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Danny Hesp
DANNY HESP

O

p het moment van schrijven van mijn
column zal hoogstwaarschijnlijk de
invoering van de nieuwe voetbalpiramide
door de algemene vergadering betaald
voetbal zijn goedgekeurd. Mocht dat
anders zijn dan is dat ook voor ons een teleurstelling.
Eindelijk heeft de KNVB de door haar en de FIFA
gewenste open competitie. Na jarenlang touwtrekken
tussen het betaald- en amateurvoetbal is eindelijk een
voor (bijna )alle partijen aanvaardbaar systeem ontworpen. Een systeem waarin de concurrentiestrijd
tussen clubs zal toenemen en de talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Waar wij zeer tevreden
over zijn is de dertien verplichte contractspelers
(minimaal een 12 uren-contract) die een club in de
landelijke divisie moet hebben. Dat maakt de overstap
naar de Jupiler League al een stuk eenvoudiger. Ook
worden al deze contracten geregistreerd door de
KNVB, dat geeft veel meer transparantie.
Laten wij de invoering van de nieuwe voetbalpiramide
tevens zien als startpunt voor een discussie over toekomst van het Nederlands voetbal. Laat ik voorop stellen dat ik elke week geniet van de wedstrijden in het
betaald voetbal. Ik zie veel aanvallende ingestelde
ploegen, die er vol voor gaan om het publiek te vermaken. Daardoor ontstaat er een vermakelijke en verrassende competitie. Ga je het spel echter verder analyseren en vergelijken met andere landen dan ontstaat er een ander beeld. Op alle fronten verliezen wij
de aansluiting in Europa. Wij doen vooralsnog tot de
kerst mee in de Champions League, in de Europa
League houden wij het wat langer vol. De tijd dat wij
in april nog konden genieten van een Nederlandse
club in Europa is al een poos geleden. Ook het
Nederlands elftal heeft het, ondanks de derde plaats
op het WK, moeilijk en zakt op de FIFA ranglijst. Laat
ik het maar niet hebben over de UEFA ranglijst. Wat
zijn hier de oorzaken van? En hoe kunnen wij voorkomen dat het verval verder doorzet?
Op 15 december is er een seminar over de toekomst
van het betaald voetbal in Zeist. Experts uit alle geledingen komen praten over welke weg wij moeten inslaan om uit het “dal” te geraken.

Onderwerpen die niet zullen ontbreken zijn onder
andere het opleiden van talent, financiële (on)mogelijkheden van clubs en uiteraard kunstgras. Ik ben
echt benieuwd welke eindconclusies er zullen worden
getrokken. Leiden wij alleen nog maar technische
voetballers op en geen no nonsens verdedigers?
Spelen wij altijd voor de winst of moet resultaatvoetbal ook gerespecteerd worden?
Qua financiële mogelijkheden lopen wij ver achter
bij clubs in het buitenland, hoe kunnen wij hier een
inhaalslag maken? Onze talenten kiezen vaak snel
voor een avontuur in het buitenland. Hoe kunnen wij
hen langer in Nederland houden? Is de invloed van
kunstgras merkbaar?
Ik ben van mening dat kunstgras inderdaad invloed
heeft op de manier van spelen. Het is gewoon een
ander spelletje op kunstgras. Sluit je af voor emotie,
zet een knijper op je neus, laat je niet leiden door
onderzoeken, statistieken en analyses en nog ziet een
ieder dat het voetbal veel klinischer is dan voetbal op
gras. Uiteraard went het wel. De eigenschappen van
kunstgras zijn gewoonweg anders dan gras, de stuiter
en het rollen van de bal. De balsnelheid gaat wel
omhoog. Gevolg daarvan is echter dat er minder
duels plaatsvinden op het veld. Is dit het type spel
van de toekomst of verliezen wij juist daardoor de
slag internationaal. Moeten wij onze talenten structureel op gras gaan opleiden? Het feit dat BVO's uit kostenoverwegingen overstappen op kunstgras maakt
deze discussie nog wat ingewikkelder. Het wordt een
interessante middag op 15 december.
Op 1 april 2015 zal de FIFA licentie voor spelersmakelaars officieel komen te vervallen. Om vanaf dan als
intermediair aan de slag te kunnen is geen opleiding
of kennis van zaken meer nodig. Dat wordt een chaos!
Samen met de KNVB, clubs en Proagent proberen wij
nu hals over kop een voorlopig reglement te creëren
om (jeugd)spelers toch enigszins te beschermen tegen
malafide intermediairs. Dit is een dossier waar het
complete betaald voetbal zich zorgen om moet
maken. En ook dit maakt zeker onderdeel uit van de
toekomst van het betaald voetbal.
Ik wens een ieder fijne kerstdagen en een gelukkig
2015!
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VVD wil dat de speler
zijn eigen agent betaalt
In Nederland kennen wij de WAADI.
Deze Wet Allocatie Arbeid Door
Intermediairs bepaalt dat degenen die
zich bezighouden met arbeidsbemiddeling hiervoor nooit een vergoeding in
rekening mag brengen bij de bemiddelde werknemer. Het is duidelijk dat de
werknemer door deze wet dus wordt
beschermd. Omdat voetballers al sinds
1967 gezien worden als werknemers,
worden ook zij in Nederland door deze
wet beschermd. Dat betekent dus dat
wanneer een gelicentieerde agent voor
een speler een club vindt, hij niet bij de
speler hiervoor een vergoeding in rekening mag brengen. Zijn factuur dient
hij dan in bij de club.
Als het aan VVD backbencher Michiel
van Veen ligt, komt daar evenwel verandering in. Het liefst zou hij de nu op de
clubs rustende wettelijke verplichting
om te betalen geschrapt zien worden.
Dat hij hiermee iemand als Heracles
voorzitter Jan Smit een groot plezier
doet moge duidelijk zijn, maar dat hij
ook zegt hiermee de belangen van de
spelers te dienen, wekt louter ongeloof
en verbazing.
Letterlijk stelt hij onder meer: “De speler is de pineut; hij heeft normaal
gesproken geen inzicht in wat zijn
makelaar van de club vangt”. Maar dit
is natuurlijk een onzinnige bewering.
Allereerst staat het de speler uiteraard
vrij aanwezig te zijn bij de onderhandelingen over zijn contract, maar bovendien wordt het bedrag dat de gelicentieerde agent toekomt al sinds jaar en
dag vastgelegd in nota bene het standaard spelerscontract, dat nadien wordt
geregistreerd bij de KNVB.
Volgens de VVCS wordt de speler dan
ook zeker niet beter door de plannen
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van dit beginnende tweede kamerlid.
Het is namelijk niet uit te leggen waarom iedere andere werknemer niet zou
hoeven te betalen voor een geslaagde
bemiddeling door een derde, maar een
voetballer wel. Dat riekt naar pure discriminatie.
Dat Van Veen ver van de realiteit staat
blijkt ook wel uit het feit dat hij met
zijn plannen juist de “jonge” en “kleine
spelers” zou benadelen. Zij vormen vaak
het slot deel van de begroting. Krijgt de
gemiddelde club maar even de kans om
in hun geval te zeggen dat zij zelf hun
agent zouden hebben te betalen, dan
zal dat vaak betekenen dat deze spelers
zelf aan tafel zullen verschijnen. Dus
zonder een kundige adviseur die voor
hem een optimaal contract uit onderhandelt zonder juridische valkuilen.
Immers, bij het dan aangeboden gemiddelde eerste divisie salaris resteert er
echt geen budget om de eigen adviseur
te betalen. Deze spelers blijven dan achter met een onnodig slecht contract;
financieel en/of juridisch. De realiteit
leert namelijk dat het echt te naïef is
om te veronderstellen dat dan “zo
maar” het gehele beschikbare budget
naar de “jonge of kleine speler” zou
gaan. Maar dat blijkt de heer Van Veen
niet te willen begrijpen.
Dat zijn plannen juist voor de zogenaamde “grote spelers” in het geheel
geen invloed zullen hebben, staat voor
de VVCS vast. De grote clubs zullen
zolang het hen vrij staat altijd de agenten van “grote spelers” (te) forse bedragen blijven betalen. Deze spelers zullen
dan ook niets merken van dergelijke
plannen.
De VVCS sprak zeer recent met PvdA
tweede kamer lid Tjeerd van Dekken en
een team van beleidsmedewerkers. Bij
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hen ontmoetten de VVCS medewerkers
gelukkig wel begrip en de wil om juist
de “jonge” en “kleine spelers” te blijven
beschermen. Michiel van Veen besloot
inmiddels om zijn motie aan te houden, ook omdat hij er door de volledige
bedrijfstak op werd gewezen dat zijn
plannen slecht voor de bedrijfstak zijn.

Nieuwe Regulations on Working with
intermediairs een feit
Op 1 april 2015 zullen deze nieuwe regels
worden ingevoerd door alle bij de FIFA
aangesloten voetbalbonden. Dit betreft
minimum regels, welke door elke nationale voetbalbond individueel verzwaard
mogen worden. Het examen, dat met
goed gevolg afgelegd diende te worden
om in Nederland aan gang te gaan als
een door de KNVB gelicentieerde agent is
straks geschiedenis. Een ieder die hiervoor onverhoopt ooit zakte, zal een
prachtig koperen bord op de deur kunnen spijkeren met de titel “lntermediair”.
Kijkend naar de nu voorliggende set
minimum regels kan hij als intermediair
vervolgens hele jonge spelers voor een
hele lange periode aan zich binden. Dat
juist deze jonge spelers beschermd moeten blijven staat voor de VVCS buiten
kijf. Het is ook daarom dat zij binnen de
KNVB Werkgroep Spelersmakelaars pleit
voor, in elk geval nationale, invoering
van zaken als een maximale duur van
twee jaar van een begeleidingscontract,
de invoering van een objectief (door de
KNVB), af te geven keurmerk, het jaarlijks
door de intermediair moeten overleggen
van een Verklaring omtrent het gedrag,
het niet mogen werken voor zowel de
speler als de club in dezelfde transfer
etc.
Natuurlijk zou het mooi zijn dat over dergelijke belangrijke aangelegenheden
internationaal (UEFA) overeenstemming

bereikt kan worden, maar lukt dat niet,
dan moet de KNVB haar verantwoordelijkheid pakken. Het zijn tenslotte haar
voetballende leden die anders vogelvrij
worden verklaard.

mr Louis
Everard

Geen respect bij AEL FC Limassol
voor CAS consent
Ieder weldenkend mens zal er vanuit
gaan dat een club een vonnis van CAS,
het hoogste rechtsprekende college in de
sport, toch wel zal nakomen. Zo niet
echter op Cyprus. Nicky Hofs en Mike
Zonneveld troffen een regeling welke
door de CAS in Lausanne werd geformaliseerd. Vanaf dag één betaalde Limassol
hen te laat. Elke keer weer moesten er
sommaties van de VVCS en haar advocaten
aan te pas komen om hen financieel in
beweging te krijgen. Toen het wederom
te lang duurde werd contact gezocht met
de licentie commissie op Cyprus en de
UEFA. Deze dreiging deed wonderen; van
enige achterstand is thans geen sprake
meer.

VVCS staat Alex Pastoor bij in
tweetal zaken
Alex Pastoor was de laatste maanden
van het voorbije seizoen werkzaam als
hoofdtrainer van het Tsjechische SK
Slavia Prague. Ondanks dat deze periode
sportief zeer voorspoedig verliep, bleek de
club bepaald onbetrouwbaar in de nakoming van haar financiële verplichtingen.
Zo ondervonden meerdere Nederlandse
medewerkers. Omdat de club weigerachtig
bleef, werd besloten om de rechtsgang
naar de FIFA te maken. Een dergelijk
geschil tussen een trainer en een club
met een internationale dimensie wordt
beslecht door de Players' Status
Committee.
Recent werd Pastoor ook bijgestaan in
zijn bizarre geschil met AZ, waar hij als
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Confrontaties
prima presterend werknemer het veld
diende te ruimen. Uiteindelijk werd
door partijen een regeling getroffen,
door welke Alex Pastoor zich, in de
ogen van de VVCS terecht, grotendeels
gerehabiliteerd acht.

VVCS staat spelersgroep Willem II bij
De club en haar spelersraad slaagden er
tot op heden nog niet om elkaar te vinden over de hoogte van een collectieve
premie bij het behoud van het eredivisieschap. De VVCS gaat hen bijstaan in
de onderhandelingen.

Ook Serginho Greene wendt zich tot
CAS
Gedurende de seizoenen 2012/2013 en
2013/2014 stond Serginho Greene onder
contract bij het Servische Vojvodina
Novi Sad. Gedurende het eerste seizoen
werd hij uitgeleend aan Larnaca
(Cyprus). Toen hij zich na de leenperiode weer bij zijn eigen club meldde, ontstonden er problemen. Hij werd niet
meer toegelaten tot de training van de
selectie en zijn salarisbetalingen werden stop gezet. Men liet weten dat hij
maar beter kon vertrekken.
Na een periode van drie maanden niet
betaald te zijn heeft Greene zijn contract beëindigd en is vertrokken.
Na een periode van zo'n vijf maanden,
waarin hij zijn conditie op peil hield

bij FC Volendam, kon hij per januari
2014 aan de slag in Cyprus, wederom
bij Larnaca. De arbeidsvoorwaarden
ware echter beduidend minder dan
voorheen. Dit werd met name veroorzaakt door het feit dat het nu om een
werkloze speler ging, midden in het seizoen en een al volle selectie. Voor
Greene telde echter dat hij weer kon
spelen. Gelukkig ging dit goed en heeft
hij door zijn spel een nieuw contract
voor het huidige seizoen afgedwongen.
Aangezien Vojvodina weigerachtig bleef
het achterstallige salaris te voldoen en
om de schade van de contractbreuk te
vergoeden, werd de zaak door de VVCS
voorgelegd aan de FIFA Dispute
Resolution Chamber, DRC.
De FIFA DRC wees de vorderingen van
Greene grotendeels toe, waardoor het er
naar uitzag dat hij financiële genoegdoening zou krijgen voor de laakbare
opstelling van Vojvodina. Helaas ging
deze club in beroep bij CAS in
Lausanne. Belangrijkste grond voor
beroep was de ongefundeerde aanname
dat het salaris bij Larnaca hoger moest
zijn dan contractueel was overeengekomen. Greene werd in deze procedure
wederom bijgestaan door de VVCS en
advocaat Wil van Megen. De mondelinge behandeling is inmiddels geweest.
Het wachten is nu op de uitspraak.

Nieuwe
service voor
VVCS leden
Voor de leden van de VVCS
hebben wij notaris Frans
van Loenhoud bereid
gevonden om tegen een
zeer aantrekkelijk tarief
samenlevingscontracten op
te stellen. Voor een bedrag
van € 277,70 stelt hij voor
jou een (standaard-) akte
op. Heb je behoefte aan
een betrouwbaar en goedkoop samenlevingscontract, neem dan contact op
met het kantoor van de
VVCS.

Gewijzigde contributiebedragen lidmaatschap VVCS
per 1 januari 2015
•
•
•
•
•
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In de eredivisie actieve profspelers betalen € 10,-- per maand;
In de eerste divisie actieve profspelers betalen € 4,50 per maand;
Jeugdspelers met een contract betalen € 4,50 per maand;
In de hoogste divisie van het vrouwenvoetbal actieve speelsters betalen € 4,50 per maand;
Jeugdspelers zonder contract en amateurs actief in het betaald voetbal betalen € 2,50 per maand.
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Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal, richt zich op feiten en cijfers
Door LEX MULLER
Foto’s: Eric Verhoeven

'Niemand laat
kritiek koud'
Weinig sportbestuurders kregen in 2014
zoveel kritiek als Bert van Oostveen (44),
de directeur betaald voetbal van de KNVB.
Hij had Guus Hiddink aangesteld als
bondscoach en wordt daardoor mede
verantwoordelijk gehouden voor de valse
start van het Nederlands elftal tijdens de
kwalificatie voor het EK in 2016. In een lang
interview, midden november al opgenomen,
vertelt hij hoe hij de kritiek ondergaat. Maar
praat hij ook openhartig over zijn voorganger
Henk Kesler, het groeiende gat tussen de
Nederlandse clubs en de Europese top,
kunstgras, de nieuwe piramide in het voetbal,
Blatter en de FIFA, Financial Fair Play,
matchfixing, enz.
10
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Kritiek
BvO: 'Ik probeer toch wel de kritiek te
scheiden van de inhoud. Dat lukt
natuurlijk niet altijd. Uiteindelijk ben
ik ook een mens. Niemand laat kritiek koud en in deze functie weet je
nu eenmaal dat je veel kritiek kunt
verwachten op jouw beslissingen. De
aanstelling van Van Gaal is in bepaalde media ook twee jaar lang bekritiseerd geweest. Dat is tijdens het WK
in Brazilië natuurlijk 180 graden
gedraaid.'
'Ik probeer me te focussen op doelen
en zaken, die ik kan beïnvloeden. De
media zijn doorgaans lastig te beïnvloeden. Te meer daar het vaak ook
meningsjournalistiek is. Er wordt dan
weinig gekeken naar feiten en achtergronden. Er is ook weinig ruimte om
uit te leggen waarom bepaalde keuzes
zijn gemaakt. Dat maakt het voor een
bestuurder van een club maar zeker
ook vanuit de KNVB af en toe wel eens
lastig om alles te kunnen vertellen
wat je zou willen vertellen. Je kunt
ook niet altijd alles vertellen.'
Desgevraagd: 'Natuurlijk grijpt het in
in mijn privéleven. Omdat je er naar
gevraagd wordt als je op verjaardagsfeestjes bent. Dan gaat het vaak toch
over jouw werk. Voor veel mensen is
voetbal een hobby. Uiteindelijk vind
ik het ook wel eens leuk om het over
wat anders te hebben. Mijn vrouw
heeft helemaal niets met voetbal. Ze
kan op het schoolplein overigens wel
redelijk peilen hoe de stemming bij
de KNVB is.'
Bert van Oostveen kwam in 1996 bij
de KNVB, als stagiaire. 'Ik studeerde
nog (politicologie en bedrijfskunde in
Amsterdam). Ik heb mijn afstudeer
scriptie bij de KNVB gedaan.' Als
medewerker wedstrijdzaken hield hij
zich twee jaar bezig met de planning
en reorganisatie van de competitie.
'De competities liepen scheef. Ook het
bekerprogramma was aan verbetering
toe. We hebben toen de planning
moeten recht trekken.' In 2009 werd
hij in Zeist directeur bedrijfsvoering.
Een jaar later volgde hij de afzwaaiende Henk Kesler op.
Waarin verschillen jullie?
BvO: 'Qua inhoud verschillen we niet

zoveel. Daarvoor hebben we ook te
lang (tien jaar) intensief met elkaar
samengewerkt. Het grootste verschil
schuilt in het type leiderschap. Henk
is wat meer de autoritaire leider,
meer de klassieke bestuurder. Ik denk
dat ik wat meer een dienende directeur ben. Ik vind zelf dat het binnen
de KNVB niet om mij gaat. Daarom
zie je mij ook minder vaak in de media.
Ik probeer veel meer de mensen die
daarvoor de kwaliteiten hebben, aan
het woord te laten. Dick van Egmond
over de scheidsrechters, Gijs de Jong
over competities, Jelle Goes over het
technisch beleid. De KNVB moet niet
afhankelijk zijn van één persoon.
Henk was in bepaalde discussies ook
wat meer pragmatisch ingesteld. Ik
ben wat meer geneigd me af te vragen: past het in onze beleidsvisie?
Hebben we er voldoende over nagedacht?'
Wat heb je van hem overgenomen?
BvO: 'Henk had een enorme arbeidsethos. Hij werkte van acht uur 's ochtends tot twaalf uur 's avonds. Dat
deed hij zeven dagen in de week. Dat
kan ook niet anders in deze baan. Je
moet overal zijn, je moet alles lezen,
je moet alles zien. Voor Henk was dat
ook de belangrijkste reden om in
Zeist te gaan wonen. Dat is ook één
van de redenen waarom ik zelf in
Zeist ben gaan wonen. Toch dicht op
het werk zitten, zodat je in elk geval
snel kunt schakelen. En wat ik van
hem heb geleerd? Dat je juist in tijden
van weerstand en tegenslag eigenlijk
maling aan de wereld moet hebben.'
Ga je het even lang volhouden als
Kesler?
BvO: 'Henk heeft het bijna tien jaar
volgehouden. Ik heb altijd gezegd: een
gezonde tijd om dit uit te oefenen is
tussen de zes en acht jaar. Primair
moet je dat zelf niet langer willen.
Daarna word je teveel één met het
wereldje. Er moet dan ook weer vernieuwing komen. Zo'n termijn is
tevens goed voor de organisatie.
Organisaties moeten doorgaans niet
langer dan zes tot acht jaar met een
CEO opgescheept zitten.' Je bent nu
vier jaar en drie maanden directeur
betaald voetbal. Wat zijn tot nog toe
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jouw hoogtepunten en dieptepunten?
BvO: 'Het sportieve hoogtepunt is voor
mij de bronzen medaille op het WK
in Brazilië. En we hebben vorig jaar
met Jong Oranje de halve finale
gehaald op het EK in Israël. Het goud
van de vrouwen onder 19 en het zilver van Oranje onder 17 deze zomer
waren natuurlijk ook prachtig. Als je
daarnaast kijkt naar de financiële
aspecten binnen de KNVB hebben we
tegen alle economische stromen in
structureel winst gemaakt. De vermogenspositie is een stuk sterker geworden. Op een aantal belangrijke dossiers hebben we behoorlijk wat baanbrekend werk verricht. Denk bijvoorbeeld aan de strijd tegen matchfixing
en het toevoegen van technologische
hulpmiddelen aan de arbitrage. En
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last but not least zijn we als bedrijfstak maatschappelijk meer betrokken
en ook meer geaccepteerd dan ooit.
De discussie dat we bij de overheid
moesten leuren om, zeg maar, het
belang van het voetbal in het algemeen en van het betaald voetbal in
het bijzonder onder de aandacht te
brengen, ligt al enige tijd achter ons.
Wat betreft het dieptepunt zijn er in
sportieve zin twee: het EK in Polen en
Oekraïne en meer recent het niet
kwalificeren van Jong Oranje voor het
EK van 2015 en de Olympische Spelen
in Rio.'

Eredivisie
Wat vind je van het niveau van de eredivisie en van het Nederlands voetbal?
BvO: 'De competitie is op zichzelf

attractief. De eredivisie als binnenlands product is vermakelijk en interessant. Dat bewijzen ook de cijfers. Ik
vind het ook vermakelijk om te zien
hoe nieuwe bespelers als Cambuur en
Zwolle het nu doen in de eredivisie.
Als je de blik meer naar buiten richt,
wordt het anders. Kijk je naar de
Champions League, die ik nu maar
even als norm neem, dan zie je dat
het gat tussen de Nederlandse clubs
en de absolute Europese top groter
aan het worden is. Tegelijkertijd is dat
ook wel een logische ontwikkeling als
je kijkt naar de financiële mogelijkheden in Nederland. Geld is niet alles
bepalend. Maar het doet natuurlijk
wel veel. In alle eerlijkheid denk ik
dat de Europa League een beetje onze
norm is. Wat mij betreft zouden we

RED de contractspeler dec 2014

10-12-2014

09:15

daar wat meer in moeten investeren,
om daar wat beter aan deel te nemen.'
'Ik denk dat je moet afstappen van
het idee dat je louter en alleen op het
gebied van inkomsten die clubs nog
kan inhalen. Laten we een club als
Ajax nemen. Laten we zeggen dat
Ajax, alles bij elkaar, op 100 miljoen
omzet zit. Beschouw de markt. Op
sponsoring presteren de Nederlandse
clubs boven niveau, halen ze meer op
dan ze eigenlijk zouden kunnen. De
tv-markt ligt hier tot 2024 redelijk op
slot. Qua wedstrijd-recettes zaten we
tot één of twee jaar geleden ook in de
top-drie. Van Europa Vanwege de recessie neemt dat nu af. Als je al op alle
punten honderd procent zou scoren,
dan loop je nog maar marginaal in.'
'Als we Ajax als voorbeeld houden,
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kan het misschien nog eens groeien
naar 120 tot 130 miljoen. Maar waar
moet dan het geld vandaan komen?
Voor een deel wordt gekeken naar
gaming en gambling. Over de hele
divisie kan je daar nog wat geld mee
winnen. Maar dat zal ook niet het
gouden schip zijn. Ik denk dat we
moeten accepteren dat in Nederland
één of twee clubs op termijn, als ze
het heel goed zouden doen, op 130
tot 140 miljoen kunnen uitkomen.
Dus moeten we het hebben van andere zaken, zoals opleidingen. Creatief
zijn in het opleiden van heel goede
spelers en accepteren dat je die op
een bepaalde leeftijd transfereert.'

Jordania
Hoe kijkt de KNVB aan tegen constructies zoals bij Vitesse (met
Jordania/Tsjigirinski) en FC Twente
(met een voorzitter als investeerder
bij de transfer van Gutiérrez)?
BvO: 'Ik geloof zelf totaal niet in
modellen waarbij één bedrijf met
heel veel geld een positie verwerft bij
een club. Een mooi voorbeeld is, denk
ik, Duitsland, waar op twee na alle
clubs in een zogeheten Vereinsmodel
zitten. De twee clubs die dat niet hebben, zijn VfL Wolfsburg en Bayer
Leverkusen. Wolfsburg is voor honderd procent Volkswagen, Leverkusen
van Bayer. In Duitsland is reglementair vastgelegd dat een buitenstaander niet meer dan 49% van de aandelen mag bezitten. Maar er zijn dus
wel uitzonderingen. Als je het mij
persoonlijk vraagt, ben ik een voorstander van het Duitse model.'
'We hebben deze discussie hier ook
gevoerd, in 2010, toen Jordania bij
Vitesse kwam. Moeten wij dit niet op
een andere manier gaan inregelen?
Dan zie je dat Nederland in de praktijk tussen het Duitse en Engelse
model inzit. Aan clubzijde bestaat
behoefte aan het wat meer hybride
model, waarbij beide zaken van toepassing kunnen zijn. Mits je de governance maar goed regelt. Zorgen dat
de raad van commissarissen en de
directeur voldoende onafhankelijk
van elkaar zijn.'
'In algemene zin moet je je afvragen
of het wenselijk is dat een voorzitter
of directeuren in investeringsfondsen
zitten van spelers. Want dan kan je in
termen van governance wel heel erg

rare beslissingen krijgen. Dan heb je
ineens het belang van zowel de club
als van je eigen portemonnee te dienen. Ik ben daar geen voorstander
van. Een vergelijkbare discussie zie je
bij third-party ownership. Voor ons
staat bovenaan dat de autonomie van
de speler en van de club maar niet in
het geding mag zijn. Wat betreft het
voorbeeld van Twente en Gutiérrez,
daar hebben we een licentiecommissie voor. Die opereert onafhankelijk.'
De FIFA wil zo'n tpo-constructie
(third-party ownership) niet meer.
BvO: 'Op zich ben ik blij met die
opmerking. Maar ik heb er heel veel
vragen bij. Omdat volgens mij nog
volstrekt onduidelijk is wat nou exact
tpo is. Iedereen hanteert een andere
definitie. Volgens mij zegt iedereen
over de Doyen-constructie (Doyen
Sports Group, betrokken bij onder
mee transfers bij Twente) dat je zulke
constructies onwenselijk zijn. Dat
moet je niet willen. Maar ik heb geen
moeite met een talent pool waarin
een aantal mensen met clubliefde, en
dan heb ik het niet over de voorzitter
of andere functioneel aan de club verbonden personen, alleen maar een
club beter willen maken en de autonomie niet in gevaar brengen.'

Kunstgras
Kunstgras, dat zou slecht zijn voor
het Nederlandse voetbal.
BvO: 'Dat weet ik niet. Ik heb nog
geen feiten of cijfers gezien die het
ontkennen dan wel bevestigen. Ik
denk dat het voor een groot gedeelte
een emotionele discussie is, waar ik
best wel gevoel bij heb. Maar ik ben
heel erg van de feiten en cijfers. Je
kan net zo goed zeggen: er ligt al tien
jaar kunstgras in Nederland en we
worden één keer tweede en één keer
derde in de wereld. Komt dat door of
ondanks kunstgras? Vertel het me
maar. Voetballers zeggen dat het echt
anders is. Maar wat is dan echt
anders? Daar ben ik wel benieuwd
naar. Ik wil absoluut geen discipel
zijn van kunstgras. Begrijp me niet
verkeerd. Het is me om het even.
Maar ik vind dat we discussie met feiten moeten onderbouwen.'
'Ik ben nog van de generatie dat
kunstgras net een beetje opkwam,
toen het nog niet zo goed ontwikkeld
was als nu. Dat je er slechts af en toe
op moest voetballen. Persoonlijk vond
>
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ik het niets. Dat zeg ik maar even als
gemarkeerde amateurvoetballer. (Hij
heeft tot een aantal jaren geleden als
keeper een verleden bij
Amstelveen/Heemraad.) Als het gaat
om puur beleidsmatige keuzes, dan
snap ik wel waarom clubs, met name
in de eerste divisie, kiezen voor kunstgras. Het stadion moet renderen en
optimaal worden gebruikt. Het is zelden een voetbaltechnische keuze. Ik
zou zeggen: voer met z'n allen deze
discussie op rationele gronden en wij
zullen luisteren naar datgene wat de
meerderheid wil.'
De FIFA liet een proefballon op met
de suggestie dat in de toekomst een
WK (heren) op kunstgras mogelijk zou
zijn.
BvO: 'Het WK van 2015 voor vrouwen
wordt in Canada op kunstgras
gespeeld. Ik denk dat de FIFA en de
UEFA moeten streven om toernooien
op echt gras te organiseren. Daarmee
zeg ik misschien iets gevaarlijks.,
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maar dat wordt wereldwijd door liefhebbers nog steeds het meest gewaardeerd. Eén van de redenen waarom
wij zoveel moeite hadden om een
goed bid te maken voor het EK 2017
voor vrouwen, heeft voor een deel ook
met kunstgras te maken. Dat zit ons
gewoon dwars. De stadions die
geschikt zijn voor de EK-eindronde
van vrouwen zijn per definitie kleinere stadions. En dan kom je in de eerste divisie terecht. Daar ligt vaak
kunstgras. Dat was in ons nadeel.
Want de UEFA zegt: een eindtoernooi
spelen op kunstgras mag niet. In
Canada mag het weer wel van de FIFA.
Dat is natuurlijk gek.'

Piramide
Hoe belangrijk is de nieuwe piramide
en de doorstroming van het totale
voetbal?
BvO: 'Het is bittere noodzaak om de
kwaliteit tussen de top en de breedte
permanent te laten groeien. We zien

dat er nog teveel talenten tussen 18
en 23 jaar tussen wal en schip vallen.
Het is belangrijk dat de beloften een
goede plek krijgen. We hebben nu een
unieke kans om beloften-teams verspreid
in de voetbalpiramide te plaatsen.'
De eerste divisie leek niet zo gelukkig
met het toevoegen van de beloftenteams.
BvO: 'Dat hangt er een beetje vanaf
wie je spreekt. Er was vooraf angst
voor competitievervalsing en dat er
niemand zou komen kijken naar de
wedstrijden tegen de beloften-teams.
Als je kijkt naar competitievervalsing
met de huidige pilot in de Jupiler
League, dan zie je in de praktijk dat
de competitie net zo eerlijk is als voor
de deelneming van de beloften-teams.
De invloed op de ranglijst is bewezen
minimaal. Dat hebben we na het eerste jaar onderzocht. Men was bang
dat de beloften-teams één, twee en
drie zouden staan.
>
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Dat is dus niet gebeurd. En als de
beloften-teams uit spelen, met name
Jong Ajax en in mindere mate Jong
PSV, zorgen zij voor vollere stadions.
Dus daar werkt het wel. Waar werkt
het slechter? Bij thuiswedstrijden van
die beloften-teams. Dat is absoluut
nog een punt van aandacht.'
'Dit seizoen wordt er ook in de eerste
divisie niet meer gespeeld tijdens
internationale speelweekeinden.
Daarmee hebben we onder meer
geanticipeerd op wat er eerder is
gebeurd met onder meer de wedstrijd
Achilles - Jong Ajax. Ajax moest allerlei spelers afstaan en speelde met een
veredeld A-juniorenelftal. Daarop
heeft de KNVB gezegd: hier zien wij
het risico van competitievervalsing.
Dus dat gaan we niet meer doen.
Paradoxaal genoeg was dat zeer tegen
de zin in van de clubs uit de eerste
divisie. Het is ook een proces, waarin
we met ons allen zitten. Zo proberen
we de verbeteringen stap voor stap
door te voeren.'
Maar volgens de eerste divisie zou er
geen evaluatie zijn geweest van de
pilot.
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BvO: 'We hebben die evaluatie in
tweeën gesplitst. De toevoeging in
sportieve zin van de beloften en die
van de amateurvereniging Achilles.
Daar is onderzoek naar gedaan en die
is al in juli gepresenteerd, waarbij
zowel naar de sportieve als naar de
commerciële kant is gekeken. Ik was
net terug van het WK. Vervolgens is
op 2 september nog eens de tweede
vertaalslag gepresenteerd. Ik herken
me dus niet in die kritiek.'
Stelt de FIFA de doorstroming van de
amateurs naar de profs niet verplicht?
BvO: 'Formeel wel. Tot op heden heeft
de FIFA daar één of twee keer een
opmerking over gemaakt. De FIFA
heeft nog niet gezegd: Je mag niet verschijnen op het WK van 2022, omdat
er geen degradatie is vanuit de Jupiler
League. De FIFA volgt de discussie wel
met interesse. Dat merk ik wel.'

Blatter
In juni, op het congres van de FIFA in
Sao Paulo, opende Michael van Praag
andermaal de aanval op Sepp Blatter.
Had hij dat met jou van tevoren doorgesproken?
BvO: 'Het is meer een gevoelskwestie
geweest, ook vanuit Michael zelf. Hij
heeft op een uiterst correcte wijze
zijn hart laten spreken. Waarbij de
boodschap niet helemaal door Blatter
werd begrepen. Want het ging niet zo
zeer om de persoon Blatter, maar
meer om het instituut FIFA-president.

Moet je op een gegeven moment, als
je kijkt naar het aantal termijnen,
niet tegen elkaar zeggen: Wordt het
niet eens tijd dat je plaats maakt voor
een opvolger? Hij doet dit nu al sinds
1998. En daarvoor was hij een aantal
jaren secretaris-generaal. Hij heeft
het, dat is althans mijn beleving,
opgevat als een persoonlijke aanval/
belediging. Gelukkig hebben we dat
beeld inmiddels kunnen nuanceren.
In die zin dat hij nu ook wel ziet dat
het vooral gaat om de termijnstelling
en de leeftijdslimiet. Dat laat overigens
onverlet dat de FIFA op dit moment
toch wel een beetje is gegijzeld.'
Had Michael van Praag verwacht dat
hij meer steun zou krijgen?
BvO: 'Dat is mij in het hele proces nog
het meest tegengevallen. Aan de voorkant zie je dat eigenlijk alle Europese
bonden zeggen van: wij steunen jullie
in deze discussie. Van de 54 Europese
bonden blijven er uiteindelijk ongeveer 35 tot 38 zekere bonden over. De
rest sluit zich toch af of gaat daar niet
in mee.'
Dat kan je dan toch als hypocriet
omschrijven?
BvO: ' Misschien zijn wij op dit gebied
wel teveel de dominee. Zijn wij met
Engeland en nog één of twee landen
daarin het meest uitgesproken en
misschien ook wel het meest vooruitstrevend. Als je de discussie over
Blatter mondiaal een beetje volgt,
wordt deze met name in Engeland en
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in Nederland gevoerd. Pak de
Belgische kranten maar. Ik zie daar
niet de omvang van de discussie zoals
bij ons. Duitsland zit er nog een beetje tussenin. Daar is ook kritiek maar
Duitsers hebben meer moeite om de
hiërarchie aan te vallen. Als de zittende president zegt: Ik ga niet weg, dan
heb je toch wel een probleem. Dan zie
je dat je gegijzeld bent.'
Ondervinden jullie daar enige last van?
BvO: 'Op het WK wel. Daar was het
nog redelijk vers en kon je echt merken dat er niet positief over de KNVB
werd gedacht. Het waren geen grote
pesterijen, meer kleine dingetjes. Wel
of niet een hand geven, mensen isoleren. Ik heb al eens eerder een voorbeeld aangegeven tijdens de wedstrijd
tegen Costa Rica. Ik ben toen op het
ereterras weggelopen. Wat daar
gebeurde, kon absoluut niet. FIFA
gerelateerde personen stonden te juichen voor Costa Rica. Omdat die met
alle respect er met afbraak-voetbal
strafschoppen wist uit te halen. Hier
wilde ik geen onderdeel van zijn en ik
ben toen weggegaan.'

Qatar
Het WK van 2018 is toegewezen aan
Rusland en van 2022 aan Qatar.
BvO: 'Hoewel de toewijzing door
recente gebeurtenissen nu gevoelig
ligt, kan ik de keuze voor Rusland
wel begrijpen. Rusland is een groot
Europees land. En Europa moest het
krijgen. Ik zou niet weten waarom je
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het niet een keer in Rusland moet
houden. Dan kan je discussiëren over
het democratisch bestel in Rusland.
Maar wat is dan de mondiale norm?
Over Qatar ben ik altijd klip en klaar
geweest. Het feit dat ze in 2010 iets
toewijzen en daar in 2014 nog steeds
een discussie over hebben, geeft al
aan dat het niet de juiste beslissing is
geweest. Ik ben er op tegen, omdat er
niet gevoetbald kan worden. Dat is
een sportieve reden. Een tweede argument is de grootte van het land. Qatar
is even groot als de provincie Utrecht
of Noord-Brabant. In dat land heerst
totaal geen voetbalcultuur. Als je al in
het Midden-Oosten wilt voetballen,
had dan een combinatie gemaakt van
Saudi-Arabië, de Emiraten, Oman,
Qatar en noem nog maar een paar
van die landen.'
De FIFA doet nogal geheimzinnig over
het rapport van de Amerikaan
Michael Garcia over de toewijzing van
beide WK's.
BvO: ' Wij hebben het rapport opgevraagd bij de FIFA, omdat we exact
willen weten wat er in staat en zelf
conclusies kunnen trekken. Dat er
onderzoek is gedaan, vonden wij een
goede zaak. Volledige transparantie is
echter wenselijk, omdat de integriteit
van de voetbalsport in het geding is.
Een dergelijke discussie over de toewijzing is op zich al een smet op de
WK's, waar iedereen reikhalzend en
met plezier naar zou moeten uitkijken. Dat wij zelf in de race waren
voor het WK 2018 draagt bij aan onze
wens om het volledige rapport te
zien. Wij hebben daar tijd, geld en
energie ingestoken en vinden dat we
inzicht moeten hebben in het onderzoek naar de bidprocedure waar we
onderdeel van waren.'
'Voordat we conclusies trekken, vinden we het belangrijk dat we alle relevante feiten weten. Onze eerste prioriteit is daarom om het volledige rapport in bezit te krijgen. Over Qatar
zijn we overigens altijd heel helder
geweest. Wij hebben sinds de toewijzing gezegd dat FIFA de keuze voor
Qatar moet heroverwegen. In eerste
instantie vanwege het klimaat dat
voetballen in de zomer onmogelijk
maakt. Na latere berichtgeving ook
vanwege de mensenrechten en
arbeidsomstandigheden waar wij
onze zorgen over hebben.'

Financial Fair Play: wat verwacht je
daar echt concreet van op termijn?
BvO: 'Financial Fair Play is een proces.
Je ziet nu de eerste voorzichtige effecten. FFP brengt clubs dichter bij
elkaar. Er zijn de afgelopen twee jaar
clubs uitgesloten van deelneming aan
internationale competities. Op zich
werkt dat steeds beter. Blijft de vraag:
hoe grondig kan je dat onderzoek
doen? Laten we Spanje maar even als
voorbeeld nemen. In Spanje worden
torenhoge fiscale schulden opgebouwd, die never nooit worden geïnd.
Dat kan ik hier slecht aan pak' m beet
RKC uitleggen, waar de belastingdienst als eerste aan de deur staat te
kloppen. FFP beperkt zich nu tot
internationale competities. Het zou
veel beter zijn als het voor alle hoogste competities in Europa zou gelden.
Maar of dat gaat gebeuren is vers
twee.'

Matchfixing
Vind jij dat Tjeerd van Dekken
(kamerlid PvdA) overdrijft met zijn
uitlatingen dat matchfixing ook in
Nederland voorkomt? (Het kamerlid
gaat in Den Haag al geruime tijd voorop in de strijd tegen matchfixing.)
BvO: 'Ik vind niet dat hij overdrijft.
Zeker niet als het gaat om het wijzen
op het risico. Het risico is aanwezig.
Dat hebben wij altijd erkend. Wij vinden het goed dat Van Dekken in de
politiek aandacht blijft vragen voor
dit thema. Het bestrijden en tegengaan van matchfixing is immers een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Onder meer van de KNVB, van de
clubs, de politiek en opsporingsinstanties. Onze inzet is tweeledig.
Enerzijds zetten wij in op preventie
door aan scheidsrechters en bij clubs
in het betaalde voetbal voorlichting te
geven over dit thema. Anderzijds zetten wij in op repressie. Zo hebben we
een tiplijn matchfixing en hebben we
een verbod voor spelers om te gokken
op wedstrijden in hun eigen competitie.'
'Ik vind echter wel dat het zo langzamerhand tijd wordt dat als mensen er
iets over blijven roepen, dat ze dan
ook met feiten moeten komen. Jeroen
Recourt (ook van de PvdA) heeft twee
tot drie jaar geleden ook al gezegd
dat ze iets wisten. Volgens mij is hij
een voormalig rechter. Dan ga je
ermee naar het OM. En als het OM er
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vervolgens niets meedoet, wat dan?
Dan stel je toch kamer-vragen? Vraag
je de Minister van Justitie om te
komen. Stel hem de vraag: Hoe
belangrijk vindt u dit?'
Van Dekken blijft stug volhouden dat
ze wat weten van matchfixing in
Nederland.
BvO: 'Geef dat voor mijn part dan aan
ons. Dan kunnen wij er in tuchtrechtelijke zin nog iets mee. Direct nadat
ze dat zeiden, zijn ze door de KNVB
uitgenodigd. Maar tot op de dag van
vandaag heb ik die gegevens niet. Wat
houdt hij dan wel vol?' Dat er bewijzen zijn gegaan naar de KNVB maar
dat ze geen gehoor kregen.
BvO: 'We zouden het graag willen,
maar er is niets bij ons neergelegd. Ze
zijn niet bij de KNVB geweest. Dit is
een dossier, waarin ik zelf veel tijd
heb gestoken. Er werd het nodige
geroepen in bijvoorbeeld VI en andere
media. Waarop ik zei: Bel ons even,
lever het aan en dan pakken we die
gasten aan. Nee, kreeg ik toen als antwoord, we hebben het aan het OM
gegeven. En het OM willen we niet
voor voeten lopen. Dat was destijds
het verhaal. Ik heb geen andere geluiden gehoord.'
Tot slot: waar ben je de afgelopen
maanden meer van geschrokken: van
het Nederlands elftal of van Jong
Oranje?
BvO: 'Tijdens de wedstrijden van Jong
Oranje tegen Georgië en Slowakije
heb ik geen seconde het gevoel gehad
dat daar een elftal speelde met de
power om te winnen. En de
Portugezen hadden gewoon een beter
elftal. Het ging met name om de wedstrijd hier tegen Portugal. Daarin kregen we een lesje in effectiviteit, positiespel, het was allemaal veel verzorgder.'
'Met het Nederlands elftal was het
toch iets anders. Dat komt uit een
fantastische periode, waar het top en
wellicht wel beter dan de eigen top
heeft gepresteerd. De wedstrijd tegen
Italië was gewoon slecht en na tien
minuten gespeeld. Maar goed, dat was
nog een oefenwedstrijd. Tegen
Tsjechië vond ik het zelf nog niet zo
dramatisch. Die wedstrijd verlies je
ongelukkig. Met een gelijkspel had je
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daar prima kunnen wegkomen. Tegen
Kazachstan heb ik niet het gevoel
gekregen dat we die zouden weggeven. IJsland was gewoon teleurstellend. Ik heb op het veld niet de mentaliteit van het WK gezien. Dat we
echt wilden winnen. Tegelijkertijd
moet je constateren dat er meer landen na een goed WK minder presteren. De impact van een dergelijk toernooi maakt het kennelijk moeilijker
om dan weer met een zelfde elan te
starten.'
'Net als iedere Nederlandse voetballiefhebber had ik liever een ander
resultaat gezien tegen Mexico. Dat
spreekt voor zich. Het resultaat tegen
Letland was goed en positief voor
onze kwalificatiereeks. Als directeur
betaald voetbal is het mijn taak de
lange termijn te bewaken. Het is aan
de technische staf om een voetbaltechnische analyse van de wedstrijden
te maken.'

Samenwerking is goed
Naar het oordeel van Bert van Oostveen ervaart de KNVB de samenwerking met de
VVCS als goed. 'Hoewel we natuurlijk onze discussies hebben.' Waarbij de directeur
betaald voetbal pleit voor nog meer aandacht voor met name de spelers in de eerste divisie. 'De salarissen zullen niet verhoogd worden in Nederland. En zeker niet
in de eerste divisie, waar de voetballer op basis van salaris soms parttime prof is.
Hoe kunnen we de spelers betrokken houden bij de arbeidsmarkt. Kan je daarin
een rol spelen?' De directeur doelt daarmee op de zogenaamde 'employability
(inzetbaarheid)' van deze grote groep spelers. Ook een belangrijk item voor de
VVCS. 'Vergis je niet, de eerste divisie heeft de afgelopen drie jaar afscheid genomen van 44% van het kantoorpersoneel. Maar het werk is niet afgenomen. Wat zou
nou mooier zijn om die 44% te combineren met mensen die vrijdag tot maandag
daadwerkelijk voetballen, in de ochtend training hebben en 's middags activiteiten
doen voor de club', aldus het idee van Bert van Oostveen.
'Dat idee hebben wij ook. Al heel lang. Maar het rare is dat de clubs daar niet voor
openstaan', reageert Danny Hesp, voorzitter van de VVCS. Op de VVCS-Academy studeren momenteel zo'n honderd spelers, van wie het merendeel inzetbaar zou zijn
voor dit project. 'Maar kijk naar de clubs. Het is gewoon bedroevend hoe er wordt
gedacht, om nog maar te zwijgen over de bereidheid', zo vult directeur Louis
Everard aan. 'Wij zijn bezig om na te denken hoe de Jupiler League er over vijf jaar
moet uitzien. Daarin past dit soort ideeën, strategieën en denkrichting prima',
oppert Van Oostveen. 'Je moet ook niet denken dat je alle honderd meteen aan een
baan kan helpen. Op een aantal niveaus is grote behoefte aan extra arbeidskracht.
Het zou niet gek zijn om in Jupiler League-verband eens te beginnen.'
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Lectori salutem:
Verwondering is het
begin van alle wijsheid!
STEF BEKKER

E

en spreuk van Aristoteles, een filosoof.
Fiscaliteit, mijn dagelijks werk. Wetten
veranderen soms sneller dan een speler
van club. Dat geeft dynamiek aan het
vak. Oh, mijn vak kent goede- en slechte
kanten. De wet is soms helaas hard, maar dat is nu
eenmaal de wet. Hij kan soms tot uitkomsten leiden die gevoelsmatig niet kloppen. Echter, de
tevredenheid van een cliënt als zijn fiscale gordiaanse knoop toch ontwikkeld is naar een praktische oplossing, leidt dan weer tot voldoening. Het
werk beperkt zich niet alleen tot de fiscaliteit, het
bijstaan bij adequaat vermogensbeheer vormt ook
een onderdeel van het vak.
Gelijk het sportieve leven van de bondscoach, is
het leven van een fiscalist aan spanningen onderhevig. Al zal die spanning niet overeenkomen met
bijvoorbeeld het nemen van een penalty op het
WK waarmee je dan in de volgende ronde komt.
Zo wordt met ingang van 1 januari 2015 de zogenaamde werkkostenregeling (WKR) ingevoerd.
Deze column leent zich niet goed voor een uitgebreide beschouwing, echter, de WKR behelst in
feite een andere systematiek aangaande het al dan
niet belastingvrij vergoeden of verstrekken van
kosten door de werkgever aan het personeel. Daar
merk je vermoedelijk als speler niet al teveel van,
maar voor een werkgever lijkt de nieuwe regeling
te verworden tot een nachtmerrie. De werkgever
moet afwegingen maken als, 'wanneer is een
bestanddeel loon', 'is het vrijgesteld', 'loon in natura', 'geldt er een aparte waarderingsregel', kan ik
de vrije ruimte benutten'. En moet dat allemaal
nog eens administratief goed vastleggen. Voorwaar
geen makkelijke opgave. Bij de invoering van de
WKR zijn allerlei discussies ontstaan of een bepaalde verstrekking nu wel of niet tot een mogelijke
belastingheffing kan leiden. Denk bijvoorbeeld
aan de parkeerplaats bij de werkplek. Wat is überhaupt een werkplek? Leidt het parkeren bij het stadion voor de speler tot een mogelijke heffing?
Want wat is nu zijn werkplek? Je verzint het niet,
de verwondering begint, maar het zijn vragen
waarover je je toch zal moeten buigen.

Een ander item onder de fiscale zon. Vanaf 1 oktober 2013 is het mogelijk om gebruik te maken van
een tijdelijk verhoogde vrijstelling van de schenkbelasting tot een bedrag van ¤ 100.000. De schenking moet dan wel worden gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Of voor
de aflossing van de eigenwoningschuld. Opvallend
is dat voor toepassing van deze vrijstelling het niet
van belang is aan wie geschonken wordt of hoe
oud de verkrijger is. Ook in het jaar 2014 kan van
de regeling gebruikt gemaakt worden. Zonder
meer aantrekkelijk als belastingvrij vermogen
wordt overgeheveld, ook al moet het specifiek
ingezet worden voor de eigen woning. Helaas is
het zoet wel op: vanaf 2015 geldt de regeling niet
meer en vallen we terug op de oude spelregels. De
ervaring leert dat de regeling toch vooral in de
situatie (schoon)ouder(s) - kinderen wordt toegepast. Het lijkt zinvol om nog even bij papa en
mama op de koffie te gaan voordat 2014 voorbij is.

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)

Aangekomen bij de slotregels van deze column,
gaan we zo langzamerhand op weg naar een
nieuw jaar, met nieuwe voornemens. Respect lijkt
dan het thema wat meer op de voorgrond moet
komen. Als ik dit opschrijf, bedenk ik me dat de
grote rugbynaties van het zuidelijk halfrond,
Nieuw Zeeland, Australië en Zuid Afrika, rondtoeren in Europa. 80 minuten strijd, man tegen man.
Ook hier een scheidsrechter die het in goede
banen moet leiden. Zoek op youtube eens naar
Nigel Owens en je ziet hoe een scheidsrechter niet
alleen respect van spelers krijgt, maar dit ook
afdwingt. Hij is overigens openlijk homofiel en,
zoals het hoort, geen speler die daar ook maar een
seconde aan denkt. Kijk overigens ook naar de
Haka (= krijgsdans) van Nieuw Zeeland.
Indrukwekkend! Respect. Het is dan ook goed dat
een bekende voetballer zoals Klaas Jan Huntelaar
via zijn Foundation bijdraagt aan meer bewustzijn
van het woord 'respect'. Mooie kerstdagen en een
fijne jaarwisseling!
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EEN BUITENLANDS AVONTUUR, DAT LEEK KEES LUIJCKX WEL WAT
Hij werd op zijn wenken bediend met een transfer naar Niki Volos FC in Griekenland.
'Echt waar, ik kan er een boek over schrijven.'
Door IWAN TOL

Gedegradeerd met Roda JC, het onderwerp van hoon en spot
in praatprogramma's. 'Misschien was het wel gewoon het
juiste moment om weg te gaan uit Nederland', zegt Kees
Luijckx over zijn transfer naar Griekenland. Deze zomer
tekende hij voor twee jaar bij Niki Volos FC, een promovendus
in de hoogste divisie van het Griekse voetbal. Luijckx ging,
zoals dat heet, voor het avontuur. 'En een avontuur ís het',
lacht de Noord-Hollander. 'Je weet dat als je naar Griekenland
gaat, dingen anders gaan dan in Nederland. Maar wat ik hier
allemaal al heb meegemaakt… Echt waar, ik kan er een boek
over schrijven.'
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ij verblijft in de mooiste vijfsterrenhotels, en traint op velden
met de mooiste vergezichten,
maar heeft ook te maken met een
voorzitter die zomaar een bekerwedstrijd afblaast, omdat hij een statement
wil maken naar de kritische fans. 'Van tevoren had ik aan Vloet gevraagd: hoe opportunistisch is deze voorzitter? Hij antwoordde:
'Nou, als ik met de Kerst laatste sta, dan vlieg
ik eruit. Het werd dus iets eerder. We verloren tegen Atromitos met 1-0. Geen slechte
ploeg, ze nemen deel aan de Europa League.
Maar opeens nam de druk toe. De president
kwam in de kleedkamer, dat soort dingen.
Dan weet je: dit ziet er niet goed uit voor de
trainer.'
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En inderdaad, Vloet vloog al na drie wedstrijden de laan uit
en Luijckx bleef achter. Vrienden en familie belden hem
ongerust op: wat nu? Ze kenden hun klassiekers: trainer
haalt speler, trainer wordt ontslagen, speler verpieterd. 'Zelf
denk je natuurlijk ook wel even: wat betekent dit voor mij?',
erkent Luijckx. 'Maar ik speel nog steeds alles, ben belangrijk
voor het team en wordt gewaardeerd door de fans. Dat is
voor een voetballer toch het belangrijkste. Het is jammer
voor Vloet dat hij is ontslagen, want ik vind hem een goede
trainer en een fijne man. Maar uiteindelijk ben je hier vooral voor jezelf.'

“Hier verwacht iedereen dat je
elke wedstrijd wint”
Vloet werd opgevolgd door een Griekse trainer. 'Prima kerel',
vervolgt Luijckx. 'Maar meteen kwamen er vier, vijf spelers te
laat op de training. Het verviel weer helemaal in de Griekse
mentaliteit. Vloet zette hier de organisatie neer, maar hij
ging achteraf veel te snel voor de Grieken. Mensen willen
niet altijd vooruit, heb ik gemerkt. Die willen dat dingen
blijven zoals ze waren.'
Sportief loopt het niet op rolletjes bij Niki Volos. De ploeg
staat al bijna het hele seizoen onderaan. En dat terwijl het
verwachtingspatroon hoog ligt. Luijckx: 'Ik dacht: ik ga naar
een promovendus. Het zal wel net zoiets als bij Excelsior
zijn, dat je je wedstrijden moet proberen te winnen, maar
dat iedereen snapt dat je ook wel eens tegen een zeperd zal
aanlopen. Niet dus. Hier verwacht iedereen dat je elke wedstrijd wint. Jonas Ivens, een Belgische jongen die bij FC
Groningen heeft gespeeld, zit hier ook. Soms kijken we
elkaar aan met zo'n blik van: wat is dit? We moesten een
keer verhuizen naar een trainingsveld met gras tot aan de
knieën en met doelen zonder netten. En niemand die er van
staat te kijken als er kleding wordt vergeten naar een uitwedstrijd. Maar je kunt het land en de cultuur niet veranderen. Je moet het nemen zoals het is. Anders ga je het hier
niet redden.'
Bovendien zijn de leefomstandigheden goed. Samen met zijn
vrouw en zoontje woont Luijckx midden in de stad Volos.
'Als ik naar buiten kijk, dan zie ik de zee, het strand en in de
verte liggen de bergen. Ik heb zelfs al skiliftjes gezien, want
in de winter schijnt het een heel mooi wintersportgebied te
zijn. Het eten is top, de mensen zijn hartelijk, vrienden
komen ook regelmatig over. We genieten er echt van.'
In hoeverre spelen de financiën ook mee?
'Het financiële verhaal moest wel goed zijn, dat was een
voorwaarde om hier naartoe te gaan. Ik ben niet gek, vroeg
of laat ga je problemen krijgen met het uitbetalen van je
salaris. Die verhalen kennen we allemaal. Maar ik heb ook
geleerd: elk verhaal staat op zich. Ik ken jongens die naar
Bulgarije zijn gegaan en daar problemen kregen. Ze zijn
zelfs bedreigd door de president. Maar dat waren wel jongens die graag op stap gingen. Vind je het gek dat je dan in

de problemen komt? Je moet de club gewoon geen reden
geven om je niet te betalen, zo sta ik er in. Ik leef hier heus
niet als een monnik, maar je moet wel weten wanneer je
een keer de stad in kunt.'
Griekenland wordt ook vaak in verband gebracht met omkoping. Heb je al iets gemerkt?
'Het zal ongetwijfeld gebeuren, maar het is hier geen wildwest of zo. Ploegen worden ook gewoon gestraft voor financieel wanbeleid en ik ben al drie keer op doping getest, dus
dat soort dingen is hier wel goed geregeld. Wat ik wel hoor
over omkoping is dat het voornamelijk in de tweede en
derde divisie gebeurt. Bij ons, in de Super League, is het naar
mijn idee meer zo dat bepaalde clubs een grote invloed hebben. Wij speelden bijvoorbeeld uit tegen Olympiakos. De eerste helft hadden ze twee keer rood moeten hebben, maar de
scheidsrechter hield zijn kaarten op zak. Dat is geen omkoping, maar scheidsrechters weten wel dat ze in het stadion
van Olympiakos beter niet tegen de thuisploeg kunnen fluiten, snap je? Xanti uit, hetzelfde verhaal. Mijn ploeggenoten
zeiden vooraf: reken er maar niet op dat we de scheidsrechter mee zullen hebben. Het zijn meer ongeschreven wetten
en ongrijpbare invloeden die hier spelen dan dat er daadwerkelijk spelers worden omgekocht. Zo dik ligt het er niet
bovenop.'

Wat betekent deze stap nou voor je carrière?
'Goeie vraag. Ik heb geen idee. Ik dacht: ik ga het gewoon
doen en we zien wel. Maar je neemt natuurlijk wel een
bepaald risico. Als zo'n stap verkeerd uitpakt, kan het zomaar over zijn met je carrière. Of over… er zit een bepaald
afbreukrisico aan, dat is zo. Maar tot nu toe heb ik nergens
spijt van. Ik speel meestal op het middenveld en dat bevalt
me goed. Mijn zaakwaarnemer Louis Laros werkt samen met
een Griekse zaakwaarnemer. Hopelijk kan Louis Laros,
samen met die Griekse zaakwaarnemer, ervoor zorgen dat ik
hier nog een paar jaar blijf spelen. Want ik heb het prima
naar mijn zin, en mijn gezin ook.'

“Ik heb het prima naar mijn zin,
en mijn gezin ook.”
Hoe vaak ben je teruggeweest naar Nederland?
'Twee keer. Tot half oktober gingen er nog rechtstreekse
vakantievluchten vanuit Nederland naar Volos en weer
terug. Dan is het vrij makkelijk om even terug te gaan als je
een paar vrije dagen hebt. Nu is het wat lastiger. Met de
Kerst ben ik in elk geval weer in Nederland, maar ik weet
nog niet precies wanneer ik weg kan. Ik vraag het niet eens
meer. Kerst, dat is nog veel te ver vooruit kijken voor een
Griek, haha. Ik verheug me er wel op. Het is hier nu nog
steeds rond de twintig graden, het leven speelt zich buiten
af. Dat is geweldig. Maar gezellig, knus met vrienden in een
klein cafeetje zitten, terwijl het buiten koud is, lijkt me ook
wel weer eens leuk.'
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Verhaal over Mark Looms

AFGEKEURDE
MARK LOOMS:

Heel blij dat ik me al
jong heb verzekerd

T
Door LEX MULLER
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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 overEen verkeerde diagnose van een op zich simpele voetblessure
kostte Mark Looms uiteindelijk zijn loopbaan als
(prof)voetballer. 'Tegen PSV werd ik in de rust gewisseld. Ik kleedde me aan en ging naar huis. Ik heb
daarna nooit meer een bal aangeraakt.'
De definitieve afkeuring volgde driekwart jaar later,
in september 2013. 'Ik had graag mijn eigen afscheid
willen regisseren. Ik wilde nog een paar jaar doorgaan. Dan was het klaar. Zo had ik het voor mezelf
uitgestippeld. Maar het was na PSV gewoon in één
keer afgelopen', baalt de nu 33-jarige Mark Looms
nog steeds bij de herinnering aan die voor hem
zwarte zondag van 23 december 2012.
Lang geleden, in zijn tweede of derde contractjaar
bij Heracles, verzekerde hij zich als opkomende
linksachter voor voetbal-ongeschiktheid. 'Ik kan het
me nog wel herinneren. We hadden een presentatie
gehad, bij de club, tussen twee trainingen door. Die
december 2014

presentatie is me erg bijgebleven. Ik heb er goed en
lang over nagedacht. Ik woonde toen nog thuis en ik
heb er ook goed met mijn ouders over gesproken. Ik
heb toen besloten om me te gaan verzekeren.'
In het begin van de 21ste eeuw was Mark Looms
amper twintig en nog maar kort vaste basisspeler in
Almelo. 'Vooral jonge spelers hebben zoiets van:
voor mij hoeft het niet. Het kost toch geld. Laat mij
het geld maar ergens anders aan uitgeven. Maar het
is oh zo belangrijk. Het kan zo maar gebeuren dat
het over is.' (Bij dekking van een ¤100.000,00
bedraagt de maandelijkse premie nog geen ¤90,00.)
In twaalf jaar vergroeide Mark Looms met Heracles,
dat zich ontworstelde aan de eerste divisie en onder
Gertjan Verbeek een keer als zesde finishte in de eredivisie.
In de zomer van 2012 nodigde NAC hem voor het
laatste weekeinde van zijn vakantie uit voor onderhandelingen over een tweejarig contract. Nadat er
overeenstemming werd bereikt, reisde Looms transfervrij af naar Breda, waar hij zich die maandag aansloot voor de voorbereiding op de competitie.
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‘Meer dan de helft in de eredivisie is op deze manier helaas niet verzekerd'
In de allereerste oefenwedstrijd, tegen DSE uit Etten-Leur,
liep Mark Looms een dikke linkervoet op. 'Ik zakte er
eigenlijk doorheen in een duel. Ik ging nog wel even door.
Volgens de clubarts van NAC was het een kneusing.
Gewoon doortrainen, kreeg ik als advies. Ik was nieuw bij
de club en wilde me waarmaken. Ik speelde weken met
pijnstillers. ' Na de vijfde wedstrijd, nota bene uit tegen
Heracles, nam hij na overleg met zijn vrouw de beslissing
een andere dokter te raadplegen. 'Hij maakte een foto en
zag binnen drie seconden dat ik een middenvoetsbeentje
had gebroken.'
Ogenblikkelijk kreeg Mark Looms gips om de linkervoet
gewikkeld. De revalidatie duurde liefst tien weken, waarin
NAC door zwaar weer ploeterde. Trainer John Karelse
moest weg ten gunste van Nebojsa Gudelj. Ook de medische staf sneuvelde. Op 9 december, na bijna drie maanden, waagde de linksachter zich tegen Feyenoord aan een
behoedzame rentree. Een week later durfde hij ook het
duel met Roda JC aan. Maar thuis tegen PSV moest hij in
de rust afhaken. 'Ik had dat nooit moeten doen. Ik gaf twee
goals weg aan PSV. Het was mijn slechtste wedstrijd ooit. Ik
was helemaal niet fit en had al weken pijn in mijn linkerbeen en heup.'
Onderzoek in het ziekenhuis openbaarde een slechte heup
bij Mark Looms. 'Ik heb bij Heracles meer dan 300 wedstrijden gespeeld. Ik ben geopereerd aan een kapotte meniscus
en de week daarna deed ik alweer mee. Ik ben uitgebreid
gekeurd bij NAC en was zo fit als een hoentje. Ik heb nooit
eerder last gehad van mijn heupen.'
Slijtage aan beide heupen openbaarde zich in de periode
dat Mark Looms bij NAC niet mocht luisteren naar de pijn
in zijn gekraakte voet. 'Toen is hij ook anders gaan bewegen', vult Joseph Wannet aan. 'Als hij niet zijn middenvoetsbeentje had gebroken of als hij meteen goed was
behandeld, had hij zo goed als zeker nog tot zijn 35ste
gevoetbald. Dat is zelfs op papier bevestigd door artsen.' De
algemeen directeur van Wannet Sports Insurance (vestigingen in Arnhem, Gelsenkirchen en Kopenhagen), waar de
pechvogel zich vanaf het begin van zijn carrière had verzekerd, onderhield in die weken nauw contact met zijn
bezorgde klant. 'Ik ben er al tussen gesprongen toen hij
geblesseerd raakte aan de voet.'
In februari onderging Mark Looms de eerste operatie aan
de heup, in Breda. 'Toen ik wakker werd, stond de dokter

naast mijn bed en zei: het wordt niet meer voetballen.
Daar had ik nooit rekening mee gehouden. Ik dacht: die
witte jas kan dat wel zeggen, maar het klopt niet. Ik ben
weer gaan trainen en ondertussen verschillende artsen
gaan consulteren.' Maar eind april schaarde hij zich, noodgedwongen, om de tafel met NAC. 'Ik heb zelf de beslissing
genomen. Het ging niet meer. Thuis kwam ik niet meer uit
mijn bed. Ik kon zelf mijn veters niet strikken en mijn
zoontje niet meer optillen.'
Dankzij de bemoeienis en begeleiding van Joseph Wannet
verzoende Mark Looms zich meer en meer met de onafwendbare afkeuring. 'Ik zat thuis in zak en as. Het is
gedaan. Ik ben Joseph gaan bellen. Vanaf dat moment had
ik een heel vertrouwd gevoel. Hij heeft de hele afkeuringsprocedure top voor mij geregeld. Het is allemaal heel goed
afgehandeld en ook nog heel snel. Daar ben ik heel blij
om.' En Joseph Wannet: 'Mark zat echt in de put en dan is
het fijn om het verdriet en de zorgen die hij had op deze
manier weg te nemen en ook te laten zien hoe belangrijk
zo'n verzekering is.'
Na de definitieve afkeuring in september 2013 had de exvoetballer Mark Looms recht op het verzekerde bedrag, dat
in één keer netto (belastingvrij) aan hem zou worden uitgekeerd. 'Het hele traject van afkeuren en zorgen dat de
uitkering op Marks bankrekening stond, heeft een maand
of twee, drie geduurd', aldus Joseph Wannet. De rasTwentenaar keerde onderwijl terug naar Almelo, waar hij
zijn woning had aangehouden. 'Ik ben niet zo heel lang
geleden weer eens bij Heracles in het stadion geweest. Dan
zit je daar toch met een heel raar gevoel. De muziek
klinkt, ze komen het veld op. Dan heb je het gewoon even
lastig.'
Het leven raast door, ook voor de onfortuinlijke Mark
Looms. Op 13 mei van dit jaar kreeg hij, in het Belgische
Sint-Niklaas, links een nieuwe (sport)heup ingezet. 'Voor
een dergelijke ingreep is in Nederland nog niet genoeg
onderzoek gedaan. Het is heel goed gegaan. Ik kan weer
pijnvrij functioneren, al blijkt de schade aan de rechterheup groter dan links.' Via de VVCS doorliep hij de afgelopen maanden de cursus voor oefenmeester 3 en met
dezelfde groep gaat hij door voor oefenmeester 2. 'Ik wilde
een tijdje niets met voetbal te maken hebben. Maar ik
werd helemaal gek van het thuis zitten.'
Hij voelt hoe de passie voor het voetballen hem weer langzaam opwarmt. 'Ik ben natuurlijk nog geen trainer, dat
word je ook niet van de ene op de andere dag. Ik zal een
baan moeten zoeken. Ik moet nu wel weer inkomsten hebben', zo ruilt Mark Looms stilaan het verleden in voor de
toekomst. Waarbij zijn verhaal een bewuste boodschap uitdraagt voor menig prof, die geen moment piekert over een
voetbal-ongeschiktheidsverzekering. 'Het is niet verplicht.
Meer dan de helft in de eredivisie is op deze manier helaas
niet verzekerd', onthult Joseph Wannet nog als waarschuwing.
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Begin van dit kalenderjaar debuteerde hij pas voor Heerenveen,
maar nu al wordt Daley Sinkgraven in verband gebracht met
internationale topclubs. Zijn plafond? 'Voorlopig ben ik nog lang niet
uitgeleerd bij Heerenveen.'

'Mijn droom is om bij
Barcelona te voetballen'

J

Ingolstadt. In het Audi Sportpark is het keurkorps
van interim-trainer Remy Reijnierse kansloos met 3-1
onderuit gegaan. Sinkgraven startte weliswaar in de
basis, maar werd halverwege de tweede helft gewisseld. 'Jong Duitsland was een goede tegenstander',
blikt hij terug. 'Van zo'n wedstrijd steek ik veel op. Je
ziet hoe die spelers keuzes maken op een hoger
niveau. Daar trek ik me aan op. Maar ik vind het lastig om het niveau van Heerenveen naast dat van Jong
Oranje te leggen.
Het is namelijk niet met elkaar te vergelijken. Bij
Jong Oranje heb je alleen met leeftijdsgenoten te
maken, bij Heerenveen spelen ook oudere jongens. Ik
kan niet zeggen of het niveau hoger ligt. Het is in elk
geval wel anders.'

FOTO: ERIC VERHOEVEN

Door LEX MULLER

ong, talentvol, soms al exceptioneel goed, maar
tegelijk nog grillig en wisselvallig. Dat is de fase
van zijn carrière waarin Daley Sinkgraven zich
nu bevindt. Typerend was misschien wel de wedstrijd tegen PSV dit seizoen. Daarin groeide de
19-jarige spelmaker van Heerenveen uit tot
matchwinner door met veel gevoel voor precisie de
bal in de bovenhoek te jagen. Maar in diezelfde wedstrijd stond hij eveneens met knullig balverlies aan de
basis van de rode kaart voor zijn ploeggenoot Stefano
Marzo. Mag niet gebeuren, weet Sinkgraven. Het is
mede daarom dat hij zegt: 'Ik wil nog veel belangrijker voor het team worden.'
We spreken Daley Sinkgraven een paar dagen nadat
hij met Jong Oranje is teruggekeerd uit het Duitse
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Jong Oranje werd in oktober teleurstellend uitgeschakeld
voor het EK in Tsjechië voor spelers onder de 21 jaar. In de
beslissende play-offwedstrijd tegen Portugal werd thuis met
2-2 gelijkgespeeld, uit verloor Jong Oranje met 5-4. Daardoor
verdween ook de kans op deelname aan de Spelen in Rio
2016. De uitschakeling blies de discussie over de weerbaarheid van jonge talenten en het niveau van de eredivisie weer
nieuw leven in. Hoe kijkt Sinkgraven daar tegenaan?
'Niemand heeft zijn niveau gehaald in de laatste vier wedstrijden, dan wordt het een moeilijk verhaal', meent hij.
'Natuurlijk, we hebben het er na die nederlagen wel over
gehad hoe het beter moest, maar dat heeft niet veel geholpen. Het is altijd heel moeilijk om precies aan te geven waar
het misging. Teveel spelers haalden hun niveau niet, dat was
het vooral.'
Snapte je dat Koster opstapte?
'Het is voetbal hè. Hij heeft geen goed resultaat gehaald, dan
kan zoiets gebeuren. Maar ik heb niet het idee dat we hem
hebben laten zakken. Dat zou impliceren dat we bewust hebben verzaakt. Dat is absoluut niet het geval. We hebben allemaal ons best gedaan, hij ook. Helaas is het niet gelukt. Wie
er nu moet komen, is niet aan mij. Ik zie wel wie de nieuwe
bondcoach wordt.'
Daley Sinkgraven groeide op in Meppel en kende een onbezorgde jeugd in een echt voetbalgezin. Zijn vader Harry was
speler bij FC Groningen, Cambuur en PEC Zwolle en na zijn
voetbalcarrière trainer bij onder meer PEC Zwolle (assistenttrainer), het vrouwenteam van Heerenveen en FC Emmen.
Na een avontuur bij FC Edmonton in Canada werkt hij nu in
China, waar hij de jeugd van Shanghai traint. Daley
Sinkgraven heeft drie zussen. Zijn oudste zus studeert in
Leeuwarden, zijn jongste twee zusjes wonen thuis in
Meppel. Ze voetballen bij MVV Alcides, dezelfde club als
waar Sinkgraven zelf ook als 4-jarige (!) begon. 'Ik ben daar
tot ongeveer mijn tiende gebleven. Daarna werd ik door,
toen nog, FC Zwolle gevraagd', vertelt Sinkgraven over zijn
jeugd. 'Daar heb ik op de voetbalschool gezeten. Leuke tijd,
maar Heerenveen was in die tijd een stuk verder. Ze haalden
spelers op met busjes. Vanaf die tijd heb ik altijd bij
Heerenveen gevoetbald. Van de D1 tot nu het eerste.
Zonder problemen eigenlijk.'
Je vader is trainer. Wat merk je daar van?
'In de periode dat hij bij Emmen zat, merkte ik wel dat hij
niet echt lekker in zijn vel zat. Dat was geen leuke tijd voor
hem. Toen kreeg ik wel door dat trainer best een stressbaan
kan zijn. Het is niet zo dat het thuis altijd over voetbal ging
hoor. Hij was en is ook geen typische voetbalvader die zich
overal mee bemoeit. Zo van: dit of dat kan beter. Nee, dat liet
hij aan mijn eigen trainers over.'
Hij is later naar Canada gegaan om FC Edmonton te trainen.
Ben je toen meegegaan?
'Nee, het laatste jaar dat hij daar zat, zijn mijn moeder en
zussen daar naartoe gegaan. Ik bleef hier, omdat ik de jeugdopleiding van Heerenveen doorliep en werd in een gastgezin
geplaatst. Daar heb ik een prima tijd gehad. Het was achter-

af maar goed ook, want mijn vader werd na drie maanden al
ontslagen. Dat lag niet in de planning natuurlijk.'
Hoe was de jeugdopleiding van Heerenveen?
'Wij hadden een goede lichting. Veel van de jongens waarmee ik in de D1 begon spelen er nu nog steeds: Micheal
Chacon, Joris Voest, Robin Kist. We hadden veel goede trainers met oog voor het individu. Er zat een goed plan achter
de opleiding. Mensen durven er out of the box te denken.
Heb je bijvoorbeeld weleens van Tjalling van den Berg
gehoord?'
Vertel eens…
'Tjalling is een sportcoach die gespecialiseerd is in turntraining. Daarnaast is hij sterk in mental coaching. Met hem
heb ik veel gewerkt, dat is echt top geregeld bij Heerenveen.
Het belangrijkste wat hij mij heeft geleerd is om met een
doel de training in te gaan. Niet zomaar een beetje ballen,
maar heel bewust bezig zijn met de punten die je wilt verbeteren. Hij vroeg een keer aan mij: wat kom je bij mij doen?
Daar kon ik geen antwoord op geven. Dat was best confronterend. Door dat soort vragen te stellen laat hij je nadenken,
bewust worden eigenlijk. Als je de top wilt halen, dan moet
je gefocust zijn, elke dag weer. En fysiek ben ik door zijn
trainingen ook sterker geworden. Ik heb zelfs nog aan de
rekstok en aan de ringen gehangen, om wat explosiever en
leniger te worden.'

“Uiteindelijk is voetballen ook
gewoon het leukste om te doen.”

Vond je de jeugdopleiding zwaar?
'Met school erbij waren het soms lange dagen. Dat was niet
niks. Ik heb mijn vmbo-diploma gehaald en ben zelfs nog
aan het CIOS begonnen, maar dat werd te zwaar. Toen ik bij
de selectie kwam, ben ik daar mee gestopt. Uiteindelijk is
voetballen ook gewoon het leukste om te doen.'
Dat straal je ook in alles uit. Het lijkt je allemaal makkelijk af te
gaan…
'Dat klopt ook wel. Ik kan me niet herinneren dat ik in de
jeugd een terugval heb gehad. Er zullen heus nog wel tegenslagen komen, maar tot nu toe gaat de weg omhoog vrij
geleidelijk. De grootste tegenslag was dit jaar in de voorbereiding. Toen haalde ik niet mijn niveau, ik was matig.
Steekballen kwamen niet aan, ik leed veel balverlies. Dat
vond ik best lastig. Ik kon er de vinger niet op leggen hoe
het kwam. Ging nadenken. En nadenken is nooit goed.
Gelukkig was het voor de competitie weer goed, dus het
grote publiek heeft er weinig van gemerkt. Ook het terugkomen naar mijn oude niveau ging eigenlijk automatisch. Er is
niet iets aanwijsbaars wat ik anders heb gedaan.
Gewoon hard blijven werken. En gelukkig hield Dwight
Lodeweges vertrouwen in me.'
>
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Hij zei eens: Daley kan nog draaien op een dubbeltje. Hoe heb je
dat geleerd?
'Eh, ja, geen idee eigenlijk. Dat gaat automatisch. In de jeugd
kregen we wel veel techniektraining, maar dat ging me makkelijk af.'

Hoe vaak heb je contact met je vader?
'Dat is een beetje wisselend. De ene week vaak, de andere week
minder. Sowieso veel via Whatsapp, Skype is natuurlijk ook
goeie manier om elkaar te spreken. Alleen zit je dan met het
tijdsverschil, dat is soms een beetje lastig.

Wat weet je nog van je debuut?
'Dat was op 18 januari van dit jaar, thuis tegen Roda JC. In blessuretijd kwam ik in het veld voor Hakim Ziyech. Ik heb drie
minuten gespeeld, maar heb geen bal aangeraakt, maar dat
maakte me niets uit. Het werd 2-2, iedereen was na afloop een
beetje chagrijnig. Maar stiekem was ik wel een beetje blij. Kon
ik niet te veel laten blijken natuurlijk, maar ik was het wel.'
Daarna ging het snel met Sinkgraven. Hij had het geluk dat in
de winterstop Magnus Eikrem werd verkocht aan Cardiff City,
waardoor hij een plekje kon opschuiven in het keurkorps van
Marco van Basten. Een week na zijn debuut viel Sinkgraven
opnieuw in, in de derby tegen Cambuur Leeuwarden. En al snel
daarna kreeg hij een basisplaats.

' Mis je hem? Zeker nu er zoveel op je afkomt.
'Ja, natuurlijk. Maar moet ook zeggen dat ik er wel een beetje
aan gewend ben geraakt dat hij in het buitenland zit. Hij is zelf
profvoetballer geweest, hij weet hoe het wereldje in elkaar zit.
Vanaf afstand geeft hij me goede adviezen. 'Laat je niet gek
maken, blijf jezelf en ga lekker voetballen', daar komt zijn boodschap wel zo'n beetje op neer.'

Op 28 maart 2014 werd zijn contract met twee seizoenen verlengd, waardoor hij tot 2017 vastligt. Dit seizoen, onder Dwight
Lodeweges, wierp Sinkgraven zich steeds vaker op als centrale
middenvelder.

Hij heeft ook een keer een filmpje voor je gemaakt…
'Ja, dat was prachtig. Voor de wedstrijd tegen Cambuur was dat.
Kwamen eerst al zijn Chinese spelers in beeld die me succes
wensten. En daarna kwam mijn vader in beeld met nog een laatste peptalk. Was erg leuk en onverwacht. Het gaf me echt een
boost.'
Hoe ziet hij jouw wedstrijden?
'Hij heeft nu een Russische site ontdekt met zo ongeveer alle
livestreams van alle wedstrijden in Europa. Hij moet alleen eerst
twintig reclamesites wegklikken voordat hij een veld in beeld
ziet. En daarna moet hij het Russisch commentaar bij de wedstrijden maar op de koop toenemen, haha.' >

Een rol die hem op het lijf geschreven is. Met dank aan Hakim
Ziyech, die deze zomer naar FC Twente vertrok. Sinkgraven,
beetje besmuikt: 'Eh, ja, beetje gemeen om te zeggen, maar het
kwam inderdaad niet slecht uit.'

FOTO: ERIC VERHOEVEN

Je vader zei: ik had nooit gedacht het zo snel zou gaan met Daley.
Jij wel?
'Nee, eigenlijk niet. Begin vorig jaar zat ik nog in de A1, speelde
ik daar mijn wedstrijdjes. Mijn doel was om mee te gaan naar
het trainingskamp in de winterstop. In Portugal was dat, in
Albufeira. Toen ik hoorde dat ik mee mocht was ik al hartstikke
blij. Tijdens dat trainingskamp ging het zo goed dat ik bij de
selectie mocht blijven.'
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Welke mensen zijn, behalve je vader, nog meer belangrijk voor je
geweest in je carrière?
'Mijn moeder, mijn zussen. En voor de rest de trainers van
Heerenveen. Als ik er eentje moet noemen die er bovenuit
springt is het Johnny Jansen.
In het laatste jaar van de A heb ik heel veel van hem geleerd.
Vooral op mentaal gebied. Hij heeft me geleerd dat je elke training de beste moet willen zijn. Dan haal je het optimale uit je
kwaliteiten.'
En Van Basten?
'Ja, die ben ik natuurlijk eeuwig dankbaar dat hij me heeft laten
debuteren. Hij heeft me de kans gegeven om profvoetballer te
worden en onder hem zijn we vorig jaar vijfde geworden. Ik
vind hem echt een heel goede trainer. Hij is heel rustig, wat
heel goed werkte bij onze jonge selectie. Daarnaast kan hij goed
overbrengen wat hij wil en hij kan goed met druk om gaan. Ja,
dat meen ik. Daarom was ik ook zo verbaasd dat hij bij AZ geen
hoofdtrainer meer wilde zijn. Bij Heerenveen heb ik nooit iets
van die stress gemerkt.'
Wat is het grootste verschil tussen Lodeweges en Van Basten?
'Als je naar vorig jaar kijkt, dan was Van Basten misschien iets
meer op het resultaat gericht. Deze trainer wil snel vooruit,
druk zetten, initiatief nemen in de opbouw, dat soort dingen.
Dat ligt me wel. Van Basten was toch iets meer met verdedigen
bezig. In die zin zijn ze verschillend.'
Co Adriaanse zei over jou: hij is beter dan Hakim Ziyech. Vind je
dat leuk of geeft het alleen maar extra druk?
'Het is natuurlijk altijd leuker als mensen positief over je praten, dan wanneer ze het niet in je zien zitten. Ik zie het vooral
als een motivatie. Ik moet het ook maar waarmaken natuurlijk.
In feite komt het hier op neer: ik doe elke wedstrijd mijn best.
Voor mezelf en voor het team. Dan moeten anderen maar een
oordeel geven of dat goed genoeg is.'

Je zei zelf eens: ik weet wat ik kan. Nou, zeg het maar…
'Mijn sterke punt is mijn techniek, het inzicht en de assist.
Wat beter moet is mijn fysiek. Ik ben al wel sterk in de duels,
maar ik mis nog spiermassa. Daar werk ik aan. En ik wil nog
meer rendement uit kansen halen. Als ik voor de goal kom,
moet het vaker raak zijn.'
Edwin Olde Riekerink is jouw zaakwaarnemer. Waarom heb je voor
hem gekozen?
'Hij had een goed verhaal. Bovendien kende mijn vader hem nog
van FC Groningen. Toen ik 16 jaar was, heb ik een contract voor
drie jaar getekend bij Heerenveen. Er komen allerlei types op je
af, maar bij Edwin was het gevoel meteen goed.'
Hoe gaat dat als Ajax interesse in je heeft?
'Ik hoorde dat van Edwin. Dat Ajax zich meldde was best verrassend, moet ik zeggen. Een groot compliment ook natuurlijk. Op
zo'n moment moet je gaan nadenken. Dingen tegen elkaar afwegen. Het belangrijkste voor mij was het antwoord op de vraag of
ik daar zou gaan spelen of niet. Ik was er zelf nog niet uit of ik
had willen gaan. Bleek niet nodig ook, want uiteindelijk kwamen de clubs er niet uit.'
Wat is je plan?
'Van Heerenveen naar een mooie topclub in Nederland. Van
daaruit zou het mooi zijn als ik de sprong naar het buitenland
kan maken. Hoe snel het allemaal gaat, zien we vanzelf wel. Het
zou geen teleurstelling zijn als ik volgend seizoen nog bij
Heerenveen speel. Ik heb het hier prima naar mijn zin en ben
nog lang niet uitgeleerd.'
En tot slot, wat is je ultieme droom?
'Bij Barcelona voetballen. Maar dat is voorlopig een droom.'
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Ajax zet VVCS Academy-talenten in het zonnetje
Onlangs ontvingen de Ajax-talenten Abdelhak Nouri en Queensy Menig hun diploma voor de
Mbo-opleiding Commercieel medewerker. Zij ontvingen dit diploma onder het toeziend oog van
medespelers, trainers en het 'technische hart' van Ajax.
Aangezien Abdelhak en Queensy hiermee de enige twee Ajax-talenten zijn die
het is gelukt om deze Mbo-opleiding
aan de VVCS Academy vervroegd af te
ronden, wilde Ajax dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan. De club had van de
diploma-uitreiking dan ook een ware
happening gemaakt. Zo hadden Wim
Jonk, Marc Overmars en Frank de Boer
lovende woorden voor de twee geslaagden. Allen benadrukten in hun woorden nog maar eens dat Ajax het zeer
belangrijk vindt dat spelers zich naast
hun voetbalcarrière ook ontwikkelen op
het gebied van scholing. Niet voor niets
steken zij als club daar veel tijd, energie
en geld in.
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Dat Ajax juist deze twee jongens in het
zonnetje zette was derhalve niet zo verwonderlijk. Zo als het 'technische hart'
in hun speeches ook aangaf, zijn dit
twee talenten die hebben aangetoond
dat de bovengenoemde filosofie de
maat moet zijn voor alle jonge talenten.
Dus presteren op meerdere vlakken. Dat
Abdelhak en Queensy dit konden op
voetbalgebied was binnen Ajax wel duidelijk. Maar dat zij dit het afgelopen
jaar ook hebben waargemaakt bij een
opleiding waarbij zelfdiscipline een
belangrijke factor is, sprak bij de Ajaxfamilie tot de verbeelding.
Als VVCS zijnde kunnen wij ons helemaal vinden in die gedachte. Iedere

voetballer die een voetbalcarrière succesvol weet te combineren met een
opleiding is wat ons betreft dan ook een
talent. De VVCS feliciteert derhalve
Abdelhak Nouri en Queensy Menig
met deze prestatie van formaat.
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VVCS ACADEMY
VOETBALLERS ONTDEKKEN STUDIEBOEKEN
Ze spotten met het cliché van 'de domme voetballer', het groepje mannen dat op een doordeweekse
avond het kantoor van de voetbalvakbond VVCS komt binnenlopen. Zeventien man sterk zijn ze,
voetballend in de Jupiler League maar ook in de eredivisie. En vanaf deze maand volgen ze aan de
VVCS Academy de HBO opleiding Topsportmanagement & Ondernemerschap. Opvallend, van de
zeventien nieuwe studenten komen er acht uit de eredivisie.
FC Twente-spelers Nick Marsman, Tim
Breukers en de nu bij PEC Zwolle spelende zonder oud-Twente-speler Wout Brama
noemen zich 'de drie wijzen uit het oosten'. Gekscherend, want ze zijn serieus
bezig met hun toekomst. "Oudere spelers
waren misschien binnen na hun carrière,
wij niet," omschrijft Marsman de motivatie.

Aan de bak
Voetballers kunnen sinds 2007 voor een
opleiding op maat terecht bij de VVCS
Academy. Zij constateren een gestage toename van het aantal studenten. Het zijn
er inmiddels al 150. Arjan Ebbinge, zelf
oud-prof bij onder andere FC Groningen,
sc Heerenveen en NEC, coördineert de
opleidingen. Volgens hem hebben spelers
steeds vaker door dat je het met alleen
een voetbalcarrière niet gaat redden in de
maatschappij: "Na het profvoetbal moeten
ze aan de bak. In het verleden bleek een
hoop jongens daar niet over na te denken.
Ze hadden geen diploma en wisten niet
wat ze moesten aan het eind van hun

profbestaan. De huidige generatie denkt
daar beter over na."

Lagere salarissen
Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde
prof tien jaar profvoetballer is. Daarna
wacht in veel gevallen de ww. En de salarissen zijn ook niet meer torenhoog.
Slechts 2 à 3 procent van de voetballers is
na de carrière financieel onafhankelijk.
In de eredivisie verdient bijna de helft
van de spelers maximaal 50.000 euro. En
in de Jupiler League ligt het salaris nog
veel lager. Een derde verdient daar maximaal 25.000 euro. Uit cijfers van het UWV
blijkt dat op dit moment bijna driehonderd profvoetballers werkloos zijn. De uitkeringsinstantie merkt dat veel ex-voetballers moeite hebben om na een topsportcarrière helemaal opnieuw te beginnen. Ze blijven vaker langer werkloos dan
gemiddeld. Wel is er een kentering gaande. Jonge ex-voetballers zijn vaker beter
opgeleid dan de generatie hiervoor.
De voetballers die tijdens hun carrière al
aan een studie of opleiding beginnen,

beseffen dat ze ook na het voetbal nog
jaren zullen moeten werken. Degenen die
voor een HBO-studie kiezen wacht een pittige tijd. De studie duurt vier jaar. De lessen zijn klassikaal en virtueel, onder auspiciën van HBO Da Vinci Drechtsteden.

Verplichte lesuren
Voor Brama zijn juist de verplichte lesuren een reden om eraan te beginnen: "Ik
heb wel eerder cursussen gedaan, maar
dan moest je alles in je eigen tijd doen.
Dat werkt voor mij niet. Nu heb ik een
verplichte avond les per week. Dat werkt
als een stok achter de deur." Breukers
vindt dat betaald voetballers genoeg tijd
hebben om een studie ernaast te doen: "Ik
vind dat je naast het voetbal veel tijd over
hebt. De vraag is dan waar je die tijd aan
besteedt. Vier jaar studie lijkt lang, maar
je krijgt er ook veel voor terug." Ook op
een lager niveau, MBO, stromen steeds
meer voetballers in. De combinatie leren
en topsport wordt ook bij voetballers
steeds normaler.

MBO-STUDENTEN HALEN VERVROEGD HUN DIPLOMA AAN DE VVCS ACADEMY
Net als in eerdere studiejaargangen, zijn er
ook dit jaar weer studenten die vervroegd
hun Mbo-diploma hebben behaald.
Wederom een blijk van de flexibiliteit die
de VVCS Academy kan bieden aan studenten. Op deze wijze kunnen zijzelf bepalen
of zij hun opleiding afronden in 1 jaar, dan
wel dat zij er een langer traject van maken.
Deze keuze geldt zowel voor de richting
Commercieel Medewerker (niveau 3), als die
voor Junior Accountmanager (niveau 4).
Zij die kozen voor het relatief snelle traject
van 1 jaar moesten voor 1 oktober ervoor
zorgen dat zij alles hadden ingeleverd en
ook hun branchewerkstuk presenteerden.
Degenen die wat meer tijd nodig hebben,
streven ernaar om hun opleiding vóór 1
februari 2015 af te ronden. Op zich is dat

alsnog een prima prestatie, aangezien dit
een halfjaar sneller is dan via het reguliere
onderwijs. De examencommissie had voor
alle “vroege afstudeerders” goed nieuws. Zij
hebben dus allen hun MBO-opleiding 3 of 4
binnen één jaar afgerond. Een prestatie
waar zij met recht trots op mogen zijn.

De VVCS feliciteert de hierna
volgende spelers van harte met
het behalen van hun diploma:

Commercieel medewerker
niveau 3
- Yanick van Osch
- Laurens v/d Voort
- Abdelhak Nouri
- Queensy Menig

Junior accountmanager niveau 4
- Mick v/d Bree
- Sebastiaan van Mil
- Jesse Koopman
- Vinnie Vermeer
- Stefan de Jong
- Rico Wolven
- Jari Verburg
- Bryan Zwart
- Mike Havekotte

december 2014

DE CONTRACTSPELER

35

RED de contractspeler dec 2014

10-12-2014

09:16

Pagina 36

FIFPro congres
2014 in Tokyo
Meer dan 60 landen waren van 28 tot 30 oktober aanwezig tijdens het jaarlijkse FIFPro c
ongres in Tokyo. De mondiale spelersvakbond praat haar leden gedurende het congres bij
en vraagt hen om input over de diverse onderwerpen. Namens de VVCS gaven voorzitter
Danny Hesp, Ad Dieben en Suzanne Bakker acte de préséance. Tijdens het driedaags
congres werd er een brede agenda afgewerkt met een grote diversiteit aan onderwerpen.

M

edewerkers van FIFPro gaven de aanwezige spelersvakbonden een update van de
werkzaamheden op het gebied van antiracisme, de aanpassing van de transfer
regulations, TPO, achterstallige salarisbetalingen, agenten, de FIFA/FIFPro World XI, vrouwenvoetbal en matchfixing.
Tevens maakten enkele landen, onder andere Rusland,
gebruik van hun spreekrecht om lokale problemen aan
te kaarten. Het niet nakomen van contractuele verplichtingen door clubs en achterstanden in salarisbetalingen
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zijn een veel voorkomend probleem in Zuid- en OostEuropese landen. FIFPro zet zich in om dit soort misstanden te voorkomen.
Tijdens het onderwerp matchfixing deed Choi Sung-Kuk
(Zuid-Koreaans ex-professioneel voetballer) zijn emotionele verhaal hoe hij betrokken raakte bij matchfixing.
Hij is levenslang geschorst. Leerzaam was het onderwerp
'hoe een sterke spelersvakbond op te zetten en hoe te
communiceren met de spelers'. Danny Hesp nam zitting
in een panel en vertelde over het ontstaan van de VVCS
en hoe het contact met de spelers wordt onderhouden.
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Weer eens blijkt dat de VVCS in Nederland de zaken goed
voor elkaar heeft. Een uitstekende cao en een brede aanhang
onder de spelers.
Op woensdag was er tijd voor een cultureel programma
waarbij de landen een trip maakten door Tokyo. Daarbij
werd een demonstratie Sumoworstelen bezocht alsmede de
beroemde Temple Arcade.
Eindconclusie van het congres was dat er in veel landen nog
een hoop te verbeteren valt. En dat FIFPro in gesprek moet
blijven met bonden, UEFA en FIFA om misstanden in het
voetbal te voorkomen.
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Fairplay en fabeltjes over
kunstgras en baarden
PIM DE VOS

Ik heb de afgelopen weken weer heel wat voorbeelden van onsportief spel gezien. Met gestrekt
been op het scheenbeen van je tegenstander
inkomen, je voet op de enkel van je collega zetten. Smerig spel, een voetballer onwaardig.

Een ploeg die op kunstgras speelt, moet de uitwedstrijden ook op echt gras spelen en is dan in
het nadeel. Dat heft het voordeel van thuiswedstrijden op, als er al een voordeel zou zijn.

Baardje?
Ook schwalbes en andere vormen van matennaaien, zoals naar de grond gaan na een zogenaamde klap, hebben niets te maken met de
woorden Fairplay en Respect die in het betaalde
voetbal een belangrijke rol zouden moeten spelen.
Soms zit ik vol verbazing te kijken naar een
talentvolle voetballer die een smerige overtreding maakt of probeert om zijn directe tegenstander een gele of rode kaart aan te naaien.
Hoe haal je het in je hoofd? Je hebt het voorrecht om tegen een goed salaris voor een
enthousiast publiek en miljoenen tv kijkers in
een prachtig stadion te mogen voetballen en je
zet jezelf voor schut als een niet sportieve, stiekeme voetballer. Bovendien benadeel je jouw
team, als de scheidsrechter er niet intrapt en je
een verdiende gele of rode kaart geeft.

Kunstgras
Tom Egbers zei dat het succes van PEC Zwolle
niet kan worden toegeschreven aan kunstgras.
Hij heeft gelijk. Dan zou Heracles ook in het linker rijtje staan. Alfred Schreuder erkende, na
gisteren uit bij PEC te hebben gewonnen, dat
veel van zijn spelers op kunstgras goed uit de
voeten kunnen. Kunstgras maakt beter voetbal
mogelijk, en veel beter hockey. Bij het invoeren
van kunstgras in de hockeysport klonken dezelfde negatieve geluiden.
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Mag een trainer een speler dwingen om zijn
(vaak lelijke) baardje af te scheren?
Ron Jansen, Jan Mulder en Dick Advocaat zouden dat in hun tijd als voetballer geweigerd hebben. Jan waarschuwde: een Duits spreekwoord
zegt:”Wer rasiert verliert” ( wie zich scheert verliest).
Maar jongens, wat geniet ik van al die talenten
in de Eredivisie en de Jupiler League, met of
zonder baard. Zouden hun vriendinnen ook zo
van die stoppels genieten of klagen ze: “au, het
is net of ik een sliding op kunstgras maak”?

Pim de Vos
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