RED de contractspeler aug 2014

Nr 2

Jaargang 53

25-07-2014

13:52

augustus 2014

Pagina 1

Officieel orgaan van de Vereniging van Contractspelers

Nick Viergever
Rob Alfen

Nick Viergever

“Ik ben benieuwd hoe het is om
Champions League te spelen.”
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Nieuwe CAO 2014/2018. Met tevredenheid kan ik schrijven dat er per
1 juli jl. een nieuwe vierjarige CAO is ingegaan. Op 17 mei werd reeds door
de CSR tijdens haar laatste vergadering van het seizoen goedkeuring
gegeven aan het onderhandelingsresultaat. De nieuwe CAO zal eindigen
op 1 juli 2018.

Danny Hesp

A

ls belangenbehartiger van de spelers kan ik
zeker stellen dat het behaalde onderhandelingsresultaat zeer goed is. Gezien de huidige economische situatie in het betaald
voetbal zijn de in de CAO opgenomen
zekerheden van groot belang. De inhoud van de nieuwe CAO wordt verder toegelicht in Confrontaties.
Ondanks de zekerheid van een uitstekende vierjarige
CAO blijven er genoeg onderwerpen over waar wij dit
seizoen nauwkeurig naar moeten kijken. Wijzigingen
in het arbeidsrecht, discussie over de WAADI, de nieuwe kansspelwet, afschaffing van de makelaars licenties en matchfixing. Bij al deze onderwerpen is het
zaak om de politiek een correct beeld te schetsen van
de voetballerij en hen objectief te wijzen op de mogelijke effecten van alle aanstaande wijzigingen. Wij
hebben daarom de afgelopen periode ook gebruikt
om woordvoerders van zowel VVD (Michiel van Veen)
als PvdA (Tjeerd van Dekken) uitgebreid te spreken.
Na de, voor de politici, verhelderende gesprekken
gaven beiden aan dat zij voordat zij overgaan tot verdere, besluitvormende, stappen ons wederom zullen
consulteren. Ook FNV voorman Ton Heerts liet in een
gesprek weten ons, op welk onderwerp dan ook, te
steunen.
Nederlands Elftal
Wat een fantastische prestatie heeft het Nederlands
elftal onder leiding van Louis van Gaal geleverd. Een
derde plaats is veel meer dan een ieder had verwacht.
Ook ik had anders voorspeld. En wat een impact heeft
dit alles gehad op Nederland en de (inter)nationale
voetbalwereld.
Van Gaal heeft aangetoond dat wij heel goed in staat
zijn te kunnen verdedigen en te schakelen van een
verdedigend systeem naar een aanvallend systeem.
Voor mij is dit juist het schoolvoorbeeld van de
Hollandse school. De Hollandse school moet niet één
(aanvallend) concept inhouden. De kwaliteit om te
kunnen schakelen tussen systemen creëert een soort
van Hollandse school plus.
Door de prestaties in Brazilië is het Nederlands Elftal
weer terug aan top van de FIFA wereldranglijst en zijn
zelf opgeleide spelers en Nederlandse trainers weer

DANNY HESP

interessant voor de buitenlandse markt. Feyenoord
heeft inmiddels tientallen miljoenen verdiend en is
schuldenvrij. En laten wij de prestatie van Björn
Kuipers niet vergeten. Hij had de finale moeten fluiten. Schande dat dat niet zo was. Nederland is op alle
fronten weer terug aan de top. Alleen in de internationale clubcompetities valt nog veel te winnen.
Eigenlijk doen wij het voor een klein landje niet zo
slecht.
Team VVCS
Dat geldt echter niet voor financiële situatie in de
Jupiler League. Eind juli hebben wij de laatste wedstrijden gespeeld met Team VVCS. Ondanks een goede
reeks uitslagen, 1-0 winst op RKC en 1-0 winst op FC
Volendam, blijkt wel de penibele financiële situatie
waarin veel JL clubs zich bevinden. In gesprekken met
clubs over samenstelling van hun selecties blijkt dat
er weinig tot geen geld is om de selecties te versterken. De aanbiedingen variëren van amateur-contracten met louter onkostenvergoedingen tot contracten
net boven minimumloon. En meer zit er niet in. Een
pijnlijke constatering.
Desalniettemin blijkt het nut van Team VVCS nog
ieder jaar. Vorig jaar vonden elf van de achttien spelers een nieuwe club in het betaald voetbal. Elf spelers konden hun carrière en passie een vervolg geven.
Ook dit jaar bestond het team uit talentvolle spelers
met een bijzondere drive om hun carrière verlengen.
Veel spelers van deze groep kunnen moeiteloos mee
in de Jupiler League. Een enkeling zou zelfs in de eredivisie niet misstaan. Dat veel clubs niet aanwezig
waren om deze jongens te zien spelen verbaasde mij
daarom ook ten zeerste.

augustus 2014

DE CONTRACTSPELER

5

RED de contractspeler aug 2014

25-07-2014

13:52

Pagina 6

CAO Contractspelers verlengd
Gedurende de maanden maart
en april hebben delegaties van
de spelersvakbonden en FBO
onderhandeld over de verlenging van de CAO Contractspelers
Betaald Voetbal. Deze onderhandelingen vonden plaats in een
plezierige en open sfeer. De
VVCS werd hierin vertegenwoordigd door Louis Everard en Ad
Dieben. Het begin april bereikte
principe akkoord werd door
zowel de clubs, als de spelers
van de Centrale Spelersraad
goedgekeurd.
De voorbije weken werden vervolgens gebruikt om ook volledige overeenstemming te bereiken
over de exacte bewoordingen. Er
is gekozen om voorheen mogelijk onduidelijke bepalingen
waar nodig en gewenst te herschrijven. Inmiddels is ook dat
proces afgerond en worden de
brochures gedrukt. Op de website van de VVCS (www.vvcs.nl)
kun je inmiddels de tekst van de
nieuwe CAO vinden.

Hieronder een overzicht van
een aantal belangrijke en
nieuwe bepalingen.
Werkingssfeer
De CAO is van toepassing op
arbeidscontracten van contractspelers uitkomend in de heren
betaald voetbal competities. Dus
spelers die op amateur basis uitkomen voor een club in het
betaalde voetbal vallen niet
onder de CAO. Het laatste geldt
ook voor de voetballende dames.
Algemene bepalingen
Nieuw is de bepaling dat zowel
clubs als spelers zich maximaal
zullen inspannen om iedere
vorm van matchfixing te voorkomen en te bestrijden.
Onveranderd blijft het de plicht
van de club om de speler die een
contract bij haar tekent één van
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de drie originele exemplaren
van het contract te overhandigen. De club moet vervolgens
het getekende contract laten
registreren bij de KNVB.
Beëindiging van het dienstverband
Contracten worden gesloten
voor bepaalde tijd en moeten
altijd op 30 juni van enig jaar
eindigen. Contracten kunnen
verlengd worden zonder dat er
tussen partijen een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat. Er geldt wat dat betreft nu
wel een maximum van 12 jaar.
Een eerste contract zal automatisch eindigen. Hiervoor hoeft
geen der partijen iets te ondernemen. Dat geldt niet voor een
verlengd contract. Wil de club
van een speler af met een verlengd contract, dan heeft zij dat
uiterlijk op 31 maart duidelijk
te maken middels een aangetekend schrijven. Of de speler in
zo'n geval recht heeft op een
schadevergoeding verschilt per
divisie. In de eredivisie moet hij
op basis van een verlengd contract tenminste vijf jaar in
dienst zijn bij die club en mag
hij niet meer verdienen dan drie
maal het maximum dagloon. In
de eerste divisie geldt een periode van drie jaar en een maximum salaris ter hoogte van het
voor dat jaar geldende maximum dagloon. Voldoet een speler hieraan, dan heeft hij recht
op een schadevergoeding. Voor
elk jaar dat hij actief was bij zijn
club, krijgt hij een half maandsalaris met een maximum van
3,5 maandsalaris.
Wil een speler een einde maken
aan een al eerder verlengd
dienstverband, dan heeft hij dat
de club op uiterlijk 15 mei van
zijn laatste seizoen te laten
weten middels een aangetekende brief. Doet een der partijen

dit niet of te laat, dan wordt het
contract verlengd voor een jaar
tegen de laatst geldende voorwaarden. In het jaar 2015 zal
een en ander veranderen.
Hierover volgt later meer.
Nieuwe salarisbepalingen
Contractspelers jonger dan 23
jaar in parttime dienst zijn tenminste gerechtigd tot 55,5% van
het voor hun leeftijd geldende
minimumloon. Nieuw is dat zij
vanaf het moment dat zij acht
maal op het veld zijn verschenen in een officiële wedstrijd
van het eerste elftal van hun
club, zij recht hebben op 100%
van het voor hen geldende minimumloon. Er is daarbij geen
minimum aantal speelminuten
bepaald. Oftewel, acht keer
invallen volstaat.
Is een contractspeler 23 jaar of
ouder dan heeft hij ook bij een
parttime dienstverband recht op
100% van het minimumloon per
maand.
Minimum aantal contractspelers
Eerste Divisie clubs moeten tenminste 16 spelers in dient hebben die 100% van het minimumloon verdienen en Eredivisie
clubs 18.
Voor clubs die promoveren van
de Topklasse naar de Eerste
Divisie gaat een overgangsregeling gelden. In drie jaar kunnen
deze clubs groeien naar het
minimum van 16 spelers met
het volledige minimumloon.
Dit betekent dat een promoverende Topklasse club het eerste
jaar na promotie dient te
beschikken over 6, in het tweede
jaar over 8 en in het derde jaar
over 12 contractspelers die 100%
van het voor hen geldende minimumloon verdienen. Voor de
overige contract spelers, zijnde
16 min 6, 8 of 12, geldt dat zij
tenminste 50% van het voor hen
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Confrontaties

geldende minimumloon moeten
verdienen. Hierbij is nog een uitzondering gemaakt voor de eerst
promoverende Topklasse club
die eenmalig in het seizoen
2016/2017 kan volstaan met 16
spelers die 50% verdienen van
het voor hen geldende minimumloon.

tezamen hoger is dan 100% van
de werkgeversheffing
Zorgverzekeringswet (te berekenen over maximaal € 40.000,--)
en de echtgenote van de contractspeler geen vergoeding
krijgt van haar eigen werkgever, dan heb je als speler recht
op een aanvullende bijdrage,
welke per maand betaald wordt.

Vakantietoeslag
Verdient een contractspeler
meer dan drie maal het maximum dagloon, dan wordt de
vakantietoeslag geacht te zijn
begrepen in zijn salaris. Let op,
je kunt uiteraard wel overeenkomen dat je desondanks in aanmerking komt voor vakantietoeslag. Deze zal dan, net als voor
spelers met een salaris dat lager
is dan drie keer het maximum
dagloon, 8 % van het jaarinkomen bedragen. Daarbij geldt een
maximum van 8% over drie
maal het volledige, maximale
minimumloon.

Ziek of geblesseerd
In Nederland gesloten contracten blijven 100% gegarandeerd.
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 contract. Dit is een bepaling
waarop vele in het buitenland
voetballende spelers terecht heel
jaloers zijn. Ook in grote voetballanden als Engeland en
Duitsland hebben spelers normaliter een extra, zeer prijzige,
verzekering nodig om hetzelfde
te kunnen zeggen. In België is
die noodzaak nog veel groter. De
CAO daar resulteert in een werkelijk zeer forse terugval in salaris, zeker in geval van ziekte.
Deze contractgarantie is dan
ook een groot goed.

Bijdrage ziektekostenverzekering
Door wettelijke wijzigingen is de
berekeningsgrondslag voor een
eventuele bijdrage van de club
gewijzigd.
Het gaat er nu om dat het totaal
van:
• 50% van de werkgeversheffing
Zorgverzekeringswet (welke
berekend wordt over maximaal € 40.000,--) en
• 50% van de premie van de
basisverzekering voor de contractspeler en zijn gezin en
• 50% van de kosten van de premie van de aanvullende verzekering van de contractspeler
en zijn gezin;

Collectieve ongevallen- en
revalidatie verzekering
De collectieve ongevallenverzekering met een maximale uitkering van € 175.000,-- bij blijvende invaliditeit en overlijden
blijft van kracht. Het is de contractspeler die de hiervoor verschuldigde premie betaalt, waarmee een eventuele uitkering een
netto bedrag betreft. Geheel
nieuw is de collectieve revalidatieverzekering. Deze verzekering
stelt zwaar geblesseerde spelers
in staat om intensief te revalideren. Voor deze revalidatie is per
speler per jaar een bedrag van €
10.000,-- beschikbaar. De premie

van dit zogenaamde revalidatieaddendum komt volledig voor
rekening van de clubs. Per speler
betreft dit € 250,-- per jaar.
Uitlenen
Om meer aan sluiten bij wat
internationaal gebruikelijk (en
soms zelfs voorgeschreven) is,
kent de nieuwe CAO naast de
gebruikelijke en bekende driepartijen overeenkomst ook de
mogelijkheid om het arbeidscontract tijdens de periode van
uitleen op te schorten. Een speler treedt dan tijdelijk in dienst
bij de inlenende club en heeft
zich na afloop van dat tijdelijke
dienstverband weer te melden
bij zijn “reguliere of eerste”
werkgever. Hierbij is ook vastgelegd dat de speler hiervan geen
negatieve gevolgen mag ondervinden voor wat betreft zijn
rechten op een mogelijke schadevergoeding. Zijn arbeidsverleden bij de uitlenende club telt
ook tijdens het dan tijdelijke
dienstverband met de inlenende
club gewoon door.

mr Louis
Everard

De duur
De nieuwe CAO treedt in werking per 1 juli 2014 en kent een
looptijd van vier jaar, derhalve
tot 1 juli 2018.
Verhuiskostenvergoeding
Ook de nieuwe CAO kent geen
standaard voorziening voor een
verhuiskostenvergoeding.
Hiertoe bleken de onderhandelaars van de clubs niet bereid.
Dit betekent dat je deze vergoeding (nu maximaal € 7.750,-netto) individueel hebt te bedingen bij je onderhandelingen met
je nieuwe club.
Heb je nog vragen over de
nieuwe CAO, twijfel dan niet en
neem contact op met het
kantoor van de VVCS.
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Confrontaties
Nicky Hofs en Mike Zonneveld
eindelijk betaald door Limassol
Het was medio april 2011 toen
Nicky Hofs en Mike Zonneveld
door Limassol met directe
ingang werden ontslagen. Zoals
wel vaker op Cyprus, was hiervoor in de ogen van de VVCS
juridisch bepaald geen rechtvaardiging.
Omdat nadien een regeling in
der minne niet mogelijk bleek,
werd besloten om de gang naar
de Dispute Resolution Chamber
van FIFA (DRC) te maken. Hoewel
dit ook daadwerkelijk de instantie was welke door partijen in
het contract werd aangewezen
om mogelijke geschillen tussen
hen te beslechten, startte de
club toch een tweetal procedures bij een reguliere rechtbank
op Cyprus. Uiteraard stelde deze
de club in het gelijk…
Het duurde vervolgens tot eind

8
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september 2012 voordat de DRC
tot een schriftelijk besluit
kwam. Kort gezegd werden de
spelers in het gelijk gesteld en
de club in het ongelijk.
Probleem was echter dat de DRC
in haar berekeningen van de de
spelers toekomende bedragen
naliet om een verschil te maken
in bruto en netto bedragen. De
spelers wendden zich dan ook
tot de CAS. Dit gold tegelijkertijd ook voor Limassol.
Hierna volgden talloze rondes
van informatie uitwisseling, hetgeen ook nog eens gepaard ging
met de nodige verzoeken tot uitstel. Oftewel, net als bij DRC
duurde ook de procedure bij de
CAS ongelooflijk lang.
Pas op 13 november 2013 vond
de CAS zitting plaats in
Lausanne. Op verzoek van de
CAS gingen partijen na de eerste
zitting rond de tafel om te
bezien of alsnog een passende
regeling getroffen kon worden.
Die hele moeizame gesprekken
duurden vervolgens tot medio
januari van dit jaar. Eerst toen
bleek Limassol bereid tot een
passende regeling. Zeker gegeven het feit dat ook deze
Cypriotische club bepaald niet
uitblonk in de nakoming van
haar toezeggingen, werd de CAS
nog wel gevraagd om de getroffen regeling ook een formele status te geven in de vorm van een

Consent Award. Zo geschiedde
vervolgens niet eerder dan begin
mei 2014.
Inmiddels begon Limassol ook
daadwerkelijk met de nakoming
van de gemaakte en geformaliseerde schikking.
De VVCS wees al talloze malen
op de gevaren van het gaan spelen op Cyprus. Hoewel de licentie commissie daar tegenwoordig iets actiever lijkt, is en blijft
het een enorm risico. Het niet
nakomen van gemaakte afspraken blijft op Cyprus eerder regel
dan uitzondering. De enorm stapels dossiers op de bureaus van
de juristen van de DRC spreken
wat dat betreft voor zich. En
kun je vervolgens procederen,
dan is vervolgens ook nog heel
veel geduld en doorzetting
nodig. Realiseer je dat goed.
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Al in 2009 voorspelde Nick Viergever:
'Ajax is een club die bij me zou passen.'
Nu, vijf jaar later, is het zover.
Een gesprek over wittebroodsweken,
Luis Suarez en ambities. 'Ik ben
benieuwd hoe het is om Champions
League te spelen.'

Nick Viergever
Door Iwan Tol

10

T

wee jaar geleden meldde Ajax zich ook al voor
Nick Viergever. Toen ging een overgang naar
Amsterdam niet door omdat Ajax en AZ niet tot
overeenstemming konden komen. De
Amsterdammers kozen toen voor een andere
AZ'er, Niklas Moisander. Deze zomer ging een overgang
van Viergever naar Ajax wél door. En dus spreken we de
man uit Capelle na een van zijn eerste trainingen bij Ajax.

Hoe? Is dat alleen het voetbal of ook de zaken daaromheen?
'Het is het hele plaatje eigenlijk. AZ was subtop, Ajax is
top, daar komt het in grote lijnen op neer. De kwaliteit
van de groep ligt hoger, de trainingen zijn van een hoger
niveau, de oefeningen worden op een hoger niveau uitgevoerd. Maar het is ook alles eromheen: meer mensen
voor dezelfde functie, meer faciliteiten. Dat zijn de
belangrijkste verschillen.'

Hoe zijn de wittebroodsweken bevallen?
'Het gaat er heel professioneel aan toe bij Ajax', zegt
Viergever opgewekt. 'Het is net allemaal even wat groter
dan AZ. Dat moet ook wel: Ajax speelt voor het kampioenschap, voor de Champions League. Het is een stapje
hoger en dat merk je.'

Was je toe aan deze stap?
Ja, dit was hét moment om weg te gaan uit Alkmaar. Ik
heb vier jaar bij AZ gespeeld: veel meegemaakt, beker
gewonnen, aanvoerder geweest. Op een gegeven moment
ken je de club van haver tot gort en moet je verder.
Tenminste, dat vind ik. Ik ben ambitieus: als ik te lang op
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Is het wennen, een nieuwe club?
'Natuurlijk, maar dat zal voor iedereen gelden die een
nieuwe baan heeft. Een voetballer vormt daar geen uitzondering op. Nieuwe mensen, nieuwe ploeggenoten,
nieuwe namen. Je weet nog niet waar alles is. Daarin
moet je even je weg vinden. Gelukkig word ik erg goed
gesteund door de club en de mensen die er werken.
Iedereen is bereid om je even wegwijs te maken. Het
voelt prettig, het is niet ongemakkelijk of zo.'

FOTOGRAFIE: LAURENS LINDHOUT

Geen blunder gemaakt? Niet verdwaald geraakt?
'Nou, ik kwam er vandaag opeens achter dat de fitnessruimte twee verdiepingen heeft. Bij AZ was dat er maar
één. Zo kom ik elke dag steeds weer een beetje meer te
weten.'

hetzelfde niveau zou blijven acteren, zou ik me niet
meer doorontwikkelen.'
Je komt uit Capelle, onder de rook van Rotterdam.
Hoe reageerden ze daar op je overgang naar Ajax?
'Ik heb wel wat familieleden en vrienden die voor
Feyenoord zijn, maar iedereen is hartstikke trots en blij
dat ik bij Ajax zit. Die rivaliteit speelt niet.'
Was je benieuwd naar Frank de Boer?
'Zeker. Ik merk dat het echt een trainer is die van voetbal houdt, van het spel maken. Zijn visie richt zich op
het positiespel, op dominant voetbal. Dat spreekt me
heel erg aan. De samenwerking bevalt me prima. De eerste indrukken zijn goed.'

Nick Viergever werd op 3 augustus 1989 geboren in
Capelle aan den IJssel. Hij begon met voetballen bij de
plaatselijke amateurclub De Zwervers, maar werd al op
jonge leeftijd weggekaapt door Sparta. Als klein jochie
droomde Viergever ervan om topscorer te worden. Van
aanvaller werd hij echter al snel omgeturnd tot een verdediger. Dat bleek een goeie zet. Viergever groeide in
Rotterdam-West uit tot een technisch begaafde centrale
verdediger, die in 2010 een vierjarig contract bij AZ
tekende.
In 2013 won hij met de Alkmaarse ploeg zijn enige prijs
tot nu toe: de KNVB-beker. Als aanvoerder mocht hij die
omhoog houden; het hoogtepunt uit zijn carrière. Een
ander hoogtepunt had hij toen al achter de rug: zijn
debuut voor het Nederlands elftal, in de met 4-2 verloren oefenwedstrijd tegen België. Deze zomer maakte
Viergever transfervrij de overstap naar Ajax. Precies
zoals hij in een interview in 2009 al had voorzien. Toen
zei Viergever: 'Ajax zou bij me passen'.
Knap hoor, zo'n vooruitziende blik...
'Heb ik dat echt gezegd? Toen zat ik nog bij Sparta! Maar
goed, op zich is het wel logisch: Ajax is de grootste club
van Nederland, en over de hele wereld bekend. Voor
iedere voetballer is spelen bij Ajax hét doel om te bereiken. En het type spel van Ajax past bij me, omdat ze willen voetballen en van achteruit willen opbouwen.'
Je bent ook een 'schone' verdediger: technisch
geschoold, weinig overtredingen....
'Ajax is in elk geval wel een ploeg die de voetballende
oplossingen zoekt. Dat type spel speel ik ook. Ik ben niet
iemand die een bal wegpeert of zo, probeer wel altijd
voor een goeie voorzetting te gaan. Dat is typisch Ajax.
Maar ik weet ook heus wel dat je in de top af en toe een
overtreding moet maken. Die facetten horen er ook bij.'
Hoe gaat dat nou, als Ajax zich meldt?
'Nou ja, dan begint het spel een beetje hè. Met AZ moesten we nog de play-offs spelen. Ik wilde me niet laten
afleiden. Daarom hebben we besloten om pas daarna
om tafel te gaan. We zijn vervolgens in gesprek gegaan
en binnen een week was het rond. We hadden beiden de
intentie om eruit te komen, dan kan het dus snel
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gaan.Wat ik fijn vond is om op vakantie te gaan zonder
de zorg: komt het goed of niet? Zo heb ik heerlijke dagen
gehad met mijn vriendin op Ibiza en met mijn schoonfamilie in Turkije. Ik kon me helemaal focussen op Ajax.'
Overleg je ook veel met Arnold Oosterveer, je zaakwaarnemer?
'Met Arnold had ik al eerder een plan gemaakt. Hij vroeg
me op een gegeven moment: wat wil je, Nick? Is dat bij
AZ blijven of wil je een stap hogerop? Buitenland?'
Wat kwam daar uit?
'Ajax was onze eerste optie, we vonden dat die club het
beste bij mij paste. Ik vond het buitenland nog te vroeg.
Ik heb vier jaar bij AZ gespeeld, Europa League meegemaakt, de beker gewonnen en een jaar om de titel
gespeeld. Maar bij AZ is het wel meer: het hoeft niet, het
mag wel. Bij Ajax is die vrijblijvendheid eraf. Dan móet je
kampioen willen worden. Hun doelen liggen weer net
iets hoger. We gaan natuurlijk ook Champions League
spelen. Ik ben benieuwd hoe dat is. Ik wil dat eerst allemaal meemaken. Daarna komt eventueel pas het buitenland om de hoek kijken.'
Werk je al lang met Arnold Oosterveer samen?
'Onze samenwerking dateert al vanaf mijn tijd bij Sparta.
Toen ik in het tweede zat, was hij een keer bij een wedstrijd komen kijken. Erik Falkenburg was mijn maatje.
Die zat al bij hem. Toen is mijn moeder een keer met
Arnold gaan praten. Dat gesprek liep heel goed, uiteindelijk draait het er toch om wat voor gevoel je bij iemand
hebt. Wat ik prettig vind, is dat ik merk dat Arnold er
echt voor mij is. Hij geeft goeie adviezen, je kunt alles
tegen hem zeggen, hij is heel betrouwbaar. En hij triggert me ook om doelen voor mezelf te stellen. Daarin
investeert hij heel veel tijd.'
Welke rol speelt Oranje in je stappenplan?
'Eigenlijk geen. Het is alweer twee jaar geleden dat ik
daarbij heb gezeten. Het was een mooie ervaring en het
smaakt naar meer, dat lijkt me duidelijk. Ik denk dat als
ik het bij Ajax goed doe, dat Oranje ook weer langzaam
in zicht kan komen. Maar het is te vroeg om daarover te
speculeren. Ik wil me eerst bij Ajax in de basis knokken.
Dat staat op 1. Daarna zien we wel verder.'
Hoe heb je het WK gevolgd?
'Ik ben een liefhebber, dus de tv heeft de hele dag aan
gestaan. Soms keek ik met een half oog, soms ging ik er
echt voor zitten. Van Nederland heb ik natuurlijk alles
gezien.'
Je voelt hem al aankomen: had je zelf niet in Rio moeten
staan?
'Dat had ik natuurlijk graag gewild. Lijkt me logisch. Ik
heb er aan mogen ruiken. Maar het is alweer lang geleden dat ik erbij zat. Door mindere prestaties van mezelf
en van de club ben ik uit beeld geraakt. Ik werd nog wel
in de gaten gehouden door de staf, maar het mocht niet
zo zijn. Maar er komen nog genoeg toernooien aan. Aan
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mij de taak om weer in
beeld te komen bij de
bondscoach.'
Je hebt die allereerste wedstrijd van Van Gaal
gespeeld, tegen België. Hoe
kijk je daarop terug?
'Helaas verloren we, maar
voor mezelf was het een
hoogtepunt. Het shirt heb
ik nog, uiteraard. Een interland spelen is het hoogste
wat je kunt bereiken. Maar
niet dat-ie boven de schoorsteen hangt of zo. Het ligt
ergens in de kast. Ik heb
toen wel een mooi aandenken gehad van de KNVB,
een schilderij met foto's van
de wedstrijd. Die hangt wel
mooi in de gang.'
En zo kwam voor Nick
Viergever een droom in vervulling: spelen met de beste
voetballers van Nederland
en luisteren naar het
Wilhelmus. Een paar jaar
eerder had hij al een ander
hoogtepunt meegemaakt.
Het was op 10 mei 2009, op
de laatste speeldag van de
competitie, dat hij zijn
debuut mocht maken in de
hoofdmacht van de
Rotterdamse ploeg. Viergever kwam als invaller voor
Edwin van Bueren in het veld. 'Ik weet nog dat ik veel te
gretig was, pakte ook meteen een gele kaart', lacht hij. 'Ik
had het hele seizoen er bij gezeten. Foeke Booy gunde me
toen die kans. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar
voor.'
2010 degradeerde je met Sparta. Is dat hét dieptepunt uit
je carrière?
'Het doet nog steeds pijn. We hadden een hele goeie
selectie. Het eerste half jaar ging het nog best goed, maar
in de tweede helft van het seizoen verloren we toen veel.
Het werd heel onrustig: de trainer werd ontslagen, Aad
de Mos kwam. Die laatste wedstrijd tegen Excelsior was
krankzinnig. Excelsior miste in de slotfase een strafschop, daarna scoorden wij. Maar uiteindelijk schoot
Fernandez de winnende in. Die klap is Sparta nooit meer
te boven gekomen.'
Heb je ook iets geleerd van die degradatie?
'Jawel, maar daar stond ik toen niet bij stil. We waren
vooral bezig de club in de eredivisie te houden. Er stonden banen op het spel. Ik speelde al tien jaar bij Sparta,
kende iedereen van kantoor. Dat bracht een enorme druk
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met zich mee. Toen het niet lukte om erin te blijven,
overheerste heel sterk het gevoel: we hebben gefaald. Nu
besef ik dat het wel heel leerzaam was, voetballen onder
zo'n hoge druk. Ik heb later ook finaledruk gevoeld, bij
de bekerfinale met AZ bijvoorbeeld of voor belangrijke
Europese wedstrijden, maar de degradatiedruk is veel
zwaarder. Het is het verschil tussen spelen om te winnen
en spelen om niet te verliezen. Het is veel intenser. Als
het fout gaat, gaat het ook echt goed fout. Dan gaat de
club naar de filistijnen. Dat speelt allemaal mee in je
hoofd als je het veld opgaat. Na de wedstrijd, toen het
fout was gegaan, zaten we met het personeel op kantoor.
Om het gevoel van teleurstelling met elkaar te delen. Dat
was een mooi, emotioneel moment. Dat zal me altijd bijblijven.'
De eerste keer dat je bij Sparta in de basis stond, was
dat tegenover een man die tijdens het WK hét onderwerp
van gesprek was: Luis Suarez. Hoe waren die duels toen
met hem?
'Het ging me goed af, moet ik zeggen. We speelden 0-0
en ik had relatief weinig te doen. Maar of je lekker speelt
tegen een spits, hangt ook van het team af. Soms schakel
je vrij eenvoudig een gevreesde topscorer uit, maar heb

je het een week later weer moeilijk tegen een minder
bekende spits. Het is maar net hoe een wedstrijd loopt.
In de loop der jaren heb ik tegenover een hoop goeie
spitsen gestaan. Graziano Pellè is fysiek sterk, Suarez was
weer meer een loper.'
Je bent niet gebeten door hem?
'Gelukkig niet. Tja, wat moet je ervan zeggen? Het zal
iets in zijn hoofd zijn denk ik. Doodzonde, want hij is
een prachtige voetballer. Maar hij móet kennelijk winnen, dat zit heel diep bij hem. En als dat niet lukt, moet
hij dat afreageren. Hij heeft niet echt van eerdere gevallen geleerd in elk geval, die conclusie kun je wel trekken.'
Verdedigen is jouw vak. Is dat in de loop der jaren veranderd?
'Niet echt, vind ik. In Nederland vinden we opbouwen
heel belangrijk. Bij jou begint de aanval. Die moet je
opstarten. Daarna komt pas dat je je spits moet uitschakelen. In die volgorde ja. Natuurlijk is het belangrijk dat
je man niet scoort. Maar als je kwaliteiten op het opbouwende gedeelte liggen, dan is het belangrijk dat die tot
uiting komen.'
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Volgens jou ben je met je 1.83 meter iets te klein voor
de Europese top. Kun je eens uitleggen waarom die
paar centimeter verschil zo belangrijk zijn?
'De meeste Europese topploegen , in Engeland,
Duitsland, hebben grote centrale verdedigers. Daar
gaat de voorkeur naar uit. Dat is gewoon een feit.
Persoonlijk denk ik dat je met iets minder lengte daar
ook kunt voetballen. Frank de Boer heeft het uiteindelijk ook gered in de top. Het is ook te trainen natuurlijk. Hoe kleiner je bent, hoe belangrijker sprongkracht
is. Daarin hoop ik me bij Ajax weer verder in te ontwikkelen.'
Bij AZ was je aanvoerder, bij Ajax moet je in die zin
weer achteraan aansluiten. Is dat lastig?
'Nee, dat is totaal geen issue voor mij. Je bent wie je
bent en je doet je zegje wanneer je denkt dat je dat
moet doen. Bij AZ had je jongens die niet de band droegen, maar wel weer heel belangrijk waren in het
groepsproces. Dat zul je bij Ajax ook hebben. Maar er
kan er maar één die band dragen.'
Je hebt vroeg je vader verloren. Kun je vertellen wat de
impact daarvan is geweest op jou?
'Je mist een stuk van je opvoeding. Heel simpel: samen
voetbal kijken, over voetbal praten, over het WK bijvoorbeeld, dat is er niet meer bij. Nou moet ik zeggen
dat mijn moeder dat perfect heeft opgevangen al die
jaren. Ik heb ook een fantastische familie, met ooms
die heel dicht bij me staan. En ik heb een geweldige
schoonvader die bepaalde zaken overneemt. Maar ja,
het blijft zo dat je echte vader er niet meer is. Daar
moet ik mee om zien te gaan. Bij sommige dingen zou
het geweldig zijn geweest als hij er bij was geweest.'

“Iedereen wil zijn ouders blij
en trots maken”
Nu bij Ajax bijvoorbeeld...
'Precies. Iedereen wil zijn ouders blij en trots maken.
Dat zal hij ook vast zijn. Maar jammer genoeg is hij er
niet bij om dat ook te kunnen zeggen.'
Je hebt Peter van der Veen, je jeugdtrainer bij Sparta,
ooit je beste trainer genoemd. Is dat nog steeds zo?
'O wat grappig. Ik kwam hem laatst nog tegen hier, hij
zit nu ook bij Ajax. Peter werd mijn trainer bij Sparta
in een seizoen dat het allemaal niet zo lekker draaide.
Hij heeft er toen echt weer het plezier in teruggebracht. Daarom heb ik hem toen genoemd, denk ik. Als
jeugdtrainer is hij de beste geweest.'

wel iets op. Dat maakt ook een complete voetballer van
je. Het is niet zo dat er één waarheid is.'
Het zijn niet de minsten waarmee je gewerkt hebt. Aad
de Mos, Dick Advocaat, Gertjan Verbeek, Louis van
Gaal.... Wil je ze eens naast elkaar zetten?
'De Mos kwam de laatste weken om Sparta te redden.
Die had geen minuut te verliezen en stak heel veel
energie in het teamgebeuren. Er was maar één ding dat
telde en dat was de play-offs overleven. Ja, daar ging hij
ver in. Als je onder druk staat, doe je weleens wat. En
verder: De Boer, Van Gaal, dat zijn allemaal voetballende trainers. Die steken veel energie in het positiespel
en hoe je kunt domineren. Verbeek heeft weer heel veel
verstand van het fysieke gedeelte. Advocaat is echt een
peoplesmanager. Die is heel goed in het managen van
een team. Ik vind het heel interessant dat ik dat heb
meegemaakt.'
Wanneer is voor jou je carrière geslaagd?
'Phoe, dat vind ik een lastige vraag. Ik zit er nog middenin, waarschijnlijk kan ik dat later veel beter beoordelen. Maar sowieso moet je altijd voor jezelf het gevoel
hebben dat je er alles uithaalt. Dat je later kan zeggen:
ik heb er het maximale aan gedaan.'
In de jeugd van Sparta ging het altijd over jou, Kevin
Strootman en Erik Falkenburg. Respectievelijk: nationale
top, internationale top en nationale subtop. Had je toen
verwacht dat het zo zou gaan lopen?
'Ik merkte wel dat we er een beetje bovenuit staken.
Maar als jeugdspeler ben je maar met één ding bezig:
het eerste elftal halen, spelen in het stadion. Dan ben
je niet bezig met de vraag: waar kom ik terecht? Dat
Kevin nu al zoveel interlands achter zijn naam heeft
staan, en zo belangrijk zou zijn voor AS Roma, had ik
toen echt niet durven denken.'
En Falkenburg bij NAC?
'Misschien gaat hij die stap naar een hoger plan nog
maken. Hij heeft wel al veel wedstrijden gespeeld in de
eredivisie, veel doelpunten gemaakt. Maar hij is een
gevoelsmens. Gelukkig heeft hij nu met NAC een mooie
club gevonden. Hij blijft een enorm goeie voetballer.'
Tot slot: schuilt er ook een trainer in jou?
'Misschien ben ik over tien jaar het voetballen wel helemaal zat, dat weet je nooit. Maar je ziet dat veel voetballers blijven hangen in het wereldje. Daar ligt toch je
kennis en je netwerk. Ik merk wel dat ik het steeds
meer aan het trainersvak zit te denken. Ik wil sowieso
de cursussen gaan doen. Maar voorlopig is dat nog niet
aan de orde. Eerst richt ik me volledig op Ajax. Dat is
het belangrijkste.'

En later, in je professionele carrière?
'Ik denk dat je van elke trainer iets opsteekt. Iedere trainer heeft weer een andere visie op voetbal, en heeft
zijn eigen specifieke kwaliteiten. Van iedereen pik je
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Lectori salutem:
Oranje boven, Oranje
boven, leve het inkeren!
STEF BEKKER

H

et is 18 juni, 16.30 uur en ten tijde van
het schrijven van deze column, duurt
het nog zo'n anderhalf uur voordat de
aftrap van de wedstrijd Nederland Australië plaatsvindt. En ik zit nog achter mijn bureau. Zweetdruppels parelen op mijn
voorhoofd, de deadline nadert. Als je deze column
leest, dan weet je hoe het Nederlands elftal gevaren is. Is het koning Louis c.s. of hebben de analytici toch gelijk gekregen, ondanks de spetterende
overwinning van Oranje op Spanje, het land van
de sinaasappels. 'Waar was je toen Nederland van
Spanje won', zal ongetwijfeld een zin zijn die velen
over zich heen kregen.
Ik had de halve finale WK hockey gezien. Het beeld
wat bleef is dat zij veel verder zijn in de opvattingen over de spelregels. Nieuwe regels worden geïntroduceerd, oude worden aangepast of opgeheven.
Kom daar maar eens bij het voetbal aan. Ook in de
fiscaliteit veranderen spelregels. Eén wil ik er kort
uit lichten. De inkeerregeling. Elk in Nederland
wonende belastingplichtige dient de juiste en volledige gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken. Het maakt niet uit waar dat geld verdiend is
of in welk land dat vermogensbestanddeel zich
bevindt. Het moet worden opgegeven en vervolgens bekijkt de Belastingdienst wel in hoeverre er
mogelijk recht bestaat op het vermijden van dubbele belastingen. Want het zou best denkbaar kunnen zijn dat in dat andere land ook al belasting
betaald wordt. Dus moet niet alleen het salaris
worden opgegeven, maar ook de bankrekening
aangehouden bij een willekeurige Nederlandse
bank. Daar blijft het niet bij, ook de buitenlandse
bankrekening of het vakantiehuisje in Zuid
Frankrijk zal netjes in de aangifte verantwoord
moeten worden.

ik een zwartspaarder ben', zal wellicht de gedachte
zijn. Voorheen was het erg lastig om de frauderende belastingplichtige op te sporen. Echter, landen
wisselen meer en meer gegevens onderling uit, de
Belastingdienst kan beter opsporen en het bankgeheim in de ons omringende landen staat onder
druk. Belastingplichtigen worden zenuwachtig,
'stel nu eens dat...'. Daarom is het mogelijk om
onder voorwaarden de fiscale spijt te betonen,
ofwel, in te keren. Alsnog wordt alles fiscaal aan de
inspecteur opgebiecht en het in het buitenland
aangehouden vermogen wordt alsnog aan de
Belastingdienst gemeld. Het gevolg is wel dat de
Belastingdienst alsnog belasting zal gaan heffen
over het verzwegen vermogen. Daarnaast zal de
Belastingdienst rente berekenen. Echter, daar komt
ook nog een vergrijpboete bij. En dat wil nog wel
eens pijn doen. Om het 'opbiechten' te stimuleren,
kon tot 1 juli 2014 zonder boete worden ingekeerd.
Na 1 juli wordt er wel een boete berekend, namelijk ter grootte van 30%. Dit percentage wordt zelfs
vanaf 1 januari 2015 verhoogd naar 60%! Dus valt
er nog wat te biechten, dan blijft eigenlijk het 2e
half jaar 2014 over om dat nog met een enigszins
gematigde boete te doen. Daarna is het uit met de
pret.

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)

Het is 19 juni. Ik rond mijn column af. Nederland
heeft nipt gewonnen. Volgens de analytici was het
niet best. Maar als je slechte wedstrijden kan winnen, dan kan je toch ver komen? Ben benieuwd
hoe ik de aanhef van mijn volgende column ga
starten. HUP HOLLAND!

Het zal niet verbazen, dat lang niet iedereen bijvoorbeeld alle banktegoeden in zijn aangifte verwerkt. Het kan gebeuren dat je simpelweg vergeten
bent dat je een rekening in het buitenland hebt.
Het gebeurt soms onbewust en het zal niet verbazen, soms ook bewust. 'Hoe zou de Nederlandse
Belastingdienst er ooit achter moeten komen dat
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Dagboek Team VVCS
Donderdag 26 juni
De start van alweer de elfde editie
van Team VVCS. Alle materialen
zijn weer uit de opslag gehaald en
verhuisd naar de KNVB in Zeist. We
hebben gloednieuwe ballen en
hotelpakken. Ook de trainingskleding is weer aangevuld. Dit jaar zullen Hans van Arum en John Roox
het team trainen en coachen.
Beiden hebben veel zin om met de
spelers aan de slag te gaan. Ook
fysio René Beerntsen is weer van de
partij. Er is een mooi programma
samengesteld met een trainingskamp en vier wedstrijden tegen
BVO's uit de Jupiler League. Het
gezamenlijke doel is uiteraard om
weer zoveel mogelijk spelers onder
dak te krijgen.
We starten met tien spelers en drie
keepers. Dat is meer dan vorig jaar.
De ervaring leert dat het aantal spelers de komende week verder zal
toenemen.
Na een korte introductie van het
initiatief en een voorstelrondje is
het tijd om te gaan trainen. John
Roox neemt de keepers direct apart
om ze te onderwerpen aan specifieke keeperstraining. Hans van Arum
laat de spelers veel aan de bal, maar
uiteraard staat er ook enig duurwerk op het programma. Duidelijk
is te zien dat de spelers genieten
van de training en het mooie veld.
Hier ligt hun passie.
Vrijdag 27 juni
Vandaag de tweede training. Niklas
Tarvajarvi en Ricardo Talu sluiten
aan. De selectie wordt dus al iets
groter en mijn enige angst, te weinig spelers voor de eerste wedstrijd,
valt hiermee weg.
Er wordt rustig getraind en de eerste partijtjes gespeeld. De spelers
ogen fit en gretig. Trainer Hans van
Arum houdt vooralsnog de rem
erop.
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Na de training rijd ik naar de stomerij in Zeist om de kleding te
laten wassen. Een ritje dat ik de
komende weken vaak zal maken. De
spelers hebben het weekeinde vrij
en moeten zich maandag melden
voor het trainingskamp.
Maandag 30 juni
Vandaag begint het traditionele
trainingskamp. Drie dagen lang zullen de spelers intensief trainen. Zij
blijven overnachten in Zeist. Zo krijgen de spelers wat meer rust en
doen wij ook wat aan teambuilding.
De selectie begint aardig vorm te
krijgen. Ties Evers, Lion Kaak en
Leon van Dijk sluiten aan en brengen het aantal spelers op achttien.
Goed nieuws voor keeper Leon ter
Wielen. Hij tekent een contract bij
Achilles '29. De eerste speler die
Team VVCS verlaat voor een nieuwe
werkgever.
Die dag krijgen wij een aanvraag
van RKC om een wedstrijd te spelen.
Leuke tegenstander dus die wedstrijd wordt snel vastgelegd.
Na het gezamenlijke diner kijken
wij de rest van de avond WK voetbal
op een groot scherm in de kantine
van de KNVB.

Dinsdag 1 juli
Er staan twee trainingen op het programma. Een zware dag dus voor de
spelers.
Ex-Roda JC spits Berry Powel sluit
aan. Leuk dat een speler van dat
kaliber zich aanmeldt. Hij wil fit
worden en wedstrijdritme opdoen.
Waar beter dan bij ons? Weer terug
op achttien spelers.
De eerste training is relatief rustig
met afwerkvormen en korte partijen.
In de middag is de training pittig
met intensieve, grote partijen. Een
aardige werkdag voor de spelers.
Woensdag 2 juli
Alweer de laatste dag van het kamp.
De training is niet al te pittig vanwege de zware dag van gisteren.
Toch is iedereen tevreden over de
fysieke gesteldheid van de groep. Er
zijn geen blessures en iedereen is
redelijk tot goed in conditie. Het
trainingskamp was dus weer succesvol en ik wil de KNVB dan ook
bedanken voor de goede zorg.
Vrijdag 4 juli
De laatste training voor de eerste
wedstrijd tegen Almere City FC.
Tim Vincken en Tim Eekman mel-
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den zich vandaag. Beiden hebben
een goede staat van dienst en
behoorlijk wat ervaring in de eredivisie. Een mooie aanvulling voor
onze selectie. De selectie is fit en
voor elke positie hebben wij spelers
beschikbaar. De trainer kan gerust
zijn en een uitgebalanceerde opstelling gaan bedenken. Iedereen heeft
zin om eindelijk weer een wedstrijd
te spelen. Ik ben druk bezig om
alle spullen klaar. Zo'n 6 tassen heb
ik nodig om alle materialen naar
Almere te krijgen. We spelen in het
"Argentijns blauw”. Ook moet de
opstelling die middag op de website
en richting alle scouts en clubs worden gezonden. Daar doen wij het
uiteindelijk voor.
Zaterdag 5 juli
De eerste wedstrijd is altijd weer
iets aparts. In de kleedkamer voel ik
de spanning. Niet alleen bij de spelers, maar ook bij trainers en staf.
Een wedstrijd is toch iets totaal
anders dan een training. Team
VVCS begint stroef aan de wedstrijd.
Het samenspel is niet goed en de
spelers moeten duidelijk aan elkaar
wennen. Toch maakt Niklas
Tarvajarvi al na 5 minuten het eerste doelpunt van Team VVCS 2014.
Wat een opsteker! De vreugde is ech-
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ter van korte duur. Almere scoort
tweemaal en Mitchell Pique moet
met hoofdletsel naar de kant. De
tweede helft wordt er flink gewisseld door Van Arum en komt het
team iets beter in zijn spel. Mooie
aanvallen en kansen volgen elkaar
op, maar gescoord wordt er niet
meer. Toch overheerst na de wedstrijd het goede gevoel, zeker na een
uitstekende tweede helft.
Maandag 7 juli
We trainen vandaag met een kleine
groep. Enkele blessures dwingen de
trainer tot het creatief invullen van
de training. Een aantal jongens gaat
op proef en zal een wellicht woensdag niet met ons kunnen spelen.
Ondanks het verlies tegen Almere is
de sfeer goed. De goede tweede helft
geeft de burger moed en de wedstrijd tegen RKC staat alweer voor
de deur. Bij de nabespreking worden de puntjes op de i gezet en kan
iedereen zijn mening geven over de
eerste wedstrijd en de tactiek.
Dinsdag 8 juli
De dag voor de wedstrijd tegen RKC
is er toch enige zorg. De blessures
en stages lijken geen roet in het
eten te gaan gooien. Joey Brock en
Mark Janssen spelen vanavond mee

met FC Oss en het is niet duidelijk
of zij morgen bij ons aansluiten.
Toch maar even contact gezocht
met RKC om eventuele problemen
gezamenlijk op te lossen. 's Avonds
laat laten Brock en Janssen weten
graag ook met ons te spelen en alle
opties open te houden. Een slimme
keuze.
Woensdag 9 juli
Vandaag staat de tweede wedstrijd
op het programma tegen het gedegradeerde RKC Waalwijk. Bij aankomst op het complex van RWB
breekt er een soort moesson los. Het
zal de hele wedstrijd blijven regenen en er staat ook nog eens een
straffe wind. Bij RKC is een leegloop
geweest van spelers. De selectie van
ons team is aanmerkelijk groter. De
wedstrijd verloopt goed. We hebben
het betere van het spel en komen in
de eerste helft terecht op 1-0 door
een mooi schot van Adil Tihouna.
Het doelpunt geeft vertrouwen en
door het mooie combinatiespel lijkt
het wel alsof men al jaren samen
speelt. In de tweede helft wordt verzuimd om verder afstand te nemen.
Uiteindelijk blijft het bij maar 1-0.
In de kleedkamer zit de sfeer er
goed in en klinkt er vrolijke muziek
vanuit de iPhone van Leon van Dijk.
Vrijdag 11 juli
Opgewekt komen de spelers aan op
het terrein van de KNVB. De overwinning op RKC geeft iedereen een
goed gevoel. Ook over het getoonde
spel is iedereen zeer tevreden. De
fysieke gesteldheid is opmerkelijk.
We oogden aanmerkelijk fitter dan
de selectie van RKC. Mark Janssen
gaat vandaag op proef bij FC Oss.
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Het SBS programma Hart van
Nederland komt opnames maken
van de training en volgt Gerard
Aafjes tijdens een "dagje" Team
VVCS. Het immense verschil in positie en carrièremogelijkheden van de
WK-gangers en die van onze spelers
is het onderwerp van de reportage.
Zaterdag 12 juli
In het Osse kuipje spelen wij tegen
FC Oss, een oud werkgever van mij.
De selectie is aardig uitgedund vanwege spelers die op stage zijn. Mark
Janssen doet zelfs mee bij de tegenstander van vandaag. We hebben
maar 3 wissels, waarvan 1 keeper.
Jasper van Gelderen staat vandaag
voor het eerst op doel. Oss begint
sterk en wij hebben moeite met het
team van Wil Boessen. Tijdens de
eerste helft komt Oss door een
penalty op voorsprong. De tweede
helft verloopt beter en wordt ons
team een zuivere penalty onthouden. Tot score komen wij helaas
niet en verliezen de derde wedstrijd.
Maandag 14 juli
We gaan vandaag alweer de laatste
week van Team VVCS in. De tijd
vliegt. Naar aanleiding van het verlies tegen Oss houdt Hans van
Arum een nabespreking over de fouten die werden gemaakt. Het lijkt
net of wij onderdeel uitmaken van
een BVO, zo gedreven is de trainer.
Omdat het FIFPro Tournament aan
het einde van de week zal plaatsvinden, bespreek ik de aankomende
week en het toernooi. Het wordt
een belangrijke week voor de spelers. Helaas mag ik maar 2 keepers
meenemen en zal er dus één moeten afvallen. De keepers tonen
begrip voor de moeilijke keuze die
wij donderdag zullen moet maken.
Dinsdag 15 juli
Vandaag de vierde en laatste wedstrijd in en tegen FC Volendam.
Vorig jaar verloren wij nog met 4-1
van de ploeg van oud Team VVCS
coach Hans de Koning.
We hebben een grote selectie. Ties
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Evers, Frits Dantuma en Mark
Janssen sluiten na korte stages weer
aan. Trainer Hans van Arum heeft
vandaag een ruime keuze.
De wedstrijd gaat lange tijd gelijk
op. Er is geen sprake enig kwaliteitsverschil. In de tweede helft komt
Team VVCS op voorsprong door een
kopbal van Berry Powel. Zonder al
te veel moeite, met zelfs mogelijkheden op 2-0, wordt de wedstrijd
uitgespeeld. Puike prestatie van de
mannen.
Donderdag 17 juli
De laatste training van Team VVCS.
De spelers druppelen één voor één
binnen. Ik deel korte broeken uit
vanwege de warme dagen die gaan
volgen. Vandaag moeten wij ook
één van de drie keepers teleurstellen, omdat hij niet mee kan doen
aan het FIFPro Tournament. Tijdens
de laatste training schiet echter bij
Jasper van Gelderen zijn arm uit de
kom. De teleurstelling bij Jasper is
groot. Het maakt de keuze, helaas,
makkelijk.
Op het veld neem ik afscheid van
Hans van Arum. Vanwege vakantie
kan hij de coaching in het laatste
weekend niet meer doen. Zowel de
spelersgroep als Hans spreken van
een geslaagde drie weken, waarin
met veel plezier en bezieling is
getraind en gespeeld. "Bedankt
Hans, voor een prettige samenwerking".
Vrijdag 18 juli
Om 18.00 uur is het verzamelen in
het Holiday Inn in Leiden. Na het
diner neem ik de groep apart om ze
nog een laatste maal te wijzen op

het belang van toernooi. Veel scouts
zullen aanwezig zijn en de spelers
kritisch bekijken. Goed voor de dag
komen is dus een must. Vanwege de
afwezigheid van Van Arum zal ik de
coaching doen. In mijn hotelkamer
brainstorm ik over de opstelling.
Het toernooi winnen is ondergeschikt aan de filosofie van Team
VVCS. Iedere spelers moet evenveel
minuten krijgen om zijn talenten te
kunnen tonen.
Zaterdag 19 juli
Om half negen zitten alle spelers
aan het ontbijt. Even voor 10.00 uur
vertrekken wij met de bus naar
Rijnsburg. De sfeer is goed en ontspannen. Na de teambespreking
volgt de warming up op het fantastische veld van Rijnsburgse Boys. De
temperatuur is inmiddels ver boven
de 30 graden. We spelen een goede
eerste wedstrijd tegen Portugal en
hebben het meeste balbezit. Helaas
kunnen wij het overwicht niet
omzetten in doelpunten en de wedstrijd eindigt in 0-0.
Na een lange rustperiode spelen wij
de tweede wedstrijd tegen Frankrijk.
Er moet gewonnen worden om naar
de finale te gaan. Helaas wordt het
een vergelijkbare wedstrijd en
wederom blijft een doelpunt uit.
Door de twee gelijke spelen eindigen wij tweede in de poule en spelen daardoor op zondag om de 3e
plaats tegen Denemarken. Even is
de sfeer in de kleedkamer terneergeslagen door het niet behalen van de
finale. Maar na enkele bemoedigende woorden van mij en de meest
ervaren spelers , het spel was namelijk goed, slaat dat snel om.
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Na een zware en warme dag zoeken
de spelers na het diner verkoeling
in het zwembad van het hotel.
Morgen de allerlaatste minuten van
Team VVCS 2014.
Zondag 20 juli
Vandaag tegen Denemarken. Alweer
de laatste wedstrijd van Team VVCS.
De tijd is snel gegaan. Helaas twee
blessures, Gerard Aafjes en Leon
van Dijk. Vlak voor de wedstrijd zal
ook Ricardo Talu niet fit genoeg
blijken. Desondanks spelen wij een
goede wedstrijd. Ik zie veel goede
combinaties. Toch blijkt scoren een
makke van dit elftal. Vlak voor rust
komen wij bij één van de spaarzame Deense uitvallen zelfs op achterstand. In de tweede helft gaan
wij dan ook op zoek naar de gelijkmaker. Ondanks een groot overwicht komt deze er niet en verliezen wij onterecht.
In de kleedkamer probeer ik direct
de frustratie van het verlies weg te
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nemen door het elftal te complimenteren met het goede spel en
dito inzet. We hadden meer verdiend.
Dit waren ook de laatste minuten
van Team VVCS 2014. Ondanks een
vierde plek op het toernooi kijk ik
terug op een succesvolle periode
qua fitheid en uitslagen. Eén van de
doelstellingen van het team is fit
worden en wedstrijdritme opdoen.
Daar zijn wij zeker in geslaagd. Op
dit moment zijn er twee spelers die
een contract hebben kunnen
bemachtigen, Leon ter Wielen
(Achilles'29) en Nick Hengelman (FC
Oss). Maar ik ben er zeker van dat er
van deze selectie nog wel een aantal
actief zal blijven in het betaald voetbal. Het niveau van het team was
deze editie hoog.
In de kleedkamer bedank ik John en
René voor hun inzet om de spelers
fit te krijgen en te houden. Dit is
erg goed gegaan gezien de fysieke

gesteldheid van de groep. Tevens
was de onderlinge verstandhouding
erg goed en positief. Ik wens de spelers veel succes in hun zoektocht
naar een nieuwe werkgever en zeg
hen mijn hulp toe. De spelers gaan
nu weer hun eigen weg en hebben
binnenkort wellicht moeilijke
beslissingen te nemen. Daarbij wil
de VVCS hen graag ondersteunen.

Op naar Team VVCS 2015!

augustus 2014

DE CONTRACTSPELER

21

RED de contractspeler aug 2014

25-07-2014

13:53

Pagina 22

Uitdagende doelstelling van hoofd-trainer Rob Alflen
Net als in voorgaande seizoenen mikt het fiks gerenoveerde FC Utrecht weer op een eindklassering
tussen de zesde en twaalfde plaats. Als trainer is Rob Alflen uiteraard precies op de hoogte van die
bijna traditionele doelstelling. Maar hij formuleert zijn eigen opdracht een tikje origineler en duidelijk
Door LEX MULLER
meer uitdagend:

'Ik wil meer mensen
op de tribunes bij
FC Utrecht'

M

et Rob Alflen (46), opvolger van Jan Wouters en
debuterend hoofdcoach in het betaalde voetbal,
wil FC Utrecht voor meer aanvallend en
avontuurlijk voetbal gaan. 'Wij hebben hetzelfde gemiddelde aan toeschouwers
begroot als afgelopen jaar: rond de 17.500. Maar we willen
meer. Het zou me tegenvallen als dat niet gaat lukken',
stelt algemeen directeur Wilco van Schaik zonder aarzeling.
Na alle schommelingen in de voorbije competitie vernieuwde FC Utrecht de vrijwel complete technische staf,
maar ook bewust een groot deel van de selectie, met het
accent op de voorhoede. Assistent Rob Alflen schoof op
naar de functie van hoofdcoach, met Harry van der Ham
en de jeugdige Sjors Ultee (pas 27, afkomstig uit de jeugd)
als secondanten. En bovenal met Co Adriaanse (67) in de
rol van de wijze adviseur en raadgever. De voormalige
oefenmeester trad kortgeleden in dienst bij FC Utrecht.
Het kwartet moet FC Utrecht weer neerzetten als het
straatschoffie van de eredivisie. 'Met veel druk naar voren,
zo willen we spelen', bedient Rob Alflen zich van een meer
dan bekende uitdrukking in het trainersjargon. 'Er moet
iets gebeuren voor de doelen.' Vandaar ook de keuze voor
Harry van der Ham, trainer van het gepromoveerde FC
Dordrecht. 'Hij is ook een Utrechtse jongen. Hij heeft in de
eerste plaats kwaliteit, ervaring opgedaan in de Jupiler
League en hij hangt onze stijl van spelen aan.'
Ook Rob Alflen (van 7-5-1968) is een rasechte Utrechter. In
1985 debuteerde hij, pas zeventien, als speler logischerwijs
in de Galgenwaard. 'Ik was een balans' speler', zo karakteriseert hij zichzelf. 'Een controlerende middenvelder. Een
nummer zes, maar wel één die redelijk kon voetballen. Ik
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was een slechte loper, niet soepel. Te zwaar gebouwd, geen
pure snelheid.'
Bij FC Utrecht nam Rob Alflen de positie over van Jan
Wouters, die in 1986 switchte naar Ajax. 'Zo'n type was ik,
alleen vulde ik de positie wat anders in. Jan was defensief
beter. Ik kon meer aan de bal.' In de winterstop van het seizoen 1991-1992 emigreerde Jan Wouters naar Bayern
München en weer was Rob Alflen voorbestemd om zijn
vacature op te vullen in de hoofdstad. 'Leo Beenhakker
haalde me naar Ajax. Hij ging al in september terug naar
Real Madrid en Louis van Gaal werd toen trainer in
Amsterdam.'
Bij Ajax stokte de carrière van Rob Alflen, die in drie seizoenen amper de dertig wedstrijden rond maakte. Met
name in het jaargang van 1993-1994 trad de stilstand in:
nog slechts vier duels. 'Ik heb weinig gespeeld vanwege
veel blessures. Uiteindelijk ben ik afgekeurd vanwege mijn
rug. Ik had een dubbele hernia, en nog één van een slecht
niveau. Dus niet operabel. Heel jammer, want mijn carrière zat echt wel in een lift.'
Via de amateurs van Holland probeerde hij bij Vitesse,
Sparta, Heracles en Cambuur Leeuwarden een geslaagde
comeback af te dwingen, maar gaf dat streven in de zomer
van 2000 ontmoedigd op. 'Ik ben op mijn 32ste gestopt. Ik
vond het niet meer leuk. Ik kon niet meer doen wat ik
wilde en wat ik moest doen. Bij Ajax zat ik op mijn top.
Dat was toen het beste elftal van de wereld. Dat niveau kon
ik aan. Ik had daarvoor de capaciteiten. Maar lichamelijk
wilde het niet meer. Ik kon het maximale niet meer bereiken. Ik haalde ook niet meer het plezier uit voetbal.'
Rob Alflen verhuisde voor twee jaar naar Spanje, in de
buurt van Benidorm. 'Ik ben daar met mijn gezin gaan
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wonen. Ik wist niet wat ik moest doen.
Financieel was het mogelijk, en mijn
schoonouders woonden daar al in de
buurt. Het leven in Spanje trok me aan.
Maar na veertien, vijftien maanden verveelde ik me kapot. Ik voelde me nutteloos.' Hij had zijn huis in Utrecht aangehouden en het gezin nestelde zich weer
op het oude adres. 'Het voetbal begon
toch weer te trekken. Het ritme zoals je
van week tot week leeft. Dat miste ik. Ik
was ook wel nieuwsgierig naar wat ik
nog meer zou kunnen in het voetbal.'
In het bezit van de diploma's Trainer /
Coach 2 en 3 was hij al bevoegd te pionieren als trainer. 'Dan mag je aan de
slag bij een club tot en met de tweede
klasse.'

Bij het nabije De Bilt kon hij zichzelf in
alle rust testen bij de A 1-junioren. 'Een
bescheiden niveau'. Maar ideaal om de
eerste stap te maken op de weg naar een
nieuwe toekomst. Hij combineerde dat
tevens met twee interessante uitdagingen: analist bij het door René van den
Berg geleide maandag-programma
'Namen en Rugnummers' van RTV Utrecht en wekelijkse
columns bij het huisblad Ons Utrecht en later bij het lokale AD. 'Ik heb dat zo'n vier tot vijf jaar gedaan. Dat was
heel leuk. Ook het schrijven beviel me erg goed.'
Met de A-junioren van De Bilt finishte de debutant-trainer
als tweede, na de nederlaag in een beslissingswedstrijd om
de titel. 'Het was een aardig ploegje. Ik kreeg in de gaten
dat ik dingen kon overbrengen. Daar haalde ik een goed
gevoel uit. Ik kreeg er steeds meer plezier in.' Het jaar daarop mocht hij zich ontfermen over het eerste van De Bilt,
een tweedeklasser. Dat mondde uit in een tweede seizoen,
waarin hij de cursus Trainer-Coach 1 met succes doorliep.
'Dan mag je aan het werk bij alle amateurs en als assistent
in het betaalde voetbal.' Op parttimebasis secondeerde hij
Jan Zoutman bij Haarlem. 'We trainden daar drie keer in
de week in de ochtend.'
Het was inmiddels medio 2008 en Rob Alflen voelde zich
op zijn gemak in de hectiek van het trainersvak. 'Ik wilde
een stapje omhoog.' Hij koos voor FC Breukelen, een eersteklasser die al twee jaar eerder had aangebeld. Ook zijn
oude club FC Utrecht had hem ondertussen benaderd,
voor de functie van scout. Een goede mix en een overvolle
agenda. 'Drie keer in de week trainen bij Breukelen, de
wedstrijd op zondag. En dan vrijdag en zaterdag scouten
voor Utrecht, tot in België toe.'
Na acht maanden moest hij noodgedwongen alweer opzeggen bij FC Breukelen. Simpel, omdat de leiding van FC
Utrecht trainer Jan Oosterhuis van het zinkende belofte-

Rob Alflen is een rasechte
Utrechter.
team afzette en dringend een vervanger nodig had. 'Ik heb
de laatste zes wedstrijden van Jong Utrecht gedaan. Daarin
speelden we ook nog eens tegen de top vier. We degradeerden.' Als lid van de technische staf ondertekende hij, bijgestaan door Patrick van Diemen van de VVCS ('Voor mij een
betrouwbare partij') , een eerste verbintenis tot medio 2010.
Met Jong Utrecht streefde Rob Alflen begrijpelijk naar een
snelle terugkeer, maar dat lukte pas in zijn tweede volledige jaar. 'Heracles bleef winnen en we werden tweede. Maar
we pakten wel de beker. Een jaar later werd het belofteteam wel kampioen.' Ook in het seizoen 2011-2012 waakte
hij, aanvankelijk, scherp over de kweekvijver van FC
Utrecht. Tot in oktober Erwin Koeman als hoofdtrainer
plotseling opstapte. De directie loste het acute probleem
op door zowel Jan Wouters als Rob Alflen een trede hoger
in te schalen in de hiërarchie. De eerste derhalve als nummer één, de ander als assistent. Voor hemzelf was het meer
dan duidelijk dat hij geleidelijk aan wilde toegroeien naar
de post van eerste man. 'In mijn tweede jaar als assistent
heb ik het diploma voor coach betaald voetbal gehaald. Ik
heb stage mogen lopen bij FC Utrecht. Dat mocht gelukkig.
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De cursus hakte er wel in. Ik vind het niet leuk om een dag
in een leslokaal te zitten. Ik heb het echt gedaan om een
keer hoofdtrainer te zijn.'
Bijna drie seizoenen deelde Rob Alflen vrijwel dagelijks lief
en leed met Jan Wouters en FC Utrecht. Gezamenlijk ook
ondergingen zij de val van de vijfde naar de tiende plaats,
na een uiterst wisselvallige competitie met rumoerige
weken van onvrede over de lage rangschikking. 'Ik vind Jan
fantastisch. We zijn ook vrienden. Bedenk dat ik de hele
dag zat met Jan. Van hem heb ik geleerd hoe om te gaan
met de verschillende stromingen in en rond de club. Wat
er allemaal van buitenaf binnendringt, van supporters tot
pers, enz. Alles wat Jan wilde, zette hij op een magneetbord. Dan woog hij alle voors en tegens af. Als het ware als
een schaker overdacht hij telkenmale de situaties.'
Als startende trainer/coach in de eredivisie wil hij nu voor
alles zichzelf zijn en blijven. 'Je pakt van iedereen wat mee.
Dat deed ik al als speler.' Al namen noemend roept hij verrassend de herinnering op aan Ab Fafié, 27 november 2012
op 71-jarige leeftijd overleden. 'Ik heb hem een jaar meegemaakt, in mijn laatste jaar bij FC Utrecht. Eén van de beste
trainers die ik heb gehad. Een geweldige man met humor.
Zijn trainingen waren dodelijk saai. Maar hij kon als de
beste iedereen vanuit zijn kracht laten functioneren. Hij
wist dat zo in elkaar te puzzelen dat het altijd klopte.'
Bij Ajax pikte Rob Alflen, ondanks de misère van de vele
blessures, meer dan voldoende op van Louis van Gaal en
zijn stijl van trainen. 'De beste. Zo duidelijk in alles wat hij
wil en hoe hij het bedoelt. Geweldige trainingen. Altijd
goed strijdplan. En heel menselijk. Na Van Gaal komt voor
mij Fafié. En ik noem ook nog Han Berger. Van hem heb ik
onthouden dat je niet te gauw tevreden moet zijn. Er zit
altijd meer in.'

Verantwoordelijk voor de revival van het vroegere elan en
de klassieke waarden bij FC Utrecht, als naar voren
gericht, vroeg druk op de tegenstander met ruimte in de
rug en snel de bal hebben, kan Rob Alflen immer terugvallen op de steun van Co Adriaanse, een oude, geslepen rot
in het metier en tevens gezegend met een lange erelijst vol
trofeeën. 'Hij heeft alles al honderd keer gezien. Hij is ook
voorstander van een aanvallende speelstijl, met veel druk
naar voren. Hij past heel goed bij ons. Hij denkt over alles
na, maar dringt niets op. Heel prettig. Ik ben er heel blij
mee. Ik heb het gevoel dat ik er heel veel profijt van zal
hebben.'
Vooralsnog willen Rob Alflen en de directie van FC Utrecht
het gezamenlijke avontuur voor een jaar aangaan. 'Ik had
nog een jaar als assistent. Beide partijen vonden één jaar
prettig. Waarom langer? Ik ben niet zo'n liefhebber van
het gedoe met afkoopsommen. Dat hoeft voor mij niet zo.
Als het voldoet, kunnen we misschien voor langer tekenen.'
Opnieuw gesouffleerd door Patrick van Diemen, met wie
hij overigens nog een jaar samenspeelde bij FC Utrecht,
was hij vlot rond over de verbintenis als hoofdtrainer. 'In
mijn contract als assistent stonden al de voorwaarden
beschreven, voor het geval ik hoofdtrainer zou worden.
Dat had ik ook al bij Jong Utrecht, indien ik assistent zou
worden bij het eerste. Vaak komt zoiets onverwacht, met
de nodige hectiek. Nee, zie het niet als een vooruitziende
blik maar meer als het vermijden van onnodig langdurige
onderhandelingen', aldus de nuchtere opstelling van Rob
Alflen, die bij FC Utrecht vroegtijdig en zonder commotie
werd aangesteld als de volgende trainer in een fraai rijtje
met Willem van Hanegem, Ton du Chatinier, Erwin
Koeman en Jan Wouters.
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Peter Reekers geslaagd voorbeeld van re-integratieservice

Marieke Pol houdt (namens VVCS)
voetballers weg van zwarte gat
Namens de VVCS behoedt Marieke Pol voetballers voor een angstaanjagende
duikeling in het zwarte gat. Zij verzorgt de re-integratieservice zoals dat heet, een
mondvol maar voor de vakbond een belangwekkende dienst voor vertwijfelde profs.
'In de Jupiler League is er een trend merkbaar dat steeds meer jongens eerder bij mij
aankloppen, met de vraag wat hij na zijn carrière kan doen', vertelt ze, eigenaar van
Sport United en al sinds 2007 actief voor de VVCS.

E

en jaar eerder, in 2006, richtte Marieke Pol (geboren in Apeldoorn, nu 47) het in Weesp gevestigde
Sport United op, opgezet als projectorgaan ter
ondersteuning van gewezen sporters bij hun loopbaanontwikkeling. 'Via de VVCS leerde ik Houssin
Bezzai kennen. Hij begon met vier uur in de week voor mij
te werken. Hij is nooit meer weggegaan en hij is nu mijn
zakenpartner', aldus Marieke Pol over Bezzai, ex-speler van
onder meer Sparta, meervoudig Marokkaans international,
rolmodel en intens begaan met het lot van kwetsbare jongeren.
Het was Marc van Hintum, die de maatschappelijk betrokken Marieke Pol indertijd koppelde aan de VVCS. 'Door een
artikel in De Telegraaf ben ik zo brutaal geweest om de
VVCS te bellen.' Ze kreeg een uitnodiging voor een gesprek
met voorzitter Danny Hesp en via het UVW werd de dienstverlening uitgewerkt, opgezet en geconcretiseerd. De samenwerking kwam geleidelijk aan op gang en bewees in de afgelopen zeven jaar afdoende zijn nut en waarde. 'Het eerste
jaar was het nog niet zo bekend.' Maar sindsdien helpt
Marieke Pol zo'n tien tot vijftien jongens jaarlijks met de

Door LEX MULLER
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loopbaanbegeleiding voor na het voetballen. Ze dirigeert
hen, met assistentie van haar bureau, waaraan nu ook oudvoetballers als Jochem de Weerdt (Go Ahead), Raphael
Supusepa (Ajax), Ugur Yildirim (éénmalig international) en
Sergio Ommel (FC Groningen) zijn verbonden, alle windrichtingen op in de maatschappij. Heel vroeger, in de oude tijd,
was een speler nog gelukkig met een sigarenzaak of later
met een sportzaak. Maar dat is al lang vergeelde nostalgie.
'Rodney Cairo werkt fulltime als teamleider bij Transferium
Jeugdzorg en studeert nu MWD (HBO), in een jeugdinstelling. Mirano Carrilho (ex-ADO) is personal-trainer bij
Fysiomed in Amsterdam.' Maar weer een ander vestigde zich
als filiaalmanager bij een woonmeubelbedrijf. Of schematiseert voor de betaalzender Sport 1 de reclameblokken tussen
de uitzendingen en deelt ze in tijdens de programma's. En
zo kan ze legio voorbeelden noemen van allerlei mogelijke
banen.

“Ik ga niet doelloos uit het
raam zitten staren”
Marieke Pol volgde zelf
een opleiding als hostess in het toerisme. 'Ik
had graag het CIOS willen doen. Maar ik had
een conservatieve
vader en die vond dat
niets voor meisjes.'
Haar huidige bestaan
bevalt haar niettemin
uitstekend. 'Ik zit ook
nog een paar dagen in
de week bij Heerenveen op de maatschappelijke afdeling.'
September nadert inmiddels en dan breekt de drukte los
voor Marieke Pol. Want dan realiseren meer en meer uitgespeelde profs zich de ernst van de situatie dat ze geen club
meer kunnen verleiden met een contract. 'Ja, wat nu? Wat
wil ik? Ik moet wel wat gaan doen. Ik ga niet doelloos uit
het raam zitten staren', bepeinsde Peter Reekers, voor wie
dat dilemma begin 2013 opdoemde.
AGOVV ging failliet, kon niet meer deelnemen aan de
Jupiler League en de centrale verdediger raakte zijn broodwinning kwijt. 'Ik ben vrij nuchter. Ik was ook niet in
paniek. Maar ik wilde me wel verder ontwikkelen. Het
moment dat ik zou gaan stoppen, kwam sneller dan
gedacht. Ik was er ook klaar mee. Het plezier als voetballer
was verdwenen.' Hij telefoneerde met de VVCS en kreeg het
nummer van Marieke Pol toegespeeld. 'Ik heb haar gebeld en
een afspraak gemaakt.'
In Apeldoorn hoorde Marieke Pol de geboren Almeloër en de
voormalige werknemer van Heracles ('Fritz Korbach heeft
mij laten debuteren') en VVV gedurende twee uur uit. 'Het
klikte meteen. Misschien omdat we allebei op 2 juni jarig
zijn', memoreren ze beiden met een brede glimlach. 'Ik wil
iets met en voor mensen doen', zo had Peter Reekers al langdurig nagedacht over wat hij ambieerde na het voetballen.
'We hebben hem een beroepskeuzetest laten doen. Daar

kwam dat ook uit', vult Marieke Pol aan.
Na het faillissement van AGOVV vond Peter Reekers (nu 33)
nog voor anderhalf jaar onderdak als amateurvoetballer bij
DETO, bij hem om de hoek in Vriezenveen. Vorig jaar benutte hij een deel van de vrije uren aan de studie voor de diploma's Trainer Coach 3 en 2. 'Dat heb ik met ontzettend veel
plezier gedaan.' Hij liep stage bij FC Twente, onder meer als
assistent van de C 1 en meerdere elftallen. Komend seizoen
gaat hij de uitdaging aan met de praktijk als hoofdtrainer
van tweedeklasser STEVO uit Geesteren. 'Ik heb voor één seizoen getekend. We trainen twee of drie keer per week en spelen de wedstrijd op zondag. Daarnaast zal ik een aantal keer
per week stage lopen bij Vitesse, om nog meer ervaring op te
doen in het trainersvak.' Een interessante oriëntatie voor de
toekomst, en goed te combineren met zijn functie als
Projectleider maatschappelijke activiteiten bij Heracles. 'Ik
was het thuiszitten zat. Ik ben toen naar het stadion van
Heracles gereden. Daar liggen mijn roots. De club is mijn
tweede huis. Eerst was er geen plek. Maar het werd enorm
gewaardeerd dat ik graag wat wilde doen. Heracles ging als
club kijken wat het me kon aanbieden.'
De stichting 'Heracles Almelo scoort voor iedereen' kon wel
enige versterking gebruiken, zo hoorde hij via zijn contact
met een docent van Assist. September 2013 werd hij aangenomen, in eerste instantie voor acht uur in de week. Maar
dat verdubbelde al snel naar zestien uur en beloonde hem
met een jaarcontract. 'Daar ben ik heel erg tevreden mee. Er
is ontzettend veel waardering. Ze geven me vanuit de club
volledige vrijheid. Dit alles maakt dat ik nog meer plezier
heb in mijn werk.' 'De stichting steunt op vier pijlers', vervolgt Peter Reekers. 'Zorg, school, de wijk en de foundation.
Daaronder vallen meer verschillende pijlers.' Zo bestaat er
een project van tien weken, genaamd Assist, voor jongeren
tussen 16 en 28 jaar zonder werk. 'We proberen ze een steuntje in de rug te geven, zodat ze door middel van een opleiding en/of een baan weer kunnen terugkeren in de maatschappij.' De foundation van de stichting ondersteunt goede
doelen, waarvoor de aanvragen binnenstromen. 'We hebben
als voorbeeld het project van de buurtleague in Almelo. Aan
zo'n toernooi kunnen ook meisjes meedoen, omdat er naast
voetbal ook andere sporten op het programma staan. Ze
kunnen punten verdienen met allerlei sportieve activiteiten
en door het leveren van een buurtbijdrage, zoals ook pannenkoeken bakken of tuintjes opknappen voor ouderen.' De
buurtleague eindigt met een grootse finaledag in september
in het Polman-stadion van Heracles Almelo.
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Heb je het idee dat er meer uit eigen
carrière te halen valt of heb je de
ambitie om na je voetbalcarrière met
mensen (binnen of buiten het voetbal) te werken, dan is de cursus
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VVCS ACADEMY START NIEUWE
MBO-OPLEIDING VERKOPER

“PRESTATIEPSYCHOLOGIE”
misschien iets voor jou.

W

at motiveert ons en waarom
reageren jij en ik verschillend
op situaties? Hoe kun je meer
uit jezelf halen en hoe help je
anderen om succesvol te zijn?
De cursus “prestatiepsychologie” is ontwikkeld
voor betaald voetballers die een antwoord willen krijgen op deze vragen.

Psychologie én presteren staan centraal
Wij gaan uit van de nieuwste inzichten in de
psychologie die we behandelen tegen de achtergrond van de topsport. Bij ons geen lange theoretische verhalen maar interessante en praktische bijeenkomsten waar je direct mee aan de
slag kunt.

Over de cursus
De cursus prestatiepsychologie is een avondopleiding die bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3,5
uur. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een individuele sessie waarin de eindopdracht wordt
besproken. Als de cursus met succes is afgerond
ontvang je een officieel certificaat. De onderwerpen die behandeld worden hebben betrekking op de ontwikkeling van jezelf en anderen:
1 inzicht in jezelf en anderen
2 jezelf en anderen beïnvloeden
3 leervermogen
4 zelfvertrouwen

Kosten:
De kosten voor deze cursus bedragen € 600,-.
Als de contractspeler de cursus succesvol heeft
afgerond kan een subsidie van 25% worden aangevraagd via de VVCS.
Netto kosten: € 450,Dit is inclusief studiemateriaal. Uiteraard ontvangt de deelnemer bij succesvolle aftonding
een certificaat.

Interesse?
Wilt u meer informatie over de cursus, heeft u
vragen of wilt u zich inschrijven. Neem dan contact op met Arjan Ebbinge (06-42298097) of
mail naar academy@vvcs.nl.
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Vanaf september 2014 kunnen
voetballers (en andere topsporters)
een geheel nieuwe Mbo-opleiding
volgen aan de VVCS Academy.
Dit is de opleiding Verkoper.

I

n nauw overleg met voetballers, clubs en schoolvertegenwoordigers werd juist voor deze opleiding
gekozen. Eén van de redenen vormt het “comfortabele” instapniveau voor voormalige Vmbo'ers.
Daarnaast zal het stage-gedeelte van deze opleiding zich goed laten combineren met de actieve carrière.
De Mbo-opleiding Verkoper is een opleiding op niveau 2
en kan in één jaar afgerond worden. Met het behalen
van dit diploma leg je een basis voor een commerciële
carrière en behaal je tegelijkertijd een zogenaamde
“startkwalificatie”. Hiermee voldoe je aan de kwalificatieplicht die de overheid stelt. Indien de Mbo-opleiding
Verkoper inderdaad een aanwinst blijkt, dan zal de
VVCS Academy het volgende studiejaar ook de vervolgopleidingen Verkoopspecialist Detailhandel en Manager
Detailhandel gaan aanbieden.
Klik voor meer informatie over de Mbo-opleiding
Verkoper op onze website: www.vvcs.nl/academy.
Uiteraard kun je ook altijd even contact opnemen met
Arjan Ebbinge. Hij is bereikbaar via telefoon
(0642298097) of via e-mail (acdemy@vvcs.nl)
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De tribune van Rijnsburgse Boys was ook op zondag weer gevuld met nationale en
internationale scouts. De assistent-trainer van Sarpsborg, uit de hoogste Noorse
divisie, had er zaterdagochtend om half twaalf al gezeten en nu - ruim 8 uur voetbal
later - zat hij er nog steeds, met de pen en de notitieblok in de aanslag.

Naar een nieuwe club via het
10de FIFPro Tournament

H

ij had specifieke wensen en die logen er niet
om: 'Ik ben op zoek naar een jonge, makkelijk scorende spits…' Wie niet, was je bijna
geneigd te zeggen.

Met Berry Powel had het Nederlandse Team VVCS misschien geen jonge spits, maar wel eentje die het net in
zijn hele carrière makkelijk had weten te vinden. Zijn
laatste club was Roda JC geweest en nu was hij via het
Team VVCS op zoek naar een nieuwe club.
Enkele dagen eerder nog had Powel tegen FC Volendam
het verschil gemaakt en met een prachtige kopbal Team
VVCS aan een 1-0 overwinning geholpen. Op zijn twitteraccount liet Powel weten: 'De trainingsperiode bij Team
VVCS is perfect, ik denk dat meer spelers bij het Team
VVCS hadden moeten aansluiten.'
Op het FIFPro Tournament 2014 was Powel helaas droog
blijven staan. Het hele Team VVCS bleef, ondanks sterk
veldspel, doelpuntloos tegen de sterke defensies van
respectievelijk Portugal (0-0), Frankrijk (0-0) en
Denemarken (0-1).
De scout van Sarpsborg begreep het wel: 'Goeie verdedigers komen sneller in een situatie terecht dat ze op zoek
moeten naar een nieuwe club dan aanvallers. Waardoor

de aanvallers op deze toernooien vaak hun meerdere
moeten erkennen in de verdedigers.'
De cijfers gaven hem gelijk. Doelpunten waren schaars
en de centrale verdedigers van de tegenstanders van
Team VVCS maakten indruk. De Portugees Hugo
Carreira had meer dan 100 wedstrijden in de hoogste
liga van Portugal achter zijn naam, de Fransen steunden
op oud-international Bernard Mendy (op YouTube staat
een indrukwekkend filmpje waarop Mendy tegen
Brazilië Roberto Carlos zijn hielen laat zien) en de
Denen kenden hun beste man in centrale verdediger
Mads Ibenfeldt; hij kon een dag na het FIFPro
Tournament op proef bij Southend United.
Ondanks de crisis in met name de tweede divisies van
het betaald voetbal blijken de stages en wedstrijden
georganiseerd door de nationale spelersvakbonden nog
altijd een goede kans te bieden op een vervolg in het
betaald voetbal. Van de 18 Nederlandse spelers die in
2013 aan het FIFPro Tournament deelnamen vonden er
uiteindelijk 11 een nieuwe profclub.
De 'jonge, makkelijk scorende spits' zat er toen zelfs bij;
de destijds 22-jarige Ronald Bergkamp kreeg via het
FIFPro Tournament een contract bij FC Emmen en scoorde daar afgelopen seizoen maar liefst 13 keer. Het trok
de aandacht van Tweede Bundesligaclub SV Darmstadt
98, waar Bergkamp momenteel op proef is. Het zou sportief en financieel weer een mooie stap vooruit zijn.
We hebben het nog niet over de Belgen gehad, die pas
voor de tweede keer aan het FIFPro Tournament deelnamen, in alweer de tiende editie van het toernooi.
De jongere broer van Vincent Kompany, Francois, had op
het laatste moment moeten afzeggen, hij kon op proef
bij Seraing. Maar het Belgische team, met een groot aantal spelers met Afrikaanse roots en een dubbele nationaliteit, herbergde maar liefst zeven internationals uit zes
verschillende landen: Guinee, Mali, Armenië, Burkina
Faso, Congo en Bosnië.
>
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Ook een aantal spelers met Nederlands verleden speelde
bij de Rode Duivels. Centrale verdediger Naim Arab (26)
speelde ooit als tiener vijf eredivisieduels voor NEC,
maar bleek inmiddels uitgegroeid tot een persoonlijkheid met ervaring in de hoogste divisies van
Griekenland en Hongarije; vorig seizoen kwam hij nog
25 keer uit voor Sint-Truiden. Zeker een jongen met veel
potentie.
Meer naamsbekendheid in Nederland heeft Davy De
Beule, die de afgelopen drie jaar voor Roda JC uitkwam.
Ook de spelersvakbond van Spanje had de aantrekkingskracht van het FIFPro Tournament pas laat ontdekt, zij
maakten hun debuut pas in de zesde editie. De ambitie
was van het begin af aan groot: alweer voor de vierde
keer in vijf jaar werd de finale bereikt en voor het tweede achtereenvolgende jaar schreven ze nu het toernooi
op hun naam.
De Spanjaarden hadden dan ook weinig aan het toeval
overgelaten: voorafgaande aan het toernooi was de ploeg
een week op trainingskamp in Polen geweest waar goede
resultaten behaald werden tegen clubs uit de Ekstraklasa
als Lechia Gdansk (2-0 winst) en Lech Poznan (0-0).
De Spanjaarden, met voornamelijk spelers uit de
Segunda División A en B, konden onlangs al enkele
opvallende successen noteren op het spelersfront. Zo
kon de clubloze Toni Doblas het afgelopen seizoen via
het Team AFE aan de slag als reservekeeper bij AS
Napoli; in mei maakte Doblas als invaller voor zijn landgenoot Pepe Reina zijn debuut in de Serie A.
Mooi is ook het voorbeeld van Raúl Navas (26), die op
het FIFPro Tournament van 2012 een contract verdiende
bij het bescheiden SD Eibar in de Segunda División B. Na
een promotie in het eerste jaar won Navas met Eibar

afgelopen seizoen de titel in de Segunda A, zodat
komend seizoen het walhalla van La Liga op hem wacht.
Navas verdiende er ook nog een contract mee bij de
grote Baskische broer Real Sociedad, zonder overigens
dat zijn club veranderde, want Real leende hem direct
weer uit aan Eibar.
Wellicht dat een vergelijkbaar traject erin zit voor meer
spelers van de sterke Spaanse winnaars van het FIFPro
Tournament 2014. Bruno Herrero Arias (29) bijvoorbeeld, de verdedigende middenvelder die het weekend
van 19 en 20 juli drie keer scoorde en tot MVP van het
toernooi werd verkozen.
Net als Navas is Bruno - zoals zijn voetbalnaam luidt opgeleid bij Sevilla, maar het grootste deel van zijn carrière kwam Bruno uit voor Murcia en Xerez. Afgelopen
seizoen kwam hij met een enkelblessure terug van een
avontuur bij het Thaise Buriram United, en dan kan het
gebeuren dat je over het hoofd gezien wordt en je aansluit bij het Team AFE van de Spaanse spelersvakbond
en je plotseling bij Rijnsburgse Boys je niet geringe
talenten moet laten zien.
De nieuwe werkgever zal ongetwijfeld veel plezier aan
hem beleven, binnenkort lezen we wat de nieuwe club
van Bruno zal zijn. En niet alleen van hem, maar hopelijk van nog veel meer spelers die uitkwamen op het
10de FIFPro Tournament in Rijnsburg.

Eindstand FIFPro Tournament 2014
1. Spanje
2. Frankrijk
3. Denemarken
4. Nederland
5. België
6. Portugal
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Stefan de Vrij “veel te
lief ”? en mental coaching
PIM DE VOS

De Vrij en Koeman
Wat kunnen de media en zelfs een toptrainer als
Ronald Koeman zich vergissen. Tot het WK in
Brazilië las je overal dat Nederlanders niet goed
konden verdedigen. In mijn vorige column
schreef ik nog dat het onzin was dat de
Eredivisie een Mickey Mouse competitie was. Op
het WK deden we niet onder voor de nummers 1
en 2 van de wereld, en dat met een team dat
voor 60% bestond uit jonge(!) spelers uit de
Eredivisie, een geweldige kweekvijver.
Ruim elf maanden geleden gaf Koeman na
afloop van de nederlaag van Feyenoord bij PEC
Zwolle een interview dat keihard aankwam,
omdat Ronald – tegen zijn gewoonte in – twee
van zijn jonge spelers liet vallen. Zijn centrale
verdedigers Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi
waren “niet meedogenloos genoeg.” Dat lag ook
aan “hun karakter.” Stefan was “veel te lief”, zei
Koeman. Te lief? Ammehoela! Bruno en Stefan
hebben nog geen jaar later als topverdedigers
een geweldig, vrijwel foutloos WK achter de rug.
We zullen nooit weten in hoeverre Koeman zijn
verdedigers met die openlijk geuite kritiek heeft
geholpen. Stefan werd zelfs gekozen tot beste
verdediger van het WK en wordt, met een contract dat over een jaar afloopt, nu ongetwijfeld
voor ruim tien miljoen verkocht aan een buitenlandse topclub. Hij maakt de financiële positie
van Feyenoord dan weer gezond. Het is
Feyenoord gegund.
Na een privétraining ergens in Rotterdam nam
Koeman Stefan de aanvoerdersband af. Wat voor
Stefan vreselijk moet zijn geweest. Hij trainde
expres in zijn vrije tijd om sterker te worden.
Toen Sneijder dat deed, was dat zo goed. Stefan
heeft wel z’n gelijk gehaald, bescheiden als hij is.
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Suarez
Dat geldt niet voor Suarez. Wat vreselijk om te
zien hoe een van de vijf beste voetballers ter
wereld zich als een roofdier kan laten gaan en
een tegenstander in de schouder bijt. Zijn derde
slachtoffer. Eigenlijk is Luis Suarez geen absolute topspeler, want die is technisch, qua spelinzicht en conditioneel een topper, maar heeft
ook zelfbeheersing. Door zo’n walgelijke overtreding die tot een zware schorsing leidt, dupeert
zo’n speler niet alleen zijn tegenstander, maar
ook zijn eigen team, de voetbalbond en zijn
club. Als we van iemand vragen om niet op te
geven, zeggen we vaak ‘even doorbijten’, maar
Suarez heeft niet begrepen dat dit een metafoor
is.
Mental coaching moet!
In deze column heb ik al zo vaak mijn verwondering uitgesproken over professionele voetballers die zichzelf niet in de hand hebben. Gevolg:
gele en rode kaarten, die kunnen leiden tot puntenverlies. Frits Löhnen, mijn leraar mental
coaching, roept al 30 jaar dat de mentale kant
van topsport bepaalt of je de absolute top
bereikt. Je kunt keepers en spitsen nog zo goed
trainen, maar de mentale conditie geeft de doorslag.
Pim de Vos
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