmachtigde heeft een 'carte blanche' over jouw vermogen. Daarom is het superbelangrijk om
goed na te denken over of en wie je die
bevoegdheid wil geven. Als er onverwachte
dingen gebeuren en je (tijdelijk) niet aanspreekbaar bent is hebben je naasten wel wat
anders aan hun hoofd dan het regelen van
(financiële) zaken. Maar omdat die wel
gewoon doorgaan brengt het aanwijzen van
een gevolmachtigde, een soort hulpsinterklaas, veel rust.

Erna Kortlang
Notaris bij TeekensKarstens Advocaten Notarissen
kortlang@tk.nl
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Dagboek Team VVCS 2017
Danny Hesp
22 juni
Vandaag breng ik alle trainingsspullen vanuit Hoofddorp naar
Zeist. Het was de bedoeling om bij genoeg aanmeldingen vandaag al te starten met de groepstrainingen, maar dat gaat niet
gebeuren. Wel heb ik afgesproken met onze fysio Rene
Beerntsen om alvast kwartier te maken op de campus van de
KNVB. Wij vertoeven de komende weken aan de andere zijde
van de weg op de vernieuwde en hypermoderne campus.
Afgelopen jaren verbleven wij aan de kant bij de sportvelden,
maar deze velden en kleedkamers zijn de komende weken bezet
door het Nederlands dameselftal, dat in voorbereiding is voor
het EK.
Na een rondleiding op de campus - wij mogen gebruik maken
van alle faciliteiten - deponeer ik de spullen alvast in de opslag.
Ik begroet enkele revaliderende spelers en het Nederlands elftal
O19 dat ook in voorbereiding is op het EK. Niet in Nederland
maar in Georgië. De campus is heden ten dage het bolwerk van
Nederlands talent.
De spelers van Team VVCS worden dit jaar getraind door Joop
Gall, een oud collega en voormalig trainer van onder andere
Veendam, Go Ahead Eagles en Emmen. Harmen Kuperus (ex
Heerenveen) was de beoogde keeperstrainer maar meldt zich
vlak voor de start af. Hij gaat aan de slag in België. Ik heb vooralsnog geen wedstrijden georganiseerd. Vorig jaar was de selectie te klein om wedstrijden te spelen en werden deze met veel
moeite gecanceld. Nu zal ik bij voldoende spelers proberen
tegenstanders te vinden om de spelers wedstrijdritme te laten
opdoen.

26 juni
De eerste trainingsdag van Team VVCS. Alhoewel de groep klein
is hebben wij besloten te gaan starten. Aan de faciliteiten zal
het niet liggen deze editie. Mooie kleedkamers, modern krachthonk en gloednieuwe ballen en kleding zorgen voor een professionele uitstraling. Trainer Joop Gall heeft ondanks het kleine
aantal spelers een uitgebreide training op papier gezet. Ik
pomp de ballen op en zorg dat alles is geregeld om de eerste
training goed van start te laten gaan. De training verloopt goed
en de spelers verrichten al heel wat arbeid. Dit is nodig om de
spelers fit te krijgen voor stages en oefenwedstrijden. Na afloop

duiken direct een aantal spelers het krachthonk in om nog wat
krachttraining te doen, wat ik al schreef, aan de faciliteiten zal
het niet liggen. Met lunchpakketten in de hand gaan de spelers
huiswaarts.

27 juni
Vandaag traint ook Andre Krul mee. Het is goed om ook een
keeper in ons midden te hebben. Met hem erbij kan Joop Gall
nog gevarieerder gaan trainen en worden ook de eerste afwerkvormen mogelijk. De spelers moeten vandaag nog meer aan de
bak maar komen zonder kleerscheuren door de training. Op de
achtergrond ben ik bezig nog meer clubloze spelers te enthousiasmeren om met ons te komen trainen. Groepstrainingen zijn
een perfecte aanvulling op de individuele trainingen die spelers
vaak volgen gedurende de vakantieperiode. Het belang hiervan
wordt nog wel eens onderschat. Gedurende de middag melden
zich weer drie spelers aan. Mijn effort wordt dus beloond.

29 juni
Met 10 spelers beginnen wij vandaag de training. Er zijn 3 keepers, dus heeft Dennis Gentenaar, ook een oud collega, zich
beschikbaar gesteld om hen onder handen te nemen. Joop Gall
heeft een zware training in petto voor de spelers. Veel loopjes
om de basisconditie te vergroten. Zonder morren maken de spelers de meters en gaan tot het uiterste. Daarna is het tijd voor
wat pass en trapvormen en wordt er afgewerkt op de keepers.
Aangezien de groep groter is zijn de vormen met nog meer
variatie te doen.
Tim Linthorst gaat vanaf morgen op stage bij het Schotse
Hamilton en daarna bij het Ierse Shamrock Rovers. En dit alles
via een LinkedIn bericht. Hopelijk brengt hem dit een mooi
contract.

30 juni
Na de zware training van gisteren vandaag een rustige training.
De spelers doen een lange warming up, wat loopvormen,
krachtoefeningen en afsluitend een partijtje voetvolley. Het partijtje loopt uit op een slijtageslag tussen de “buitenlanders” en
Nederlanders wat uiteindelijk leidt tot een nipte overwinning
voor “Oranje”. Ondanks de vermoeidheid is de stemming zeer
positief over de eerste week. Er is veel arbeid verricht en men is
veel aan de bal geweest. Nu twee dagen rust en maandag weer
vol verder op het gloednieuwe grasveld op de campus.

3 en 4 juli
Vandaag en morgen trainen wij op de grasvelden aan de overzijde van de weg. De gloednieuwe hybride velden zijn net opgeleverd en wij mogen er als eerste op trainen. Jochem Jansen,
Ricardo Kieboom en Thijs Bouma gaan vandaag allen op stage.
Jochem bij Vendyssel in Denemarken, Ricardo bij Moreirense in
Portugal en Thijs bij FC Dordrecht. Dit dunt de groep aardig
uit. Desalniettemin lukt het Gall om deze twee dagen gevarieerde trainingen te bedenken en de jongens behoorlijk te laten
zweten.
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6 juli
Een groot aantal nieuwe aanmeldingen voor de training van
vandaag, de groep bestaat nu uit 10 spelers. Tevens is Fox Sports
aanwezig om een item te filmen voor de uitzending van vanavond. Joop Gall, Norair Mamedov en Erik Quekel verwoorden
voor de camera perfect wat het nut is van Team VVCS. In de
middag word ik gebeld door mijn Belgische collega of er spelers
van ons willen meedoen met het Belgische clubloze elftal,
Player4contract. Zij spelen volgende week een 4-landentoernooi
in Duitsland. Onze spelers blijken gretig, want iedereen wil
graag.

10 juli
Vandaag en morgen reizen de spelers af naar Duisburg, maar
eerst moet er nog getraind worden. Iedereen oogt fit en heeft
zin om eindelijk weer een wedstrijd te spelen. Ze trainen nu al
bijna twee weken en dat moet lang genoeg zijn om goed voor
de dag te komen. De groep is weer groter geworden en bestaat
nu uit vier keepers en twaalf veldspelers. Vanwege dit aantal ga
ik proberen in Nederland wedstrijden te organiseren tegen, bij
voorkeur, BVO's. Vorig jaar moest ik nog wedstrijden afzeggen
maar nu kan ik deze weer gaan plannen.

11 juli
Na de ochtendtraining, voor de keepers en een enkele speler
was geen plek bij de Belgen, reizen we af naar Duitsland. We
ontmoeten de Belgische selectie in het hotel met, de ons welbekende, Gill Swerts in hun midden. Hij is dan ook direct de
bindende factor tussen beide nationaliteiten. Die avond wint
het mixteam verdient van Oostenrijk met 1-0. De Nederlandse
spelers ogen fit en vormen het hart van het elftal. Nando
Wormgoor is de matchwinnaar door zijn doelpunt in de tweede
helft. Na afloop is iedereen tevreden en blij om weer een
wedstrijd gespeeld te hebben. Morgen volgt de “finale” tegen
het team van Duitsland.

12 juli
Ik ben vandaag op kantoor en kan helaas niet naar de wedstrijd. Ik ga proberen om wedstrijden te regelen in Nederland
zodat de spelers ook hier zich kunnen laten zien. Inmiddels is
wel duidelijk dat wij een “interland” gaan spelen in en tegen
België. Dus dat is alvast een mooie wedstrijd en de spelers
kunnen zich presenteren aan Belgische scouts. Die avond wordt
ook e wedstrijd tegen de Duitsers gewonnen door doelpunten
van Norair Mamedov en Genaro Snijders. Het is een mooie
opsteker voor de spelers om dit toernooi te winnen en dat geeft
een boost voor het vervolg van Team VVCS.

14 juli
De toernooiwinst heeft de groep goed gedaan. Veel positieve
geluiden vanuit de groep over hoe het is gegaan. De spelers zijn
tevreden over de eerste officiële minuten voor Team VVCS.
Vandaag sluit ook Joey Godee aan, een ervaren speler die ook
ritme op wil doen. Inmiddels heb ik NAC Breda als sparringpartner weten te strikken, een tegenstander van formaat.
De spelers trainen vandaag pittig en hebben zin in de volgende
wedstrijd. Ook voor trainer Joop Gall wordt het na veel
trainingen tijd om weer een wedstrijd te coachen.

17 juli
Deze week staat in het teken van de wedstrijd tegen het
Belgische team. Daarnaast heeft ook Jong Ajax gevraagd om
zaterdag te spelen. Alhoewel de wedstrijden vrij kort achter
elkaar gespeeld worden, is het een mooie uitdaging om tegen de
talenten van Ajax te spelen. Via Joop Gall komt Boy Deul bij de
selectie, een mooie aanwinst voor ons. Thijs Bouma komt terug
van zijn stage bij FC Dordrecht en wacht vooralsnog op een aanbieding. Die middag dient ook Jong PSV zich aan als tegenstander, mijn programma loopt aardig vol.

19 juli
De laatste training voor de wedstrijd. Nando Wormgoor gaat op
proef in Noorwegen en is er niet meer bij. Zo gaat dat bij Team
VVCS, van dag tot dag wordt bekeken wie er nog bij is. Met 14
spelers reizen wij morgen naar België. Gisteren en vandaag heb
ik van elke speler een cv gemaakt welke wij aan de aanwezige
clubs en scouts kunnen geven. Ook laten wij alle clubs via mail
weten wie er spelen. Na een rustige training rijd ik naar kantoor
om de opstelling te maken en alvast de wedstrijdkleding te
sorteren. Uiteraard spelen wij deze interland in oranje.

20 juli
De wedstrijd begint vrij chaotisch. Door een misverstand denkt
de terreinknecht dat wij op kunstgras spelen en niet op het
hoofdveld, wat er fantastisch bij ligt. Na veel praten en bellen
begint de wedstrijd met 10 minuten vertraging op het hoofdveld. De wedstrijd verloopt de eerste helft goed voor Team VVCS.
Met aardig voetbal komen wij op 2-0 door doelpunten van Joey
Godee en Bryan Ottenhoff. De tweede helft verloopt minder en
de Belgen komen terug tot 2-2. Enigszins teleurgesteld zitten de
spelers na de wedstrijd in de kleedkamer. Wel negentig minuten
in de benen maar niet gewonnen, en dat doet zeer.

21 juli
Vanwege de wedstrijd van gisteren is er vandaag een uitlooptraining. Goed nieuws voor Jeffrey Ket en Norair Mamedov. Jeffrey
gaat in gesprek met een Belgische club en Norair met een
Armeense club. Zij zijn er niet meer bij tegen Jong Ajax. Later op
de dag komen er gelukkig weer twee aanmeldingen en heb ik
weer twee wissels. Het blijft een komen en gaan van spelers.
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TEAM VVCS
22 juli
Het is een drukke ochtend. Onze linksback zegt last-minute af
en als Joey Godee ook nog ziekig is, wordt het allemaal krap in
de selectie. Genaro Snijders werpt zich op als intermediair door
razendsnel Touvarno Pinas en Earvin Derby te regelen. De wedstrijd tegen de talenten van Ajax verloopt goed. Team VVCS
speelt goed voetbal en oogt fris en sterk. Onder het toeziend
oog van scouts, trainers en veel publiek wordt de goede wedstrijd helaas niet omgezet in winst. Na een 2-1 voorsprong
wordt het in de laatste minuten toch nog 3-2 voor Ajax. Voor
Team VVCS scoorden Godee en Snijders.

24 juli
Veel bekende gezichten vandaag. Tim Linthorst is terug van
stage en in afwachting van een aanbieding. Ook Jochem Jansen,
Phil van den Broek en Gaby Jallo sluiten weer aan. Daarentegen
gaat Norichio Nieveld op proef bij VVV Venlo, Kai Huisman bij
FC Oss en praat Andre Krul met het Belgische Geel over een
contract. Die avond word ik gebeld door AZ of wij zaterdag
tegen hen willen spelen. Natuurlijk zeg ik toe en kan weer een
mooie wedstrijd toevoegen aan het programma.

25 juli
De wedstrijd tegen NAC staat vandaag op het programma. Als
gastspelers hebben wij Gill Swerts en Ernest Nfor. Gill is “voetbal”-Nederlander en Nfor een Belgische spits die ons team vandaag goed kan gebruiken na het vertrek van Huisman. De wedstrijd verloopt goed en het team speelt bij vlagen beter dan
NAC. Door een verkeerde terugspeelbal komt NAC echter op 1-0.
Thijs Bouma trekt de stand even later weer gelijk. De tweede
helft is Team VVCS langere tijd de bovenliggende partij maar
kan dit overwicht niet omzetten in een doelpunt. In de slotminuten van de wedstrijd scoort NAC en weer kan ons team zichzelf niet belonen voor het goede spel.

Vanwege de deadline voor ons magazine stopt hier het verslag over
Team VVCS. De komende dagen staan er nog wedstrijden gepland tegen
AZ en Jong PSV. Veel spelers zijn gedurende hun deelname op stage
gegaan en in gesprek geraakt met clubs. Hopelijk komt daar iets concreets uit. Joop Gall en Dennis Gentenaar hebben de spelers goed voorbereid op de wedstrijden en hun passie overgebracht op de groep.
Daarvoor mijn dank aan beide heren. Rene Beerntsen was als vanouds
op eigen wijze verantwoordelijk voor de medische begeleiding, ook mijn
dank aan hem. In de volgende editie van ons magazine zal ik een update
geven over hoe het de spelers is vergaan.
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ALLEEN MAAR BEZIG EEN BETERE
VOETBALLER TE WORDEN
PIM DE VOS

ls voetballer leer je ontzettend veel,
maar veel spelers leren niet hoe zij
moeten omgaan met geld. Maar liefst
zo'n zeven op de tien (!) spelers uit de
Premier League gaan binnen vijf jaar
nadat ze gestopt zijn met hun professionele voetbalcarrière failliet. Dan moeten die wel met geld
gesmeten hebben, gezien de enorm hoge salarissen
die daar betaald worden.
Lang geleden toen ik nog in Buitenveldert woonde
ging de deurbel. Aan de deur stond een buurvrouw.
Ze had gehoord dat ik als advocaat in de voetbalwereld werkzaam was. Ze vertelde dat naast haar een
'vreselijk leuke' bekende buitenlandse ex-topvoetballer woonde, die volgens zijn vrouw een puinhoop
had gemaakt van zijn boekhouding en financiën.
Zijn (vanzelfsprekend) mooie vrouw woonde inmiddels weer bij haar moeder en stond op het punt om
naar een echtscheidingsadvocaat te gaan. Ja, dacht
ik, alleen een mooi lichaam geeft geen garantie met
betrekking tot de houdbaarheid van de relatie.

A

Dat verhaal over de financiële ellende verbaasde mij
niet. Als toenmalige advocaat van het CFK had ik
daar regelmatig mee te maken gehad. Ik was al heel
wat actieve en ex- voetballers tegengekomen die
ondanks een topinkomen als gevolg van een veel te
hoge levensstandaard, verkeerde beslissingen, foute
vrienden en vriendinnen, onbetrouwbare zaakwaarnemers, gokschulden en verkeerde investeringen
soms al tijdens hun carrière als prof financieel naar
de “klote” waren gegaan.
De buurvrouw vroeg of ik met de voormalige topspeler wilde praten. Er moest iets gebeuren, zijn
dochtertje dreigde uit het kinderdagverblijf te worden gezet omdat haar vader al drie maanden de kosten niet had betaald. De huisbaas had de huur
wegens huurachterstand al opgezegd. 'Wilt u alstublieft met hem praten? Hij is nu thuis.'
'Natuurlijk, als hij dat wil', zei ik.
Nadat ik lang had aangebeld, maakte hij de deur
open. Een geslagen man, er was weinig over van de
flamboyante topspeler. Ik had nog nooit zo'n stapel
ongeopende post gezien. Een zielig verhaal. Hij had
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ruim een miljoen geïnvesteerd in een winkelcentrum
in zijn moederland, een bodemloze put. Zijn vrouw
en hij waren gewend aan een topsalaris en hoge premies en hadden daarop hun uitgaven en levensstandaard afgestemd. In het CFK zat anderhalf miljoen,
maar ja, daar moesten ze nog een jaar of veertig, vijftig van leven en ze hadden tonnen schuld.
Uiteindelijk is dat gezin er met hulp bovenop gekomen.
De VVCS is initiatiefnemer van de Stichting
Schuldhulpverlening, die al jaren goed werk doet
voor spelers die met financiële problemen kampen.
Het geld dat je als goed verdienende speler nu en de
komende jaren als voetbalprof verdient, heb je,
nadat je gestopt bent en gezond blijft, nog veertig,
vijftig jaar nodig om van te leven. Strooi er dus nu
niet mee bij familie en zogenaamde vrienden. Een
auto hoeft geen ton te kosten om lekker te rijden.
Laat je adviseren door betrouwbare adviseurs die bij
jouw financiën geen eigen belang hebben en leef als
een echte prof.
Om met de geweldige Appie Nouri te spreken :
'Ik ben dankbaar dat ik bij mijn club mag spelen en ben
alleen maar bezig om een betere voetballer te worden.'

Pim de Vos
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