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Hectische periode in betaald voetbal

Danny Hesp
DANNY HESP

H

et is nog steeds op meerdere fronten een hectische periode in het betaalde voetbal. Sinds
het vertrek van Bert van Oostveen en de verontwaardiging die ontstond bij clubs over de
voorgenomen benoeming van Gijs de Jong als
zijn opvolger, is het onrustig in Zeist. Clubs voelen zich
niet geraadpleegd in de benoeming en willen meer directe invloed. Als gevolg van gebrekkige communicatie tussen de RVC en haar achterban wordt het vertrouwen in
hen opgezegd en stapt deze bijna volledig op. Kortom,
chaos compleet.
Terugkomend op het vertrek van Bert van Oostveen.
Zowel als voorzitter van de VVCS als van de CSR kan ik
niet anders zeggen dan dat er altijd goed en intensief
contact is geweest met de voormalig directeur betaald
voetbal. Hij beschikte over een uitstekende dossierkennis,
wist waar hij het over had, hetgeen vergeleken met vele
clubbestuurders vaak een ware verademing was. Dat hij
nu onder meer wordt afgerekend op zaken die zijn misgegaan rond het Nederlands XI-tal en het dossier FC
Twente, doet niets af aan het feit dat hij achter de schermen ook veel goed werk heeft verricht voor het
Nederlands voetbal.
Tot de voorjaarsvergadering in 2017 moet er een hoop
gebeuren binnen de KNVB. Maar met muitende clubs in
de nek is dat geen gemakkelijke klus. Naast de nog zittende commissaris Simon Kelder, heeft de ECV Erik Mulder
als commissaris voorgedragen, en hij is inmiddels
benoemd. Zij zullen voor de RvC betaald voetbal op zoek
moeten naar een voorzitter als ook twee onafhankelijke
leden. Beoogd voorzitter Jan Hommen, gerespecteerd topman uit het Nederlandse bedrijfsleven maar ex-RVC van
PSV, wordt gediskwalificeerd omdat hij “teveel Brabant”
zou zijn. Met het opstappen van Gerbrands uit de RVC
van de ECV is inderdaad de Brabantse invloed tot een
minimum beperkt. Robert Eenhoorn is toegetreden tot
de RvC van de ECV. Ik zie hem als een vrije geest welke
nog geen voetbalverleden met zich mee draagt. Ben uitermate benieuwd of hij de zelfstandige denker zal zijn
waar ik op hoop, of dat dat hij zich laat meeslepen in het
machtsspel wat gaande is.

Dezer dagen wordt er flink gebrainstormd over de optimalisering van de competitie. De onderlinge weerstand
moet omhoog en de competitie moet nog spannender
worden. Zo moet op termijn de kwaliteit van het
Nederlands voetbal naar een hoger plan worden getild.
Iedereen mag zijn zegje doen en wordt betrokken bij één
van vele bijeenkomsten. Als lid van de projectgroep zit ik
bij veel bijeenkomsten en zie diverse belanghebbende
hun ideeën en voorkeuren ter tafel brengen. Ben erg
benieuwd in hoeverre onze collectieve sportieve ambitie
het gaat winnen van de individuele club/divisie/tv belangen. We komen begin volgend jaar in een fase dat mogelijke wijzigingen in structuur, promotie/degradatieregeling, kalender en regelgeving om goedkeuring zal worden voorgelegd aan de clubs en de CSR. Tot die tijd is het
vooral spielerei en voor het oog belangeloos brainstormen. Wordt interessant volgend jaar.
Op dit moment zijn wij nauw betrokken bij het onderzoek naar de beschuldiging van matchfixing van vier
Nederlandse spelers door de Finse club Atlantis FC.
Samen met de KNVB en onze Finse collega's proberen wij
het verhaal te ontleden en hopelijk te ontkrachten. Van
dichtbij zien wij nu wat dit doet met een speler en welke
acties er nodig zijn om informatie boven tafel te krijgen.
Hier wil je als speler niet in belanden. Wordt vervolgd.
Wederom voegt de VVCS Academy twee nieuwe opleidingen aan haar aanbod toe. Bij voldoende aanmeldingen (6),
zal in samenwerking met Start2Move de opleiding
Personal Trainer Pro vanaf 10 januari 2017 van start gaan.
De opleiding is een 1-jarige opleiding waarin de deelnemer via blended-learning (klassikaal, virtueel en stage) de
erkende diploma's Fitness-trainer A en Fitness-trainer B
kan behalen. Daarnaast gaat de VVCS Academy in nauwe
samenwerking met de KNVB een module ontwikkelen om
spelers voor te bereiden op zetels in de diverse commissies
bij de KNVB. In de commissies wordt vaak gevraagd om
voetbaltechnische know how. De pilot, met een groot aantal CSR leden, start dan ook binnenkort.
Prettige Kerstdagen en een sportief 2017
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Atlantis FC:
voetbalclub of goksindicaat?
De Nederlandse spelers Ayoub Ait Afkir, Irvingly van Eijma, Salah Hamza Aharar en Derwin Martina
werd gelegenheid geboden om tot het einde van het Finse voetbalseizoen te tekenen bij het in de
derde divisie actieve Atlantis FC. Het hen vooraf geschetste verhaal leek positief en deed hen
beslissen om deze kans te pakken. De missie was duidelijk; gezamenlijk moesten zij zorgen voor
een kwaliteitsinput en het voorkomen van degradatie.

W

at zij toen nog niet wisten, was dat Atlantis
een club is met een meer dan twijfelachtige
reputatie. Dat leerde navraag van de VVCS bij
haar Finse collegae. Hoewel de JPY, de Finse
zusterorganisatie van de VVCS, een relatief
kleine organisatie is, mogen de medewerkers deze club nimmer alleen bezoeken…
De club neemt het bepaald niet nauw met wet- en regelgeving.
Zo had men een aantal Afrikaanse spelers geregistreerd als
waren zij afkomstig uit de Europese Unie. Dit kwam hen te
staan op een forse puntenaftrek, waardoor degradatie dreigde.
Omdat de club verkocht zou worden aan een Egyptische sponsor (?), moest degradatie hoe dan ook voorkomen worden.
Daarom ook de Nederlandse inbreng. Nog voordat de vier
nieuw gecontracteerde spelers speelgerechtigd waren, bleek de
club de beroepsprocedure bij de Finse voetbalbond te hebben
gewonnen. Hiermee was de acute degradatie dreiging verdwenen. Hetgeen de spelers hierna meemaakten verdient zonder
meer de noemer “bizar”. Zelf goed spelend en scorend zagen zij
collegae om hen heen opvallend in de fout gaan. Naast de trainer zat de voorzitter op de bank. Hij leek de trainer opdrachten
te geven tot wel hele vreemde wissels. Op de wedstrijddag
moesten de vier zich soms voorstellen aan spelers die zij nog
niet eerder zagen op de training. Ook bleken de handtekeningen van de bij de Finse voetbalbond geregistreerde contracten
niet overeen te komen met die van de spelers.
Tot zover een paar voorbeelden.
Als je dit alles overziet kom je wat ons betreft als weldenkend
mens vanzelf tot de conclusie dat er bij Atlantis FC kennelijk
nog veel meer belangen spelen dan alleen sportieve.
De VVCS is volledig overtuigd van de onschuld van deze spelers. Met de collegae van JPY zet zij zich dan ook maximaal in
om de namen van de spelers volledig te zuiveren. Dat verdienen zij ook.
Natuurlijk is er ook een les te leren. Wat de VVCS onder meer
verbaast is dat de betrokken intermediairs kennelijk hebben
nagelaten om vooraf informatie te verzamelen over deze club.
Zeker daar waar men de spelers vraagt om een contract te tekenen met een Egyptisch bureau in plaats van de club moeten
toch alle alarmbellen gaan rinkelen.

Premieonderhandelingen ADO Den Haag
Medio oktober was er nog geen sprake van een akkoord tussen
club en spelersraad over de premieregeling voor het seizoen
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2016/2017. De spelers vroegen hierop de VVCS om de onderhandelingen van hen over te nemen, zodat zij zich volledig kunnen
focussen op hun sportieve verplichtingen. Inmiddels vond een
tweetal nieuwe rondes van overleg plaats tussen de VVCS delegatie (Louis Everard en Ad Dieben) en de directie van ADO Den
Haag. Gezegd kan worden dat dit gebeurde in een open en coöperatieve sfeer. De VVCS vertrouwt er vooralsnog dan ook op
dat een redelijk compromis haalbaar moet zijn en hoopt daarbij dat de interne strubbelingen bij ADO Den Haag niet zullen
leiden tot nog meer vertraging.

Oranjeleeuwinnen weer bijgestaan door VVCS
Het Nederlands vrouwenvoetbal timmert de laatste jaren
behoorlijk aan de weg. Niet alleen is het in Nederland de snelst
groeiende sport waar vrouwen in actief zijn, maar het vlaggenschip van het vrouwenvoetbal “de Oranjeleeuwinnen” heeft
nadrukkelijk de aansluiting gevonden bij de mondiale top. In
2015 namen de Oranjeleeuwinnen voor de eerste maal deel aan
de eindronde van een WK. Zij overleefden in Canada de groepsfase, maar werden in de achtste finales door de latere finalist
Japan uitgeschakeld.
De VVCS staat de Oranjeleeuwinnen bij in hun besprekingen met
de KNVB over de wedstrijdpremies, premies voor eindrondes, etc.
De VVCS, ondersteund door de spelersraad van de Oranjeleeuwinnen, en KNVB bereikten al een akkoord over de regeling
bij het WK in 2015, maar ook voor het traject naar en tijdens
de eindronde van het EK 2017, dat vanaf medio juli 2017 in
Nederland wordt gehouden.
Op verzoek van- en ondersteund door de spelersraad van de
Oranjeleeuwinnen is de VVCS de besprekingen met de KNVB
gestart voor de periode na het EK tot en met de eindronde van
het WK 2019 dat in Frankrijk zal worden gehouden.

VVCS inventarisatie naar infill gebruik baart zorgen
Op acht kunstgrasvelden in het betaald voetbal is rubbergranulaat gebruikt. In de eredivisie is het er één en wel het veld van
Excelsior. In de Jupiler League zijn dat er dus maar liefst zeven
(Almere, Dordrecht, Eindhoven, MVV, Telstar, Volendam en VVV).
De VVCS heeft nauw contact met de aanvoerders van deze
clubs en volgt hun overleg met het management van genoemde clubs op de voet. Het standpunt van deze clubs is min of
meer hetzelfde; men wil het nieuwe RIVM onderzoek afwachten alvorens mogelijk tot actie over te gaan. Hoewel de VVCS
nadrukkelijk de voorkeur geeft aan het Ajax model te dezen,
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Confrontaties
“geen risico en verwijderen die mogelijk gevaarlijke granulaat”,
zal ook zij met de spelers in het betaalde voetbal het aangekondigde, nieuwe RIVM onderzoek zeer kritisch volgen. Nog voor
het einde van het jaar zullen er naast de nodige literatuuronderzoeken tussen de 50 en 100 kunstgrasvelden worden onderzocht op mogelijk aanwezige gezondheid bedreigende stoffen,
waarbij ook rekening gehouden zal worden met de leeftijd van
de gebruikte korrels.
Duidelijk is wel dat het “Rijksinstituut” niet weer kan volstaan
met een vluchtig en vlak onderzoekje, waarbij om welke reden
dan ook zelfs een aantal urinemetingen werd geschrapt, maar
deze keer een grondig rapport heeft af te leveren. Begin 2017
wordt ook de uitkomst verwacht van het namens de Europese
Commissie door het European Chemical Agency gedane onderzoek naar de risico's van rubbergranulaat.

Keurmerk intermediairs
De leden van de KNVB werkgroep Intermediairs bereikten overeenstemming over de eisen aan welke organisaties (en de bij
hen aangesloten intermediairs) moeten voldoen om in de
nabije toekomst een keurmerk te mogen voeren. De bij zo'n
organisatie aangesloten intermediairs zullen verplicht worden
één maal per jaar een educatieve bijeenkomst bij te wonen, zullen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben te sluiten, zullen moeten aantonen te beschikken over behoorlijke
juridische ondersteuning, zullen uiteraard geregistreerd dienen te zijn en hebben zich te gedragen conform een nu geaccordeerde gedragscode.
Ook de VVCS zal als door de KNVB erkende belangenorganisatie
in aanmerking komen voor het keurmerk.
De laatste details worden nu door de KN|VB professionals uitgewerkt en vertaald in reglementaire bepalingen. Hierna is het
aan de Bondsvergadering om een en ander te bekrachtigen.

Aparte CAO voor 2e en 3e divsie?
Na eerste informele en oriënterende gesprekken is nu een formele bespreking geagendeerd waarin de CV Tweede en Derde
Divisie (CVTD) met VVCS en ProProf in overleg zal treden over
een mogelijke CAO. Mede door de aanstaande promotie- en
degradatieregeling tussen de eerste divisie en voornoemde lagere divisies zou een CAO zeker in een praktische behoefte kunnen voorzien. Maar voor de werknemersorganisaties staat buiten kijf dat zij alleen zullen tekenen indien voor de betrokken
spelers een volwassen pakket haalbaar blijkt. Wordt dan ook
vervolgd.

Achilles '29 en de CAO Contractspelers Betaald Voetbal
Als onderdeel van een pilot trad Achilles '29 toe tot het betaald
voetbal. Doordat het een pilot betreft was het verdedigbaar om
voor deze club aparte, zgn. “licentievoorwaarden light” op te
stellen.

Wel vroeg Achilles '29 zelf om onder de
CAO te mogen vallen, hetgeen werd toegestaan.
Het lijkt er echter op dat het voor deze club
nogal eens lastig is om hiervan ook de consequenties te aanvaarden.
Dat ondervonden ook Daniel van Straaten,
mr Louis
Daan Pau en Nicky Groes. Zij hadden allen
Everard
vorderingen op de club, welke voortvloeiden uit de CAO en wet. Hierop werd de
club werkelijk talloze malen gewezen, maar verder dan wat
vage, niet
nagekomen, toezeggingen kwam men in Groesbeek niet. De
VVCS heeft daarom namens voornoemde drie spelers haar
advocaat Mr Wil van Megen gevraagd om een arbitrageverzoek
in te dienen. De VVCS vindt het toch wel “apart” dat men pas
na de ontvangst van een arbitrageverzoek bereid bleek een en
ander netjes op te lossen.

Serginho Greene; geduld loont
Het was augustus 2013 toen Serginho Greene, bijgestaan door
de VVCS, zijn contract met FK Vojvodina wegens “een just
cause” beëindigde. Zijn claim op de club was een meer dan substantiële.
Daar een oplossing in der minne niet mogelijk bleek besloot de
VVCS de gang naar de FIFA DRC te maken. Medio februari 2014
volgde een voor de speler positief vonnis. Zoals bijna te doen
gebruikelijk in Oost-Europa, besloot de club om in beroep te
gaan bij CAS. Eind van dat jaar volgde een mondelinge behandeling. Op 8 mei 2015 wees de CAS een vonnis, dat voor de speler wederom positief was.
Helaas bleek men bij Vojvodina ook van een CAS uitspraak niet
onder de indruk. Wederom werd er niet betaald. De VVCS heeft
zich hierop gewend tot de Disciplinary Committee van FIFA.
Dat is de instantie die een dergelijke a-sociale club gepast kan
straffen. Het probleem is echter dat men bij de Disciplinary
Committee ofwel een veel te kleine staf heeft werken, ofwel
clubs lijkt te willen sparen. Daar gebeurde dus lang helaas helemaal niets.
Vervolgens heeft de VVCS contact gezocht met de Servische
voetbalbond. Omdat de club ondanks haar wangedrag toch
graag Europees wilde spelen, bleek een oplossing toen wel
mogelijk. De plaatsingspremie voor het behalen van Europees
voetbal zou mede aangewend worden om de verplichtingen
jegens de speler na te komen. De betaling werd uiteindelijk
zeer recent gedaan door de Servische Voetbalbond. Pas hierna
ontwaakte de FIFA Disciplinary Committee eindelijk uit een
hele lange winterslaap …
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Luuk

Siem

en
de Jong zijn herenigd bij PSV

Tien stellingen voor de voetballende broers
met een abonnement op de landstitel.
1. PSV is de mooiste club waar ik ooit gespeeld heb.

FOTO: SOCCRATES

Luuk de Jong lachend: 'Oh, krijgen we allemaal van dit soort vragen?'
Siem de Jong met een grijns: 'Ha, het wordt een beetje een gevoelig
interview met mijn Ajax-verleden en Luuks Twente-periode.
Laat ik zeggen dat de club waar ik werk, de belangrijkste club is.'
Luuk: 'Ik zeg: De Graafschap. Ben ik opgeleid. We woonden er tegenover, onze ouders wonen daar nog steeds.'
Siem: 'Ja, dat is wel slim.'
Luuk: 'Ik vind het lastig om PSV of FC Twente te zeggen.
Twente vond ik hartstikke mooi.'
Siem: 'Newcastle United, waar we ook allebei gespeeld hebben en ik
nog steeds onder contract sta, was ook prachtig. Zo'n mooi stadion,
zoveel trouwe fans. Zelfs na de degradatie zit het stampvol. Het is daar
sportief met mij niet gegaan wat ik ervan gehoopt had. Maar eigenlijk
heb ik het overal heel erg naar mijn zin gehad. Pas na je carrière kun
je zeggen wat het mooiste was.'
10
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Door BART VLIETSTRA

Luuk: 'Het hangt ook met succes samen. Als ze je toe zingen
geeft dat een beter gevoel dan als ze je liever zien vertrekken.
Dan vind je een club of de supporters van die club wat minder.'
Siem: 'Het zijn vooral de clubmensen die een club maken. Maar
net als bij spelers zit ook daarin wel een flink verloop. Op Jan
Vreman bij De Graafschap na, dan. Dat vind ik wel mooi.'
Luuk: 'Trouwe man. Hij is altijd zichzelf gebleven en werkt ook
nog steeds een dag in de week bij een bedrijf in de eierensector.'
Mooi vind ik dat.
Siem: 'Onze vader is ook een echte De Graafschap-man geworden.'
Luuk: 'Hij heeft die club echt proberen te helpen. Toch moest hij
weg. Dat was zo vreemd dat het grappig werd. Je wilt helpen en
toch moet je wegwezen. Maar ja… misschien waren het heel
slechte adviezen van pa.'
Siem: 'Bewust slechte adviezen, zelfs. Ja, dan moet je wegwezen.
Dan heb je het er zelf naar gemaakt.'
Beiden lachen.

Siem: 'McClaren, die toen mijn coach bij Newcastle was, zei
tegen me: ik vind jou meer een speler als het goed gaat.'
Luuk lachend: 'Ja, dan zal-ie vast gaan wisselen. Als het goed
gaat. Dat doet niemand.'
Siem: 'Maar voor de rest zorgen we niet voor gedoe. We kunnen
goed relativeren, zijn best sociaal ook, denk ik.'
Luuk: 'Dat gaat vanzelf. We zijn helemaal niet bezig met ons
imago. Natuurlijk praten we vaak met mensen zoals Toon
Gerbrands (algemeen directeur van PSV, red.) of Bob van
Oosterhout (sportmarketeer, red.). Dat vinden we gewoon interessant. Maar je kunt niet faken dat je anders bent. Ik zal dat
nooit doen.'
Siem: 'Onder vrienden zijn we wel anders dan als we in een stadion zijn. Dan ben je wat openhartiger, nog meer jezelf. Het
wordt allemaal niet uitvergroot als je zegt dat je iemand niet
mag. Of als je iets afwijkends doet.'

4. Luuk is temperamentvoller dan Siem.
2. Het is geweldig om eindelijk weer samen te spelen.
Siem: 'Het is leuk om samen in een partijtje te zitten. Vandaag
wonnen we makkelijk. We hebben vroeger zoveel samengespeeld.'
Luuk: 'Omdat het je broer is, kun je makkelijker dingen zeggen.'
Siem: 'We hebben na dat partijtje, dat we dus nota bene wonnen,
tien minuten staan discussiëren over een verkeerde bal van
hem.
Luuk zachtjes: 'Die dus niet verkeerd was…'
Siem onverstoorbaar: 'Met de trainer erbij en alles. Prachtig.'
Luuk: 'Dat zou je met een andere speler niet zo snel doen.'
Siem: 'Ik denk dat het goed is om veel te discussiëren in het
veld. Ik zit er bovenop als Luuk een fout maakt. Zit hij niet bij
mij in de partij en hij maakt drie fouten achter elkaar dan hoor
je soms nog niemand.'
Luuk: 'Elkaar corrigeren gebeurt in het hele voetbal niet zoveel
meer.'
Siem: 'Dat wil de trainer juist. De Spaanstalige jongens doen dat
onderling wel. En wij. Nu moet dat door de hele groep gebeuren. Dat het niveau op de training hoog is, is een voorwaarde
om beter te worden.'
Luuk: 'Hebben we het vorig seizoen ook al over gehad. Dat daar
nog winst zit. Daarom is het ook goed dat Siem is gekomen. Die
roert zich wel.'

3. Wij zijn brave borsten. We kloppen nooit op de deur
van een trainerskamer.
Siem: 'Nou ik heb het vorige seizoen bij Newcastle geregeld de
trainerskamer bezocht. Ik stond rond kerstmis drie keer in de
basis. Ik zeg niet dat het door mij kwam, maar we pakten zeven
punten. Daarna stond ik wissel, verloren we een aantal wedstrijden op rij. Ik zei: trainer krijg ik nog een kans?
Luuk: 'Bij Borussia Mönchengladbach heb ik dat ook wel
gedaan. In mijn eerste jaar speelde ik vaak een uur, terwijl uit
mijn statistieken blijkt dat ik juist in het laatste half uur veel
scoor. Het jaar erna kreeg ik niet veel kansen. Invalbeurten van
een minuut of dertig seconden. Ik had het idee dat het niet
helemaal eerlijk ging. Dan laat ik me wel horen. Bij Twente heb
ik nog wel eens een deurtje hoger aangeklopt toen ze me niet
naar Gladbach wilden laten gaan.'

Siem: 'Vroeger reageerde Luuk wat temperamentvoller, ja. Kon
je hem goed sarren.'
Luuk: 'Ik erger me niet zo snel meer.'
Siem: 'Nou, je kan nog wel geel krijgen voor praten bij een
scheids. Dan ben ik wel degene die zegt: doe nou rustig.'
Luuk: 'Klopt. Eenmaal voor de camera zakt het snel. Dan schakel
ik even drie tandjes terug. Ben ik juist extra voorzichtig. Pas in
de kleedkamer laat je je emoties weer de vrije loop. Het heeft
weinig zin om in de media rare dingen te gaan roepen. Zeker
niet over collega's. Je vertegenwoordigt daar je club, vind ik.'
Siem: 'Zelfs als je iets met een knipoog bedoelt, krijg je toch
scheve gezichten in een kleedkamer als jij iets over een ander
zegt. De media maken daar een kopje van en dan golft het over
internet. Je zit iedere dag met elkaar in een kleedkamer. Het
hoeft allemaal niet met fluwelen handschoenen, maar je moet
irritatie ook niet opzoeken.'
Luuk: 'Het is vaak afschuiven als je de schuld bij anderen legt.'
Siem: 'Klopt. Ik heb dan het gevoel dat iemand zich daardoor
wil profileren. Ik vind: als je kritiek hebt op iemand, zeg het
dan tegen diegene zelf in de kleedkamer.'

5. Aanvoerder zijn is niet altijd een pretje.
Luuk: 'In slechte tijden is het soms irritant om steeds als eerste
voor de camera te moeten staan. Ze pakken je wat harder aan
dan een jonge jongen die er net bij zit. Aan de andere kant: je
kunt vaak dezelfde antwoorden geven. Namelijk 1: We doen er
alles aan. En 2: Ik weet niet wat we anders moeten doen. Anders
hadden we het allang gedaan. Dat meen ik trouwens nog ook!'
Siem lachend: 'En als je wel wint en iemand anders scoort twee
keer komen ze niet naar jou toe.'
Luuk: 'Tja… zo gaat het. Daar ben je aanvoerder voor. Zitten ook
leuke kanten aan. Je mag als eerste die prijzen omhoog tillen.
Dat was bij de titel van afgelopen seizoen op het laatste
moment wel geweldig.'
Siem: 'Ook buiten het veld moet je veel regelen, je komt met
andere mensen in aanraking, praat met de directie. Toen ik aanvoerder bij Ajax was heb ik daar veel van geleerd.'
Luuk: 'Klopt, bij PSV leer ik veel van Toon Gerbrands, die kenden we al via onze volleyballende ouders. Hij heeft me echt
geleerd hoe je jezelf en de groep het beste kan representeren.'
>
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FOTO SOCCRATES

6. Siem heeft de beste muzieksmaak, maar Luuk is de
grootste filmkenner.
Luuk: 'Andersom. Ik draai best veel house, maar soms ook R&B.
Ik ben naar Justin Bieber geweest. Ik moest mee van mijn
vriendin, maar vond het nog best goed.'
Siem: 'Ik ben naar Passenger geweest in de Ziggodome. We hebben kaartjes voor Drake.'
Luuk: 'Ik vind Guus Meeuwis ook leuk. Als het maar niet te
extreem is.'
Siem: 'Laatste film in de bioscoop was Inferno.'
Luuk: 'Van mij ook.'
Siem: 'Ik kijk nu veel documentaires zoals The 13th. Dat gaat
over hoe de slavernij is verweven in het gevangenisleven in
Amerika. En Before the flood over de gevolgen van klimaatveranderingen. Vind ik interessant.'

7. Siem is het best op de PlayStation, maar Luuk is meer
belezen.
Luuk: 'Ook weer andersom!'
Siem: 'Lees jij wel eens?'
Luuk: 'Bijna niet. Periodes. De Pelgrim laatst nog.'
Siem: 'Ik lees wat sportmarketingboeken. We hebben door de
jaren heen wel wat dingen gedaan, maar het lijkt me leuk om
zelf wat meer op te zetten.'
Luuk: 'Je leert andere mensen kennen, kijkt een beetje buiten je
eigen kringetje. Maar soms is het heerlijk om op de PlayStation
te zitten. Vaak spelen we met onze hele vriendengroep in één
team online tegen een ander team.'
Siem: 'Tegenstanders weten niet tegen wie ze spelen. Heel af en
toe vermoeden ze dat wij het zijn, krijg je een berichtje.'
Luuk: 'Als je onze nicknames ziet, zou je ons kunnen herkennen. Meer tips geven we niet.'

8. Luuk gaat meer interlands spelen, maar Siem gaat meer
prijzen winnen.
Siem: 'Hoeveel interlands heb ik eigenlijk. Zes, denk ik?'
Luuk: 'Ik denk dat ik er nu twaalf heb. We hebben in ieder geval
al vaker bij de selectie gezeten dan dat we daadwerkelijk
gespeeld hebben.'
Siem: 'Bij Ajax zat ik er vaak bij. Onder Van Gaal had ik een
goed gevoel. Voor het WK 2014 raakte ik geblesseerd. Laatst zat
ik er weer bij, een beetje uit nood. Wist ik wel dat ik niet ging
spelen. Maar het is fijn om in beeld te zijn, dat ik kans maak als
ik fit ben. Dat is wel een doel voor dit jaar.'
Luuk: 'Ik probeer in de basis te komen bij Oranje, maar dat
blijkt lastig. Eerst zat ik steeds achter Van Persie en Huntelaar.
Nu is de keuze op Janssen gevallen. Toen hij geblesseerd was,
werd gekozen voor Dost. Ik blijf ervoor vechten.'
Siem: 'Qua prijzen sta ik 4-3 voor.'
Luuk: 'Qua titels, ja. Bekers is gelijk: 1-1. En Johan Cruijffschalen
heb ik er al vier, volgens mij.'
Siem: 'Vier? Oh… Maar het gaat om titels, toch? Daarom ben ik
naar PSV gekomen. Dan blijf ik in ieder geval voor staan, haha.'

9. In tegenspoed schuilt de meeste groei.
Siem: 'Ja en nee. Ik heb twee jaar niet veel gespeeld bij
Newcastle door blessures en doordat ik vaak gepasseerd werd.
Dat had ik liever anders gezien. Toch heb ik veel geleerd. Over
mijn lijf, maar ook hoe er in een ander land gewerkt en gedacht
wordt. Ik heb meer ervaring, kan nu bijvoorbeeld beter als controleur op het middenveld spelen, denk ik. Ik vond het wel
12
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grappig dat je dan na een wedstrijd waarin je een bal verliest
waar een doelpunt uit komt door de media direct wordt opgegeven als controlerende middenvelder. Daar maak ik me niet zo
druk meer om.'
Luuk: 'Je kunt er wel lang bij stil staan wat media allemaal over
je zeggen en schrijven, maar wat schiet dat op. Zij gaan die ballen er niet in schieten als dat bij mij even niet lukt. Moet ik zelf
doen. Heel erg geforceerd daarnaar op zoek gaan, werkt eerder
averechts. Je moet proberen zo ontspannen mogelijk te blijven.
Dan komt het vanzelf.'
Siem: 'Ik geloof niet dat ik nog iets ga leren van geblesseerd
zijn. Na mijn spierproblemen en dubbele klaplong ben ik er wel
klaar mee. Helaas liep ik na mijn eerste wedstrijden voor PSV in
de basis tegen een kleine kuitblessure aan, terwijl ik net in mijn
ritme aan het komen was. Dat is balen en niets anders.'
Luuk: 'Dan baal ik ook voor hem. Ik weet als geen ander hoe
groot de concurrentie is op ons middenveld.'
Siem: 'Dan denk ik: is er nog steeds niet iets waardoor je dat
even kan oplossen? Iets dat je in die spier kan spuiten waardoor
je hem gewoon weer kan gebruiken?'
Luuk: 'Jij doet er echt alles voor.'
Siem: 'In de periode dat ik nooit geblesseerd was bij Ajax deed
ik niet veel dingen extra. De laatste drie seizoenen juist heel
veel. Voordat ik naar buiten ga, doe ik al een lichte warming-up
om alles te activeren.'
Luuk: 'Vroeger peerde ik direct op het trainingsveld vier ballen
koud op doel. Dat zal ik nooit meer doen.'
Siem: 'Qua voeding letten we goed op. Gewoon zorgen dat er
niets in huis is. Water, fruit, gezonde dingen. Geen snoep.'
Luuk: 'Al moet een pepernootje af en toe best kunnen. Je moet
daar niet in doorslaan.'
Siem: 'Als we uit eten gaan, is het nooit fastfood. Dan eten we
sushi of pasta, stukje vlees of vis. Veel lekkerder.'
Luuk: 'Kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst
bij de McDonald's ben geweest. Verder luister je naar de
diëtist op de club en naar je lichaam. De een eet pasta voor een
wedstrijd, de ander een broodje Nutella. Ieder lichaam is
anders.'

10. Ik heb mijn broer de voorbije maanden heel anders
leren kennen.
Siem: 'Nee. We hebben altijd supervaak contact gehad.'
Luuk: 'Het is wel leuk dat je weer samenspeelt. Zoals vroeger.
Lekker combineren, dollen, discussiëren. Het is altijd leuk om
met vrienden samen te werken. En hij is een van mijn beste
vrienden.'
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Door LEX MULLER

Herstel van afgescheurde kruisband dankt Sven Braken aan verzekering
Zeven maanden lang pendelde Sven Braken naar Zeist. Vijf keer in de week, vanuit zijn woning in
Amsterdam naar het Sportmedisch Centrum van de KNVB. Van tien uur 's morgens tot vier uur in de
middag spande de spits van Almere City zich daar maximaal in voor een duurzaam herstel van de
linkerknie.

'Zelf had ik mijn

lange en intensieve
revalidatie nooit kunnen
betalen'

S

en Braken, Maastrichtenaar van geboorte (12 juni
1993), steunt de club uit de Jupiler League inmiddels alweer met de noodzakelijke doelpunten.
Mede dankzij de verzekering voor intensieve revalidatie, in de cao voor de ongeveer 980 contractspelers gekoppeld aan de ongevallenverzekering.
' Ik had dit zelf nooit kunnen bekostigen. Dan had ik bij de
club moeten revalideren en zo'n behandeling is veel meer
gericht op de korte termijn. Ik was daar ook mentaal gek
geworden.' Het dagelijks ritme van de club had hem alleen
maar gefrustreerd en opgejaagd, waar hij in Zeist louter tussen lotgenoten vertoefden. 'Ik was daar onder andere met
Bas Dost, die een middenvoetsbeentje had gebroken. En met
Mustafa Saymak van PEC. Hij revalideerde ook van een zware
kruisbandblessure.'
Op 23 oktober 2015 verdraaide Sven Braken tijdens een duel
uit tegen Go Ahead Eagles zijn linkerknie. 'Ik wist meteen
dat het mis was met die knie. Ik hoorde ook een knak.' De
diagnose bevestigde de schade en het leed. 'Mijn voorste
kruisband was volledig afgescheurd.' In de zomer transfervrij
weggehaald bij MVV, was het de spits slechts tien wedstrijden gegund om zijn gave als goaltjesdief voor Almere City te
etaleren.
'Al met al was ik dertien jaar verbonden aan MVV, met de
jeugd meegerekend. Ik was toe aan een nieuwe omgeving.
Fred Grim belde me en wilde graag een gesprek met me hebben. Ik had meteen een goed gevoel bij hem. Ik was zo goed
als rond met de club, toen hij me telefonisch nog polste over
de onderhandelingen. Drie uur later kreeg ik een e-mail van
de club dat hij Almere City zou verlaten voor Jong Oranje.
>
december 2016
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Een paar dagen later belde hij me weer op. Ik vond het zuur
dat hij wegging.' Onderwijl had hij in de polder wel al zijn
transfer vanuit Limburg met een tweejarig contract beklonken.
Sven Braken prefereerde een operatie bij orthopeed Cor van
der Hart in de Bergman Kliniek in Naarden. De befaamde specialist, overigens een zoon van de legendarische stopperspil
uit de vijftiger jaren, plande de ingreep pas op 25 november,
een maand na de hoorbare krak. 'Dat gebeurde op advies van
Cor van der Hart. De knie moest eerst goed tot rust komen. Van
een pees uit mijn hamstring heeft hij een nieuwe kruisband
gemaakt.' Een beproefde methode, die het onklaar geraakte
gewricht afdoende repareerde en stabiliseerde.
Begin december kon de nog jeugdige aanvaller de lange weg
naar zijn rentree (vooralsnog strompelend) inslaan. Een
chauffeur van de club vervoerde hem elke dag weer naar het
KNVB-centrum in Zeist, voor een optimale verzorging bij de
fysiotherapeuten Ricardo de Sanders, Niels Veldman en
Raymond Meijer. Zes uur aaneen, van maandag tot en met
vrijdag, in het weekeinde vrij. 'De revalidatie was heel goed
geregeld. De eerste acht tot tien weken liep ik nog op krukken. De behandeling werd steeds meer uitgebouwd.' Tot
begin juli, waarna hij de groepstraining bij Almere City voorzichtig kon hervatten. Gedurende twee dagen in de week
nog afgewisseld met de individuele zorg in Zeist. Dat vergde
ook nog eens twee maanden van doorzetten en volhouden,
tot eind augustus.
Geen enkele modale voetballer, zeker niet uit de Jupiler
League, kan zelf de kosten ophoesten voor een dergelijke
dure en langdurige periode van persoonlijke aandacht.
Joseph Wannet, directeur van Wannet Sports Insurance:
'Normaal worden via de verzekering hooguit 40 fysio-behandelingen per jaar vergoed. De spelersvakbond en de FBO
onderkenden dat hier een gat lag in de behoeften van spelers, die zwaar geblesseerd raken als gevolg van een ongeval
en daardoor lange tijd intensief moeten revalideren.
Menigeen kan dat niet zelf betalen. We hebben toen, samen
met Lloyd's of London, een speciaal product ontwikkeld voor
alle contractspelers. Een aanvullende verzekering, tegen een
premie van 250 euro per speler per jaar, betaald door de
clubs. Als onderdeel gekoppeld aan de cao-collectieve ongevallenverzekering. Onder de noemer van: de revalidatiekosten addendum ofwel de intensieve revalidatie verzekering.'
Een onmisbare uitkomst sinds juli 2014 voor de jaarlijkse
uitvallers in de ere- en eerste divisie met ernstig ongevalletsel. Zij weten zich nu in elk geval verzekerd van een intensieve aanpak ter waarde van duizenden euro's.
Sven Braken bleek pas na ruim tien maanden voldoende fit
voor een veilige terugkeer binnen de lijnen. Op 9 september
liet trainer Jack de Gier hem voor Almere City invallen in de
uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De zesde ronde alweer in de
Jupiler League, met in Leeuwarden nog een restant van twintig minuten voor de genezen spits. 'We stonden al met 4-1
achter. De week daarop stond ik voor het eerst weer in de
basis, thuis tegen Den Bosch. Ik scoorde meteen twee keer.
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We wonnen met 4-1. Weer een week later, tegen mijn oude
club MVV, maakte ik ook twee doelpunten. En uit tegen TOP
Oss voerde ik het aantal goals met weer één op tot vijf uit
drie.' Met in Oss overigens de beslissende 2-3 voor de bezoekende partij in de winning mood.
Op 21 oktober, twee dagen voor de zwart omrande vrijdag
van een jaar terug, incasseerde hij bij FC Dordrecht wat
onfortuinlijk een pijnlijke tik op de rechterknie. In de 79ste
minuut, vier minuten na zijn zesde goal alweer sinds de
comeback, hinkelde hij noodgedwongen naar de kant. 'Dat
was gelukkig niet de geopereerde knie. Maar de knie werd
dik en stijf. Ik ben wel meteen voor een mri naar Cor van der
Hart gegaan in Naarden. Hij stelde me gerust; er was niets
beschadigd en dus niets aan de hand.'
De tegenspoed beperkte zich tot een kneuzing van het bot,
maar hield hem wel weer enige tijd weg van het veld en verwees Sven Braken bovendien naar de eigen fysiotherapie van
Almere City. Hij had geleerd van de ervaring met de linkerknie en betrachtte voor alles het nodige geduld om de blessure in alle rust te laten helen. Niet in Zeist maar gewoon bij
de club, zonder de hulp van de voor hem zo onmisbaar
gebleken revalidatie-verzekering.

Wannet Sports
Insurance al meer
dan tien jaar partner
van de VVCS
Wannet Sports Insurance bestaat alweer meer dan
twintig jaar. Het bedrijf telt vestigingen in Arnhem,
Heerenveen, Gelsenkirchen en Kopenhagen.
Directeur Joseph Wannet: 'Wij werken voor bijna
vijftig clubs, waaronder elke Nederlandse BVO. Ik
denk dat er momenteel circa 2000 beroepssporters
via ons zijn verzekerd, onder wie 1500 voetballers
in binnen- en buitenland.
Wannet Sports Insurance verzorgt zowel voor de
individuele speler als voor de clubs speciale
verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en voor
de ziektekosten. Per 1 juli 2014 is aan dat pakket
de revalidatie-verzekering toegevoegd.
Spelers en clubs kunnen naar eigen wens meerdere
verzekeringen afsluiten. Het bedrijf werkt al ruim
tien jaar als partner samen met de VVCS.
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Zo beroerd als het eerste deel van 2016 was, zo voorspoedig verloopt het
tweede voor Jurgen Streppel. De coach bleef met Willem II in de eredivisie en
kende vervolgens een vliegende start bij het vorig seizoen nog struikelende
SC Heerenveen. De geloofsbrieven van een Brabander in Friese dienst.

Jurgen

Streppel
I

n een vorig voetballeven veegde hij de vloer aan met trainers.
'Daar heb ik helemaal niets mee,' zei de tiener Jurgen Streppel,
net doorgebroken bij Helmond Sport, in een interview met
Voetbal International. Hij was een rechtsbuiten met het kapsel
en temperament van een onverschrokken hardrocker. Trainers
moesten niet denken dat hij achter zijn backie aanging.
'Geweldig interview. Maar dat moet niet nog eens bij ons in de kleedkamer opduiken,' zegt Streppel bijna dertig jaar later grinnikend. 'Of
misschien juist wel. Als bewijs dat zelfs de meest hardleerse voetballers kunnen bijleren.' Hij zit in de auto met zijn vrouw Nicole tijdens
het interview.

Of hij rebels was als voetballer, is de eerste vraag.
Nicole: 'Thuis wel.'
Jurgen lachend: 'Je vraagt het op het verkeerde moment.'
Serieuzer vervolgt hij: 'Als jonge voetballer ben je vooral met jezelf
bezig. Pas toen ik in 1995 zelf een jeugdelftal van Helmond Sport
ging trainen, kreeg ik oog voor het grotere geheel. Toen ben ik ook
naar achteren verhuisd. Niet dat ik nou zo'n uitmuntende verdediger
was, maar ik zag het spel steeds beter.'
Het is een parallel met Bert van Marwijk. Dat was volgens oude trainers 'een brutale flikker', 'een solistische linksbuiten'. Van Marwijk
haalde zijn trainerspapieren, ging libero spelen en won als trainer
met Feyenoord de UEFA Cup en pakte met Oranje WK-zilver.
Streppel olijk: 'Daar zou ik voor tekenen, voor zo'n carrière. Maar dat
is niet veel trainers gegeven. Van Marwijk is een uitstekende coach.
Er zijn meer uitstekende coaches die niets winnen.'
Streppel begon als trainer bij grote liefde Helmond Sport, al een
leven lang eerstedivisionist. Onder de coach, zelf Helmonder, greep
de club net naast promotie. Streppel vertrok na drie jaar naar
Willem II. Daarmee promoveerde hij via de play offs in 2012, degradeerde direct, om via het kampioenschap van de eerste divisie in
2014 weer omhoog te klauteren.
Met zevenmijlslaarzen. Willem II was een sensatie, het eindigde in
het linkerrijtje. Afgelopen seizoen werd het vege lijf via de play offs
gered. Dat het ten koste van aartsrivaal NAC Breda ging, zorgde
ervoor dat menig Tilburger alsnog vrolijk op vakantie ging.
Streppel toog noordwaarts en kent direct succes bij SC Heerenveen,
vorig seizoen nog net zo slap als de huidige winter. Nu oogt de Friese
trots weer als de fris voetballende subtopper die het zo graag wil zijn,
bulkend van het talent.
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Door BART VLIETSTRA

Streppel over de voortvarende start: 'Het verrast me eerlijk
gezegd niet. Ik wist dat de ploeg een aantal heel goede punten
had, dat er veel talent was. De scouting is altijd uitstekend
geweest bij SC Heerenveen. Maar de ploeg kon wel wat ervaring
gebruiken. Dat die erbij kwam, scheelt een stuk.'
Dertiger Stijn Schaars kwam van PSV. Hij schrok van de negativiteit in de ploeg.
'Er was teleurstelling over vorig seizoen. Daar had iedereen
meer van verwacht. Maar van echte onrust heb ik weinig
gemerkt. Ik trof juist jongens die gebrand waren er iets van te
maken.'
Naast Schaars kwamen Goochannejad en Kobayashi.
Bewijst SC Heerenveen dat ervaring het ondergeschoven
kindje is in de voetballerij anno nu?
'Ervaring is belangrijk. Maar wat is ervaring? Dat zit hem niet
zozeer in leeftijd. Je hebt spelers die op hun 35e nog steeds niet
snappen dat je soms simpel moet voetballen. Anderen pikken
dat razendsnel op. Jeremy St. Juste is net twintig, maar hij komt
al zo volwassen over. Vergelijk ik dat met mijn eigen zoon, die
net zo oud is, dan is dat een groot verschil. St. Juste heeft al
zestig wedstrijden gespeeld, ups-and-downs meegemaakt; dat is
goud waard. Hij weet al wat er gevraagd wordt.
'Schaars was ook vroeg rijp. Hij heeft op alle niveaus gespeeld.
Het verbaast mij niet dat hij een enorme toevoeging is.'
Schaars had meer opties, maar u verleidde hem op de plek waar
u meer spelers hebt overtuigd: aan uw keukentafel.
'Heerenveen is gewoon een prima club, dat ten eerste. Heel professioneel geleid. Dat is aanlokkelijk voor spelers. Het klopt dat
ik eind mei al met Stijn lang gesproken heb aan de keukentafel
bij mij thuis in Helmond. We hebben ideeën uitgewisseld over
hoe we over voetbal dachten. Dat klikte, zonder dat we het door
hadden waren we een paar uur verder. Het is niet zo dat hij
toen meteen tekende. Maar uiteindelijk toch wel.'

U benaderde hem al een halfjaar eerder om naar Willem II
te komen.
'Ja misschien speelt dat mee. Ik geloof er wel in dat je in spelers
moet investeren. Ook in de spelers die je wilt hebben.'

Dat is uw kracht?
'Ach, ik heb het wiel niet opnieuw uitgevonden. Maar ik ga wel
eens met ze uit eten. Dan gaat het niet alleen over voetbal, maar
ook hoe ze als mens zijn. Hoe ze in het leven staan. Daar leren
we allebei van.'

Volgens Willem II-supporter Frank Evenblij kunt u van
spelers met een deuk weer volwaardige bolides maken.
'Haha, dat is aardig van hem. Het klopt wel, al mislukt er ook
wel eens wat. Met Dijks, Ondaan, Andrade en Cabral hebben we
wat snaren kunnen raken. Uiteindelijk moeten ze het zelf doen.
Eigenlijk komt het daar op neer: je probeert ze bewust te maken
dat de sleutel bij henzelf ligt.'

Helpt het dan dat u vroeger nogal eigenwijs was?
Nicole: 'Is-ie nu nog, hoor.'
Jurgen: 'Dat is ook geen slechte eigenschap als je het niet overdrijft. Dijks is bijvoorbeeld niet heel makkelijk. Maar toen hij
zich eenmaal realiseerde wat hij eraan moest doen, wat hij
ervoor moest laten, ja toen ging hij als de brandweer. Groeide
hij uit tot de beste linksback van Nederland. Dat is mooi om te
zien. Mooi voor hemzelf vooral.'

Het is ook wel eens niet gelukt. Richairo Zivkovic ging na
een halfjaar Willem II terug naar Ajax. Hij excelleert nu bij
FC Utrecht.

'We hebben er alles aan gedaan om hem in Tilburg te laten
slagen. Hij speelt nu anders, met twee spitsen. Dat ligt hem
beter. Je weet niet wanneer het kwartje valt. Ik vond het geen
vervelende jongen, ik denk ook dat hij zal beamen dat we er
alles aan hebben gedaan om hem te helpen. We werkten bijvoorbeeld samen met de talentenacademie, daar zijn lifecoaches
in dienst die ook Memphis Depay hebben geholpen de goede
richting op te gaan.'

Want met geldboetes strooien is ouderwets, toch?
'Ik ben tegen boetes. Bij Helmond Sport legde John de Wolf een
keer tweehonderd gulden neer nadat hij een boete van honderd
gulden had gekregen. 'Dat is vast voor de volgende keer.' Dat is
gewoon afkopen van slecht gedrag. Laatst hadden we een speler
die te laat terugkwam uit Engeland. Die heb ik een week de
jeugd laten trainen. In het begin hoor je dan gemor, later bleek
hij het hartstikke leuk te vinden.'

Is ook weer niet de bedoeling van een straf.
'Wel als hij geleerd heeft hoe het is om een groep te coachen.
Dat je het dan niet kan hebben als iemand ontoelaatbaar
gedrag vertoont.'

Ligt u er wakker van als het uitdeuken van een speler niet
lukt?
'Nee, omdat ik weet welke inspanningen we gedaan hebben. Het
ligt uiteindelijk bij die jongens zelf. Pikken zij het op? Ik ben
hartstikke blij voor Richairo dat hij nu zo goed speelt.'

Hoe smeedt u een team?
'Door spelers te laten nadenken over zichzelf en het team. Je
kunt het ook 'meedenken' noemen. Als een ploeg zichzelf voor
een deel reguleert en controleert ben je al een heel eind. Ik heb
bij Helmond Sport wel eens Guyo-Velasco de presentatie laten
doen voor de wedstrijd tegen Excelsior.'

Dan zit er niemand te gniffelen?
'Nee, want hij deed dat heel goed. Ik wist ook wel dat hij dat
kon. Ik probeer bovendien een veilige wereld te creëren waarin
je fouten mag maken. Dat is helemaal niet erg. Als voetballer
moet je durven. Ik ben een voorstander van initiatiefrijk voetbal, in weerwil van het reactieve voetbal dat je steeds vaker ziet.
Ik zal niet snel een bus voor het doel parkeren. Ook al is die bus
volledig deukvrij.'

U heeft bij Willem II wel eens de spelers laten bepalen
hoe er gespeeld zou worden.
'Toen waren we best ver. Maar in principe zal ik niet snel in de
rust zeggen: 'en jongens, hoe gaan we nu verder?' Ik neem normaliter het voortouw. Ik wil er naartoe dat mijn ploegen precies
weten wat ze in het veld moeten doen. Dat kost tijd, dat zie je
ook bij Cocu en Van Bronckhorst. Doorgaans heb ik daar drie
jaar voor nodig.'

Als ik dan even doorreken, dan wordt Heerenveen over
drie jaar kampioen.
Lachend: 'Ja, hoor, huur het bordes vast af. Maar zonder gekheid: dit is Nederland, een opleidingsland. Presteer jij goed dan
zijn je beste spelers niet te houden. Dan heb je het eigenlijk
goed gedaan en moet je opnieuw beginnen.'

Het is zaak daar nu al op te anticiperen.
'Dat is altijd het beste. Bij Heerenveen is de scouting top. Kijk,
wat hier rondloopt met Zeneli, Larsson en Kobayashi. Om over
de geweldige spelers die hier in het verleden naartoe kwamen
nog maar te zwijgen. Bij Helmond Sport en Willem II was ik
naast coach ook wat jaren technisch manager. Ik heb een
netwerk, draag dus ook mijn steentje bij.'
>
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Dan is succes gegarandeerd.

Ja? Lukt het u al beter om de gesprekken van uw
gezinsleden te volgen?

'Nee, want je weet nooit wat er gebeurt met rode kaarten, blessures en of nieuwe jongens daadwerkelijk brengen wat je van ze
verwacht. Voetbal is onvoorspelbaar. Je probeert die onvoorspelbaarheid eruit te halen. Maar dat lukt nooit volledig. Dat is ook
de charme.'

'Ehh… hoe weet je dat? Wacht heel even. Mijn vrouw stapt net uit.'

Jammer.
Er slaat een deur dicht.
Streppel lachend: 'Zo. Nu kunnen we weer praten. Ja, dat gaat
steeds beter.'

Ja? Is dat echt charmant als je een controlfreak bent?

Jaja.

'Ha, daar heb je me. Ik ben inderdaad wel veel bezig om alles in
de hand te hebben. Soms ben ik zelfs als het goed loopt druk
aan het coachen. Dan moet mijn collega op de bank zeggen:
'Jurgen geniet er nou eens van'. Dat lukt al steeds beter. Zoals we
tegen FC Groningen speelden, dat was echt een genot. Dan zit ik
wel even in de dug-out met een gelukzalige glimlach.'
Moet een trainer vandaag de dag bezeten zijn? Gezien de successen van Guardiola, Klopp en Simeone zou je haast denken van
wel.
'Als je wat wil bereiken, dan denk ik van wel. Je investeert in
innovaties, in persoonlijk contact, in optimale fysieke- en tactische
trainingen. Dat houdt nooit op. Er zijn trainers die spelers
regelmatig een dagje vrij geven.'

'Nee serieus. Ik verblijf nu veel in Heerenveen en als ik dan
thuis in Helmond kom, is dat ook echt thuis. Dan ben ik even
helemaal weg van het voetbal. Ik volg het wel, maar er is tijd
voor andere zaken. Dat ontspant echt. Ik zag laatst Fred Rutten
op het vliegveld. Die coacht nu in het buitenland en heeft
dezelfde ervaring.'

Hoe ontspant u?
'Ik ga graag wat eten en drinken met vrienden of mijn gezin.
Ergens anders over praten dan voetbal. Laatst trof ik Huub
Stapel. Ben ik bij zijn voorstelling wezen kijken.'

Bent u echt van de wereld na promotie of degradatie?

Dat vindt u niets?

'Nee, de voetballerij gaat maar door. Ik kijk graag vooruit. Ik zou
misschien iets meer van succes moeten genieten.'

'Dat is ook een manier.'

Kon de jonge Streppel dat wel?

Welke trainer bewondert u?

'Ja, die genoot volop. Die wist misschien ook wel dat hij als voetballer de top niet zou halen.'

'Kan ik niet beoordelen. Dan zou ik een weekje moeten meelopen. Zou ik best leuk vinden. Iedereen mag bij mij in de keuken
kijken. Ik stel me altijd kwetsbaar op. Daar word je alleen maar
beter van. Ik denk soms: jongens wat heb ik dat kut gedaan.
Zoals laatst tegen Sparta. Ik wisselde verkeerd.'

Is dat uw ambitie als trainer, de top?
'Ben ik niet mee bezig. Ik wil gewoon presteren in het hier en
nu. Heerenveen laten voetballen zoals ik dat wil. En daar dan
iets meer van genieten. Dan ben ik al heel blij.'

En dan geeft u dat ook toe?
'Ja direct de volgende dag.'

Lullig voor die wissels.
'Aan hen lag het niet. Ik zette het zelf tactisch anders neer. Dat
was een fout.'

Met welke trainer zou u een weekje willen meelopen?
'Nou ja hoe Guardiola zijn ploegen laat voetballen is natuurlijk
wel geweldig. Ik houd er heel erg van als je echt de hand van de
trainer terug ziet. Dat een trainer het spel niet laat afhangen
van de tegenstander, maar vooral zelf probeert iets neer te zetten.'

Toch stuurt u twee dagen voor een wedstrijd via de mail
beelden van de tegenstander naar uw spelers.
'Ja, dat kan nooit kwaad. Daar babbelen we over.'

Kijken ze die beelden trouw?
'Dat lijkt me wel. Maar als er iemand is die er geen behoefte aan
heeft, en diegene presteert gewoon dan heb ik daar geen problemen
mee. Ik begreep dat Van Nistelrooy bij Heerenveen liever
gewoon lekker wilde voetballen zonder allerlei informatie over
de tegenstander. Nou, prima.'

U heeft het imago zeer fanatiek te zijn. Heeft u net als
Co Adriaanse een houdbaarheidsdatum?
'Nee, ik heb bij Helmond en Willem II lang gewerkt en had bij
beide clubs kunnen blijven. Er zit natuurlijk ook veel meer verloop in selecties dan vroeger. Ik ben fanatiek, of laat ik zeggen:
enthousiasmerend. Ik speel daarin geen rol. Zo ben ik altijd. Het
stoort me dat de tv dat soms wat overdreven uitlicht. Dan ben
ik in zes wedstrijden in totaal twee keer in gesprek met de
vierde man en dan laten ze dat beide keren uitgebreid zien.'

U heeft een imposante mimiek als u geïrriteerd bent.
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'Dan wel. Maar dat is niet hoe ik altijd ben. En dat idee kun je
daardoor wel krijgen. Thuis ben ik een ander persoon.'
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Het is Black Friday,
pak die fiscale voordelen!
JORDY BARON

Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het Black
Friday. Black Friday is een officieuze feestdag in de
Verenigde Staten (de vrijdag die volgt na de echte
Amerikaanse feestdag Thanksgiving Day) en heeft
ook inmiddels in Nederland vaste voet aan de grond
gekregen. Het is synoniem aan grote kortingen op
verschillende producten en het startschot voor het
doen van de kerstinkopen. Met de slogan van een
bekende winkelketen in het achterhoofd kan Black
Friday wellicht het beste worden omschreven als:
“Kopen, kopen, kopen! Je bent toch niet gek?”.
Ook in de wereld van belastingen is het einde van
het jaar een speciale tijd van het jaar. Het is vaak het
moment om nog de fiscale puntjes op de 'i' te zetten
vóórdat het nieuwe belastingjaar begint. In de sfeer
van Black Friday zal ik in deze column 5 eindejaartips geven.
Op plek nummer 5 staat de gift aan de culturele
instelling. Indien je voornemens bent om een schenking te doen aan een culturele instelling (vraag ook
na bij de organisatie waaraan je een gift wilt geven
of zij kwalificeren als een culturele instelling!), kan
een schenking in 2016 en 2017 een extra voordeel
met zich brengen. De giftenaftrek mag namelijk met
25% worden verhoogd. Hierdoor kan een betaalde
gift van € 1.000,- tot een aftrekpost van € 1.250,leiden! Let overigens ook goed op de wijze waarop de
gift wordt vormgegeven. Soms geldt een drempel en
soms niet.
Op plek 4 staan verschillende tips omtrent de eigen
woning. De hypotheekrente staat nog steeds historisch laag. Zit je erover na te denken om jouw rente
bij de bank naar beneden bij te stellen? Overleg eerst
goed bij de bank of dit voor jou voordelig is (voor
diegenen met een spaarhypotheek is dit vaak niet
het geval!). Indien het verhaal bij de bank positief is,
zal je vaak wel een boeterente verschuldigd zijn.
Positieve kant het van het verhaal is dat de boeterente aftrekbaar is. Word jij daarentegen geconfronteerd met een restschuld na verkoop van jouw
woning? De wetgever heeft de pijn enigszins verzacht door rente over een restschuld 15 jaar aftrekbaar te maken. Voorwaarde is wel dat de restschuld
uiterlijk ontstaat in 2017. Ook in de situatie dat jouw
toekomstige woning in aanbouw is of jouw vorige
woning leeg en te koop staat dient te worden opgelet. Renteaftrek over bijbehorende eigenwoningschuld is in principe 3 jaar (en een beetje) gewoon
mogelijk. Laatste tip voor de eigen woning. Heb jij

jouw vorige woning verhuurd en staat deze woning
binnenkort weer leeg? Onderzoek of de renteaftrek
weer tijdelijk kan herleven!
Plek 3 ziet op alle veranderingen in box 3 per 1 januari 2017. De belasting in box 3 is jarenlang een vast
tarief van 30% over een forfaitair rendement van 4%
geweest, dus in totaal 1,2%. Vanaf 2017 wordt alles
op zijn kop gezet. Er komt namelijk een progressief
tarief, door middel van een aanpassing van het
fictieve rendement dat toeneemt naar mate het
vermogen in box 3 hoger is. Het komt erop neer dat
meervermogenden 1,67% gaan betalen per 2017, in
plaats van 1,2% voorheen. De vrijstelling blijft bestaan.
Die is € 25.000,- per belastingplichtige (voor fiscale
partners: € 50.000,- gezamenlijk). Ben jij vermogend
in privé? Overleg met jouw fiscale adviseur is dan
zeker aan te raden.
Plek 2 is gereserveerd voor de auto van de zaak.
Elektrisch rijden is nog steeds de toekomst en wordt
fiscaal flink gesubsidieerd. Heb jij binnenkort de
mogelijkheid om een nieuw auto te leasen via de
club? Fiscaal is een elektrische auto een meer dan
goed advies. De bijtelling voor elektrische auto's
(nul-emissievoertuigen) blijft namelijk nog een tijdje
4% over de cataloguswaarde.
De winnaar onder de fiscale tips zit op de verschillende schenkingsfaciliteiten. Heb jij bijvoorbeeld vermogende ouders en wil jij jouw eigenwoningschuld
graag aflossen? Vanaf 1 januari 2017 mag in principe
(weer) iedereen tussen 18 en 40 jaar onbelast een
schenking per schenker ontvangen van € 100.000,-.
Het geld moet wel worden gebruikt voor een eigen
woning. Denk aan de aankoop of verbouwing van
een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, de aflossing van de eigenwoningschuld of een
restschuld etc.. Let op! Er zijn wel verschillende
haken en ogen aan deze vrijstelling. Zeker indien je
in het verleden al van jouw ouders een grote schenking hebt ontvangen. Om schenkbelasting uit te sluiten, is fiscaal advies hierover een must! De focus hoeft
uiteraard niet te liggen op de grote vrijstelling van
€ 100.000,-. Jaarlijks kan vermogen belastingvrij
worden overgeheveld door gebruik te maken van de
reguliere schenkingsvrijstellingen. Zo is in 2016 het
vrijgestelde bedrag voor schenkingen aan een kind
€ 5.304,- en aan andere verkrijgers € 2.122,-.
Kort samengevat, er zijn genoeg fiscale punten om
voor het einde van het jaar de revue te laten passeren.
Pak dat fiscale voordeel!
december 2016

Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact op
met Jordy Baron, als
belastingadviseur
verbonden aan
Punt & Van de Weerdt
Belastingadviseurs
te Den Haag.
(telefoon: 070-3025825)
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Niefra Beveiligingen van A tot Z
oftewel van AANSCHAF TOT ZORG
Wij beschouwen een goede beveiliging als een complex geheel van meerdere en verschillende
systemen, die zo worden geprojecteerd dat er een veilige omgeving ontstaat.
De beveiliging kan bestaan uit een geprojecteerde combinatie van sloten, hekwerk, alarmsysteem,
toegangscontrole tot camera’s, domotica en drone beveiliging!

Onze diensten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT/Netwerkbeveiliging
Beveiliging
Beveiligingsadviezen
Camerabewakingsysteem
Domotica
Drones en beveiliging
Inbraaksignaleringssystemen
Intercominstallaties
IP Camera’s

•
•
•
•
•
•
•
•

Kluizen
Onderhouds- / meldkamercontracten
Overvalsystemen
Rolluiken
Sluitsystemen
Toegangscontrole
Trainingen
System Integrator

Niefra beveiliging is een volledig en officieel KIWA gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf, we
beschikken over de volgende certificeringen:
BRL BORG Technisch beveiligingsbedrijf | ISO 9001 | Sterkin

Niefra Beveiligingen V.O.F.
Stammerdijk 1b | 1112 AA Diemen | 020-6340043 | administratie@niefra.com | www.niefra.nl
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Het Loopbaanportaal
Jason Oost is sinds juni dit jaar profvoetballer af. Na veertien jaar betaald
voetbal ,waarin hij hoogte-en dieptepunten beleefde bij RKC Waalwijk, Sparta,
VVV Venlo, De Graafschap, Lommel United (België), Excelsior Rotterdam en
Almere City zegde hij het profmetier noodgedwongen vaarwel.

'Er komt altijd weer een
nieuwe kans' Johan Voskamp, toekomstig

L

(sport)journalist?

Jason heeft zijn stempel nog niet kunnen drukken in Katwijk.
Hij heeft sinds het begin van het seizoen last van zijn rug.
Hij baalt er flink van, maar laat het zijn humeur niet bepalen.
Zijn nieuwe leven bevalt hem goed.
“Ik heb het drukker dan ooit. Twee dagen in de week loop ik
stage bij Feyenoord. Onder 13, waar Gaston Taument trainer van
is, is mijn stage elftal. Daarnaast kijk ik mee bij O.16 en O.18.
Feyenoord voelt sowieso als een warm bad. Ik heb de jeugdopleiding daar doorlopen en mijn vader is al jaren trainer van O.15.
Woensdag is mijn cursusdag van de TC3, welke ik bijna afgerond heb. Drie avonden in de week train ik bij Quick Boys en
zaterdag is de wedstrijddag.
De rest van de tijd breng ik door met m'n vrouw en m'n twee
jongens. Samuel en Joshua zijn zeven en vier jaar oud. Mijn
gezin is m'n alles.”

Na het maken van opdrachten en testen uit het Loopbaan-portaal kwam mede naar voren dat (sport)journalistiek één van zijn
interessegebieden is. Niet zo vreemd ook, aangezien Johan al
artikelen heeft geschreven voor het Algemeen Dagblad en het
voetbaltijdschrift Staantribune. Om hier een vervolg aan te
geven, heeft de VVCS aan Johan gevraagd om een artikel voor
De Contractspeler te schrijven. De insteek daarbij was om een
andere (oud-)profvoetballer te interviewen die tevens gebruik
maakt van Loopbaancoaching. Johan vond dit een mooie uitdaging, aangezien hij het liefst (sport)artikelen schrijft die er daadwerkelijk toe doen.
Het artikel van Johan Voskamp en Jason Oost vinden jullie daarom in dit magazine. Wat de VVCS betreft is het zeker een artikel geworden dat er toe doet. Het zou ons dan ook niet verbazen als wij Johan in de toekomst terugzien als (sport)journalist.

aatstgenoemde club verlengde zijn contract niet,
ondanks een prima seizoen en zelfs een hattrick in de
play-offs tegen FC Emmen. Jason verkaste naar de amateurs en belandde bij Quick Boys, in de derde divisie. “Ik
stond opeens 's avonds op het trainingsveld en moest
daar in het begin erg aan wennen”, begint hij zijn relaas in zijn
woonplaats Berkel en Rodenrijs.
“Het was een apart gevoel. 'Wil ik dit wel?', schoot door m'n
hoofd. Maar na een paar weken was dat voorbij. Quick Boys is
een schitterende club. Ik had eerlijk gezegd weinig kennis van
het amateurvoetbal, maar ik ben positief verrast. Het leeft
enorm, bij derby's in de Bollenstreek staan er duizenden mensen langs de lijn.”

Tegenover me in de sfeervolle brasserie in Berkel zit een intelligente jongeman, die al tijdens zijn carrière besefte dat er meer
in het leven is dan voetbal alleen. Bij De Graafschap rondde hij
zijn Hbo-studie Communicatie af en later haalde hij zijn eenjarige
opleiding tot webdesigner.
Toch heeft hij nog geen behoefte om websites te ontwerpen of
om aan de slag te gaan bij een communicatiebureau.
Het trainerschap heeft hem gepakt.
“In het begin van mijn carrière zag ik mezelf geen trainer
worden, maar de laatste jaren is dat gegroeid.”
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De 32-jarige Johan Voskamp is al vanaf 2005 actief als
profvoetballer. Op dit moment scoort hij er lustig op los bij
RKC Waalwijk. In het verleden was hij actief bij meerdere BVO's
in Nederland. Ook is Johan kampioen geworden bij het
Poolse
Naast het profvoetbal, heeft Johan meerdere interessegebieden.
Om te ontdekken in welk interessegebied hij na zijn voetbalcarrière het liefst werkzaam zou zijn en of dit gebied bij zijn
kwaliteiten past, is Johan begonnen aan een Loopbaancoachingstraject.

Het laatste zetje kwam van Arjan Ebbinge. Hij is loopbaancoach
bij de VVCS en helpt (oud-)voetballers om te ontdekken wat hun
sterke kanten zijn en welk beroep goed bij hen zou kunnen
passen. In het loopbaanportaal maak je een aantal testen, vul je
vragenlijsten in en doe je oefeningen. Met als doel om beter in
kaart te brengen wat je na je carrière wilt gaan doen.
“Arjan doet het heel goed, schrijf dat maar op. Niet om veren in
zijn kont te steken, maar omdat het echt zo is. Ik ben heel blij
dat ik dit traject ingegaan ben. Laten we eerlijk zijn, het is toch
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niet makkelijk om iets te vinden. Ik zie mezelf wel iets buiten
het voetbal doen. Er is zoveel meer. Maar het is dubbel, want
voetbal is m'n passie en het liefst blijf ik in de voetballerij
actief.”
Het allerleukste vak van de wereld beoefent hij niet meer. Hij
had van het getal veertien het liefst vijftien of zestien gemaakt.
“Maar ik heb van die veertien jaar als betaald voetballer enorm
genoten. In het begin eerlijk gezegd iets minder, toen beleefde
ik het meer als in een roes. Maar later genoot ik met volle teugen. Elke dag had ik zin om te trainen. In Nederland wordt er
wat af geklaagd. Terwijl hier bijna altijd alles met de bal gedaan
wordt. In België, waar ik twee jaar gespeeld heb, was er een
andere benadering. Veel minder gezeik.
Ik erger me kapot aan spelers die alleen maar klagen. Je bent
toch een bevoorrecht mens als je je brood kunt verdienen met
je hobby?”
De voormalig prof is een liefhebber en kan oprecht genieten
van een gevoelige steekpass van Hakim Ziyech of een schitterende goal van Kasper Dolberg. Spelers met iets extra's zijn tegenwoordig dun gezaaid. “Dat wordt veroorzaakt doordat clubs
verkeerd omgaan met hun jeugdspelers. Het avontuurlijke
wordt eruit gehaald. Spelers worden eerder geremd dan gestimuleerd. Ik zal een voorbeeld geven. Mijn zoontje Samuel
begon vol enthousiasme bij de pupillen. Hij ging echt als de
brandweer, dribbelde er op los en maakte acties. Tot de keren
erop telkens: 'SPELEN!' werd geschreeuwd.”
Zijn drijfveer om zijn trainersdiploma's te halen komt hier
vandaan. Ervoor zorgen dat er meer pareltjes boven komen
drijven. Door te stimuleren in plaats van af te remmen. En door
het plezier de boventoon te laten voeren.
“Dat mis ik tegenwoordig wel in het voetbal, het plezier spat er
niet van af. Sommige mensen zeggen dan: voetbal draait om
winnen. Maar daar ben ik het niet mee eens. In eerste instantie
ga je toch niet een potje voetballen met je vriendjes met als
enige doel om te winnen? Je hebt zin om lekker te voetballen en
als je eenmaal bezig bent wil je winnen. In mijn ogen wordt het
allemaal veel te serieus en ingewikkeld gemaakt. Natuurlijk, het
voetbal moet met haar tijd en de huidige ontwikkelingen meegaan, maar vergeet niet waarom je bent gaan voetballen.”
Gepassioneerd praat hij over het spelletje. Er schuilt wel een
trainer in hem, schiet door m'n hoofd.
De voetballer van Quick Boys zit momenteel in de WW. Hij ziet
dit jaar als een tussenjaar. “Ik wil de TC3 en de TC2 halen en
ontdekken welke richting ik op wil. Het loopbaanportaal heb ik
even on hold gezet, omdat ik me wil focussen op het behalen
van m'n diploma's.”
Na het abrupte einde bij Almere City is hij niet in het zwarte
gat gevallen.
“In mijn laatste weken bij Almere maakte ik me eerlijk gezegd
wel een klein beetje zorgen. Het is dan opeens voorbij en dan
vraag je je af of je een baan vindt bijvoorbeeld. Maar vrij snel
daarna waren die kopzorgen weg. Het komt sowieso wel goed.
Ik heb daar veel vertrouwen in. En in het slechtste geval heb ik
in de toekomst geen leuke baan. Het belangrijkste is dat ik

plezier in m'n leven heb en daar zorg ik wel voor. En als m'n
gezin gelukkig en gezond is, ben ik gelukkig. De rest is bijzaak.”
Jason Oost speelde meer dan 400 wedstrijden in het betaalde
voetbal. Na mijn vraag hoe hij terugkijkt op zijn carrière,
aarzelt hij een seconde of twee en gebruikt dan de woorden:
met een voldaan gevoel.
Vanwaar die korte aarzeling?
“Na mijn eerste jaar bij Sparta wilde het AZ van Louis van Gaal
me graag hebben. Maar ik stond nog onder contract in Rotterdam
en heb niet met mijn vuist op tafel geslagen. Misschien had ik
wat egoïstischer moeten zijn. Maar ach, ik ben een sociale jongen en heb er ook geen spijt van. Dingen gaan zoals ze gaan.”
Het interview nadert zijn einde. Negen blaadjes zijn vol gekalkt
met aantekeningen. Jason praatte honderduit. Hij werd nog niet
eerder door een (voormalig) profvoetballer geïnterviewd. “Ik
vond het verfrissend. Je voelt goed aan wat ik bedoel. Ik denk
dat het een groot voordeel voor je is als je straks eventueel de
sportjournalistiek in gaat.”
De ober legt de rekening op tafel en direct komt het sociale
karakter van Jason naar boven. “Ik betaal wel, geen probleem.”
Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is namelijk heel simpel
wie deze drankjes gaat betalen: de VVCS.
Ik werp nog een blik op mijn blaadje en zie dat ik één vraag
vergeten ben. De slotvraag.
Wil je de contractspelers in Nederland nog iets meegeven?
“Ja, zeker. Geniet van hetgeen je nu doet. Zorg dat je te allen
tijde plezier in het spelletje houdt. Ook als het even tegenzit.
Met Almere hebben we wel eens zes of zeven keer achter elkaar
verloren. Dramatisch natuurlijk, maar het kan snel weer
veranderen.
Dat is het mooie van voetbal. Er komt altijd weer een nieuwe
kans. Net als in het leven.”
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Na allerlei omzwervingen maakt DORUS DE VRIES bij Celtic de cirkel rond

Al ruim

tien jaar

op avontuur

FOTO: PRO SHOTS

in Engeland en Schotland

Ook het Schotse voetbal piekt gedurende de laatste weken van het jaar. Met Celtic wordt Dorus de Vries
meegesleurd in de mallemolen van vier wedstrijden in nog geen twaalf dagen. 'Ik ben het niet anders
gewend. Voor mij is het ook heus geen opgave', bekent de doelverdediger uit Beverwijk, al ruim tien jaar
weg uit Nederland.

C

eltic komt zelfs op de dag van Kerstavond in actie,
weliswaar om half twee uit bij Hamilton, zo'n 12 km
zuidelijk van Glasgow. Op 28 december, daags voor
zijn 36ste verjaardag, volgt dan thuis tegen Ross
County. En op 31 december, met oudjaar, verblijdt
het volle programma Celtic met de topper bij Glasgow
Rangers. 'Na veel ophef mag The Old Firm om kwart over één
op die dag beginnen', zodat Dorus de Vries de jaarwisseling
nog wel bij zijn familie kan doorbrengen.
Op 13 augustus van dit jaar rondde hij de cirkel met
Schotland in wezen af. Begonnen bij Dunfermline Athletic
verbond hij zich na allerlei omzwervingen door Wales en
Engeland aan Celtic. 'In Schotland zijn de mensen nog iets
meer benaderbaar dan de Engelsen. Glasgow is een erg grote
stad. Maar het is niet erg druk of hectisch, zoals in Birmingham.
In dat opzicht lijkt het een beetje op Nottingham. Alleen zit je
hier in twintig minuten in de bergen. De natuur is geweldig in
Schotland.'
'We hebben zeven tot acht weken in een hotel moeten wonen.
We konden geen huis vinden. Alle nieuwe spelers hadden daar
last van. De markt zit hier enigszins op slot. Er is weinig interessants beschikbaar.' In oktober betrok hij met zijn vrouw en
vierjarige zoon een landelijk huis in Bishop Briggs, 5 km ten
noorden van Glasgow en halfweg de route naar Lennoxtown,
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het trainingscomplex van Celtic. 'Dan rijd je al over landweggetjes, met voor je de bergen met de eerste sneeuw. Dat geeft een
heel relaxed en apart gevoel.'
Zomer 2006 startte Dorus de Vries zijn avontuur in het buitenland. Na vier seizoenen bij Telstar en drie jaar bij ADO Den Haag
waagde hij de oversteek naar Schotland. 'Het was puur om te
kijken of ik in het buitenland aan de slag kon gaan. Maar het
was voor mij ook een jaar om vol te gas te geven om zodoende
te proberen een andere club te halen.' Hij streek neer bij het
bescheiden Dunfermline Athletic, nabij Edinburgh. 'Het was een
raar jaar. We degradeerden uit de Schotse Premier League naar
de First Division. Maar ik maakte ook de Schotse bekerfinale
mee, tegen Celtic. Ik was eerste keeper en ondanks de degradatie
heb ik zelf prima gespeeld. Ik verdiende daardoor een transfer
naar Swansea City. Al met al was het een goede zet gebleken.'
In Wales bleef Dorus de Vries vier seizoenen hangen en steeg
met Swansea City van de League One naar de Championship en
op 30 mei 2011 uiteindelijk ook naar de Premier League. 'Ik
kwam daar Ferry Bodde tegen, mijn oude maatje van ADO. Hij
had ook net getekend. En Roberto Martinez was er trainer. Een
wat meer voetballend ingestelde trainer, die verzorgd voetbal
wilde spelen. Dat sprak me enorm aan.' Onder de Spanjaard
racete de club uit Wales met liefst 92 punten naar de titel in
League One.
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Als eerste doelman leerde Dorus de Vries bij Swansea ook
Brendan Rodgers kennen. De Noord-Ierse trainer, in Wales de
opvolger van de Portugees Paulo Sousa en de animator van de
promotie naar de Premier League, zou als een rode draad door
zijn carrière kringelen. 'We speelden heel goed voetbal. Het was
terecht dat we promotie afdwongen, al gebeurde dat via een
omweg.' Wembley puilde maandag 30 mei uit met zo'n 97.000
toeschouwers voor de finale van de play-offs tussen Swansea
City en Reading. 'Een unieke ervaring. Het was een paar dagen
na de Champions Leaguefinale tussen Barcelona en Manchester
United, met minder mensen in het stadion dan bij ons.
Dankzij de 4-2 zege mocht Swansea City eindelijk debuteren in
de hoogste divisie. 'Mijn contract liep af en de onderhandelingen duurden maar en duurden maar en verliepen erg moeizaam. Er waren nogal wat andere clubs uit de Premier League
die mij een kans wilden geven.' Hij zwichtte voor Wolverhampton
Wanderers, bepaald geen hoogvlieger in de Premier League.
'Achteraf een verkeerde keuze. Helaas raakte ik in de voorbereiding geblesseerd aan de lies. Ik kwam niet aan spelen toe.'
Terwijl Swansea City zich knap handhaafde met een elfde
plaats, degradeerden de Wolves naar de Championship.
'Brendan Rodgers vertrok van Swansea naar Liverpool en wilde
me graag hebben. Ik had daar wel trek in. Maar de clubs kwamen
er niet uit. Heel spijtig. Ook dat jaar was ik niet de vaste eerste
keeper.'
In het voorjaar van 2013 wilde Dorus de Vries niet nog een
seizoen verspillen en stuurde aan op een scheiding met
Wolverhampton Wanderers. 'Het was niet een heel erg gezellige
periode. Ik wilde heel graag weg.' Nottingham Forest klopte aan
en bleek bereid hem uit de benarde positie te bevrijden. 'Een
club met een rijke historie. Hans van Breukelen heeft er gespeeld,
Peter Shilton en John Metgod'.
De winnaar van de Europa Cup I in 1979 en 1980 dwaalde de
laatste jaren nochtans door de Championship. 'Billy Davies, de
trainer, herinnerde mij nog van de wedstrijd tegen Swansea City
in de play-offs van de Championship. Ze hadden een heel jonge
keeper en hij wilde mij met mijn ervaring graag toevoegen aan
de selectie. Ik was blij dat ik weg kon uit de negatieve spiraal bij
Wolverhampton Wanderers.'
n Nottingham versleet Dorus de Vries de eerste twee seizoenen
voornamelijk in de dug-out. 'Karl Darlow presteerde goed en
was ook een heel talentvolle keeper. Ik kreeg mijn speelminuten
in de twee bekercompetities.' De eens zo roemrijke club was in
bezit gekomen van de familie Al-Hasani uit Koeweit en de trainers
trokken als passanten voorbij. Medio 2015 verdween Karl Darlow
definitief naar Newcastle United en de Schotse trainer Douglas
Freedman promoveerde de Nederlander tot eerste keus.
'Ik heb toen een prima seizoen gedraaid. Het was ook een
enorm leuk jaar. Ik heb één competitiewedstrijd gemist. Voor de
rest steeds in het doel gestaan. Het beviel ons uitstekend.
Nottingham is een leuke stad, met een mooi oud stadion. Er
hangt altijd een goed sfeertje, zeker als het vol zit met 27.000
man. Ik heb bijna in alle stadions gespeeld in Engeland en in
Schotland, maar ik vind dat van Nottingham Forest één van

leukste stadions. In het begin van het seizoen dacht ik: ik blijf
waarschijnlijk tot het einde van mijn carrière bij Nottingham
Forest.'
Tot Brendan Rodgers, als trainer in dienst getreden van Celtic,
hem overviel met interesse van de meervoudige Schotse kampioen. 'Dat was voor mij natuurlijk een prima stap. Op 35-jarige
leeftijd hoef je niet heel lang na te denken, als Celtic zich
meldt. Dat speelt om het kampioenschap en doet mee aan de
Champions League.' Maar voorzitter Fawaz Al-Hasami van
Nottingham Forest had net weer een nieuwe trainer aangesteld:
de Fransman Philippe Montanier, overgekomen van Stade
Rennais. 'Ik was niet te koop. Nottingham Forest bood me zelfs
een verbeterd contract aan. Ik had daar ook echt wel mijn plekje gevonden. Maar Celtic had me andere dingen te bieden.'
Persoonlijke gesprekken met de voorzitter, technisch directeur
en trainer maakten de weg alsnog vrij naar Glasgow. 'Zij vonden
dat ik me altijd geweldig heb opgesteld, en daarom wilden ze
me deze kans niet ontnemen. Daar ben ik ze nog steeds heel
dankbaar voor. In het voetbalwereldje maak je dat maar weinig
mee.' Tegen Burton Albion, het eerste optreden van Nottingham
Forest, moest hij echter begin augustus na negentien minuten
geblesseerd afhaken. 'In een luchtduel met de spits scheur ik
mijn enkelbanden af. Op dat moment was er eigenlijk al een
akkoord met Celtic. De schade viel gelukkig mee. Ingescheurde
enkelbanden. Dat heb ik in het verleden al een keer eerder
gehad en dan duurt het herstel wat korter.'
Ondanks die blessure verwelkomde Celtic hem half augustus
allerhartelijkst bij de club, waar hij een tweejarig contract signeerde. 'Van Brendan Rodgers kreeg ik de tijd om fit te worden.
Daarna zou hij me meteen opstellen.' Dat gebeurde al veertien
dagen na zijn komst, op 27 augustus thuis tegen Aberdeen. Op
10 september genoot hij van de unieke sfeer in de derby tegen
Glasgow Rangers, in The Old Firm al even kansloos (5-1) als de
rest in de Schotse Premier League. Drie dagen later stoeide
Barcelona op zijn beurt in de Champions League met Celtic (70). 'We kregen een pak slaag. Maar ik ben er enorm trots op dat
ik de kans heb gekregen om in Nou Camp te keepen.'
Tegen Kilmarnock, op 24 september, moest Dorus de Vries met
een rugblessure noodgedwongen in de rust opgeven. 'Na een
rare bal bij een schot van afstand landde ik verkeerd. Het schoot
direct in mijn rug. Ik kon niet meer draaien.' Een week later
was hij alweer voldoende opgeknapt, maar na 4,5 duel diende
hij voorrang te verlenen aan Craig Gordon, tevens Schots international. 'We hebben drie topkeepers. Dat moet ook bij een topclub. We spelen ruim zestig wedstrijden. Natuurlijk is het jammer, want ik begon net mijn draai te vinden.'
Hoe dan ook wil hij bij Celtic de duur van het contract uitdienen.
'Ik ga proberen hier het maximale uit te halen en te genieten
van wat we allemaal meemaken. Ik ben er absoluut niet mee
bezig wat er over anderhalf jaar gaat gebeuren. Waarschijnlijk
wil ik ook daarna nog lekker doorvoetballen. Ik ben hartstikke
fit. Ik zorg goed voor mezelf. Uiteindelijk keer ik terug naar
Nederland. Nederland is en blijft mijn thuisbasis.' In 2018 toert
Dorus de Vries toch alweer twaalf jaar door zijn tweede
vaderland.
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SPORTER WORD JE NIET,
DAT BEN JE.
Doen waar je goed in bent
Je leeft, ademt, voelt en denkt sport - je bent niet alleen geboren
met talent, je leeft er ook naar. Keihard trainen, incasseren,
presteren, nog beter worden, de sportwereld leren begrijpen,
vallen, opstaan en de top bereiken. Dat vergt mentaliteit. Avinci
Advocaten zijn net zo, wij benaderen ons vak als topsport.
Winnen willen we, nog beter worden, tot de hoogste league
behoren en op topniveau blijven presteren.
Kennis van juridische zaken
Door de jaren heen hebben we gezien dat sporters vooral dat
moeten doen waarin ze kunnen excelleren. Dat betekent dat de
rest goed geregeld moet zijn door een betrouwbare partner,
iemand die in jouw belang denkt. Contracten, sponsordeals,
portretrecht, auteursrecht, intellectuele eigendom, transfers en
secundaire voorwaarden moeten op topniveau geregeld zijn.
Want een sport carrière duurt relatief kort en daarom vinden wij
dat je er het beste uit moet halen. Zodat jij je kunt focussen op
je sport.
Kennismakingsgesprek
Buitenlandse voetballers raadplegen allemaal hun eigen advocaat
voor onafhankelijk advies en om hun zaken goed te regelen.
Dat kun jij nu ook doen. Wil jij ook wel eens weten of alles goed
geregeld is? Of je sponsor- en clubcontracten, het intellectuele
eigendom (je portretrecht) allemaal kloppen? Kom bij ons langs wij beoordelen of de juridische zaken goed geregeld zijn, zowel
zakelijk als privé voor een aantrekkelijk tarief.
Advocaat Mr. Arthur Hansen ontvangt je graag op zijn kantoor,
op de Maasboulevard, in Rotterdam.
Kijk voor meer informatie op: www.avinci-sportrecht.nl
Avinci sportrecht is onderdeel van Avinci Advocaten - www.avinci.nl

AVINCI IS GESPECIALISEERD IN
JURIDISCHE ZAKEN, ADVISEERT
ONAFHANKELIJK EN BEWAAKT
JOUW BELANGEN.

Specialisten in:
• Arbeidsrecht
• Ondernemingsrecht
• Contractenrecht
• Intellectuele eigendom
• Incasso
• Vastgoed
Jouw partner in juridische zaken
is gevestigd in Rotterdam.
T: 010 477 7755
www.avinci-sportrecht.nl
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MIKE VAN DER HOORN staat met Swansea City voor een belangrijke periode

Kerst in de
Premier League
'Ik moet

nog ondervinden'
Mike van der Hoorn (24) moet wennen aan Kerst in de Premier
League. 'Ik vond het persoonlijk wel lekker dat we in Nederland
een break hadden met de winterstop.' Maar het voetbal in
Engeland gunt zich geen (adem)pauze gedurende deze laatste
weken van het jaar. Swansea City, de club van de ex-Ajacied,
raast bij het scheiden van 2016 langs liefst drie wedstrijden in
ruim een week tijd. 'Hier moet je dan gewoon punten pakken.
Voor ons is het in elk geval een belangrijke periode.'
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D

e in Almere geboren Mike
van der Hoorn verhuisde
met zijn vriendin Sammy
in de zomer naar Wales.
Een dag na Leroy Fer,
afkomstig van Queens Park Rangers,
tekende de verdediger voor drie jaar,
met een optie voor nog een seizoen.
'We hebben eerst in een appartement
in Swansea gewoond. Sinds vier maanden hebben we een huis in Langland.
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Een mooie omgeving met een mooie natuur. We hebben daar
een mooi huis gevonden. Dat is voor mij wel belangrijk. We
wonen in een hofje met allemaal mooie huisjes.' Langland Bay
in Zuid-Wales staat bekend als een populaire bestemming voor
strandliefhebbers, surfers en golfers. Het ligt op een half uur
rijden van Swansea.
Hij nam de ervaring van zeven jaar in de eredivisie mee naar
de overzijde van de Noordzee. Maar desondanks moest hij duidelijk acclimatiseren in de veel meer eisende competitie van
de Premier League. 'Ik heb eerst nog een week meegetraind
met Ajax. Na de overgang ging Swansea City meteen voor een
trainingskamp van tien dagen naar Washington. Daarna
vervolgden we de voorbereiding in Swansea. Ondertussen
moesten we alles proberen te regelen. Mijn vriendin heeft
daarbij goed haar best gedaan.'
Op 13 augustus opende de 25ste jubileumeditie in de Premier
League met onder andere Burnley - Swansea (0-1). 'In het begin
was ik nog wisselspeler. De jongens hadden vorig seizoen goed
gepresteerd. Zij behielden het vertrouwen. We kregen een paar
blessures en toen heb ik hier mijn debuut gemaakt voor de
beker tegen Manchester City.' Dat was op woensdag 21 september
in het eigen Liberty Stadium, voor de League Cup en met uitschakeling (1-2) als resultaat. Nog geen drie dagen later kreeg
Swansea City thuis de mogelijke herkansing aangereikt tegen
andermaal de sterrenformatie van Pep Guardiola. Maar de
nederlaag pakte nog iets groter uit: 1-3 mede dankzij twee
treffers van de nu wel opgestelde Sergio Aguero.
Met uitzondering van het bezoek aan Arsenal kon Mike van
der Hoorn geleidelijk aan aarden als vaste waarde in de basis
van Swansea Town. Samen met de Engelsman Alfie Manson
fungeert hij als grendel voor de toegang naar doelman
Kristoffer Nordfeldt, een Zweed die hij nog kent van Heerenveen.
'Hij spreekt nog steeds Nederlands. Dat is best prettig. Ik heb
ook veel steun aan Fer. Het is fijn dat hij er is.' Want Swansea
City zigzagt nogal door de onderste regionen van de Premier
League. De directie achtte zich na het verlies thuis op 1 oktober
tegen Liverpool gedwongen van trainer te wisselen: de
Amerikaan Bob Bradly voor de Italiaan Francesco Guidollin.
'Natuurlijk moet je je hier aanpassen. Het Engels voetbal is
totaal anders, niet te vergelijken met Nederland. Je hebt hier
te maken met volwassen spel. Je speelt tegen oudere voetballers allemaal. Hier loopt de wereldtop. Fysiek is er een enorm
verschil met de eredivisie. Het gaat ook allemaal sneller.
Teams zoeken constant de aanval. Ze willen allemaal zo snel
mogelijk naar voren. Tikje terug of breed doen ze wel af en toe
maar het is voor alles voorwaarts gericht. Desnoods met een
lange bal, dat maakt allemaal niets uit', zo ondervond Mike
van der Hoorn in de vijf maanden tot nog toe.
Ook Swansea City wil zijn fanatieke aanhang graag verwennen met swingend en offensief voetbal. 'We hebben het dit seizoen moeilijk. We zitten niet in een goede periode. We zoeken
ook naar ons beste spel. We moeten het aanvallen een beetje

beperken. Dat geldt ook voor mezelf. Omdat we zo laag staan,
ligt het accent wat meer op de verdediging.' De club uit Wales
promoveerde medio 2011 uit de Championship en claimde
achtereen de 11de, 9de, 12de, 8e en 12de klassering. 'Op dit
moment zijn we een laagvlieger en geen topclub. Swansea is
altijd een club die zich eerst veilig moet spelen en daarna
kijken of het hoger kan eindigen.'
In zo'n fase snakte Swansea City ook naar wat meer geluk. Blik
alleen maar terug op de wedstrijd tegen Manchester United in
Wales. De ploeg van José Mourinho verkeerde niet in echt
goede doen. Zlatan Ibrahimovic herinnerde zich nog amper de
datum van zijn laatste doelpunt. 'Tegen ons schiet hij twee
keer op het doel en het was twee keer raak. In voorgaande
wedstrijden deed hij dat ook maar miste hij. Uitgerekend
tegen ons lukt het hem weer wel. Dat is balen, ook omdat hij
mijn directe tegenstander was. Hij is gewoon een klassespeler,
die dan ineens toeslaat. Soms heb je van die wedstrijden',
betreurt Mike van der Hoorn, die tegen Manchester United ook
nog voor het eerst zelf scoorde. 'Maar die goal heeft dan weinig waarde.'
Hij kende de Zweed nog van de ontmoeting in de Champions
League tussen Ajax en Paris. St.-Germain, eind november 2014
in Frankrijk. 'Hij scoorde toen ook een doelpunt vanuit het
niets.' Het weerzien in Swansea rakelde de aparte gave van
Ibrahimovic slechts op. 'Hij is één van mijn moeilijkste tegenstanders gebleken. Maar in de Premier League heb je natuurlijk ook nog Aguero van Manchester City. Nee, Costa heb ik
nog niet ervaren. Tegen Chelsea speelde ik nog niet. Zlatan is
wel altijd bezig. Hij laat het team ook wel voetballen. En hij
kan zomaar scoren. Net als Pogba tegen ons. Hij schoot maar
één keer op het doel en maakte prompt een wereldgoal.'
Het programma voor en rond de jaarwisseling voedt voor
Swansea City de hoop op meer punten en de klim naar boven.
Op 26 december, Tweede Kerstdag, thuis tegen West Ham
United. Op 31 december, oudejaarsdag, dan weer thuis tegen
Bournemouth. En op 3 januari uit tegen Crystal Palace. 'Als
we thuis spelen, verzamelen we pas op de dag zelf. Voor een
uitwedstrijd reizen we altijd een dag tevoren. Omdat we een
wedstrijd hebben op Boxing Day, zo noemen ze hier Tweede
Kerstdag, zullen we op Eerste Kerstdag moeten trainen.
's Morgens, dus dan niet lekker warm thuis maar op een koud
trainingsveld. Ik moet het nog ondervinden. Het is nu eenmaal aanpassen.'
Kerst 2016 kan de situatie voor Swansea City hoe dan ook
verlichten. 'We spelen veel wedstrijden in een korte tijd en dan
kan je gemakkelijk een sprong maken op de ranglijst. Dat kan
een voordeel zijn van deze periode.' Bovendien hebben Mike
van der Hoorn en zijn vriendin Sammy beide ouders uitgenodigd om nog een beetje de Hollandse sfeer van de kerstdagen
op te tuigen in Langland. 'En er komen ook nog wat zusjes van
mijn vriendin hier bij ons Kerst vieren. Zo maken we het nog
gewoon gezellig met Kerstmis.'
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VVCS ACADEMY
ROBBERT TE LOEKE RONDT ZIJN HBO-STUDIE SUCCESVOL AF
De inmiddels voor Achilles'29 keepende Robbert te Loeke
heeft onlangs zijn eindpresentatie gehouden die behoorde
bij zijn scriptie. Robbert deed dit met verve waarmee hij
zijn Hbo-studie succesvol afrondde en daarmee heeft hij
zijn felbegeerde Bachelor-diploma op zak.
Ondernemerschap in september 2011. Na Lloyd Borgers is
hij de tweede student van deze lichting die zijn studie
heeft afgerond. De overige studenten hebben voor een verlengd traject gekozen. Hoewel Robbert tijdens zijn studietijd een aantal keer een transfer heeft gemaakt, heeft hij
zijn Hbo-studie 'gewoon' kunnen vervolgen. Wederom een
bewijs van het voordeel van studeren aan de VVCS
Academy.Doordat Robbert bij verschillende clubs heeft
gespeeld, kwam hij ook op het idee voor het onderwerp
van zijn eindscriptie. Hij heeft namelijk onderzoek
gedaan naar de omgevingsfactoren die van invloed zijn op
de financiële positie van clubs in de Eredivisie. Waarbij
het accent ligt op clubs die gaan promoveren c.q. net
gepromoveerd zijn. Het doel hiervan was om te onderzoeken hoe een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) de inkomsten kan inzetten in de strijd tegen directe degradatie.
Robbert heeft hierbij gebruik gemaakt van zowel een
kwantitatief- als kwalitatief onderzoek onder alle BVO's.
Tevens heeft Robbert gebruik gemaakt van informatie van

KNVB Expertise. De afronding van zijn
Hbo-studie bestond uit het presenteren en
verdedigen van zijn eindscriptie aan de
examencommissie en aan een werkveldspecialist. De beoordelaars waren erg
tevreden over het resultaat van het onderzoek van Robbert. Zij waren tevens tevreden over de bewezen expertise op het
gebied van zijn onderwerp. Dit kwam vooral naar voren
toen de beoordelaars kritische vragen mochten stellen.
Robbert wist zich hierop prima te verdedigen, waarmee
het bewijs van zijn expertise voor hen geleverd was. Zij
beoordeelden de eindscriptie van Robbert dan ook met
een acht.
Vanzelfsprekend was Robbert erg blij met dit resultaat.
Zelf zegt hij hierover: “Met dit resultaat is het harde werken van de laatste maanden beloond. Achteraf gezien had
ik veel eerder moeten beginnen met bikkelen om mijn
scriptie af te ronden. Helemaal met dit resultaat in het
achterhoofd. Dit geeft echt zo'n goed gevoel!”
De VVCS feliciteert Robbert met dit prachtige resultaat en
wenst hem veel succes bij het vervolg van zijn carrière.
Met het behalen van zijn Bachelor heeft hij sowieso al een
mooie basis gelegd voor zijn toekomst.

Nieuwe dienstverlening van de VVCS en KNVB:

After Career Consult
Een profvoetballer kan na het beëindigen van zijn of haar
voetbalcarrière gezondheidsproblemen krijgen, zowel
fysiek als mentaal. Recentelijk hebben ACES (Academic
Center for Evidence-based Sports medicine, Academisch
Medisch Centrum), de mondiale spelersvakbond FIFPro
en de VVCS aangetoond dat slijtage in de heup-, knie- en
enkelgewrichten vaak voorkomt bij voormalige profvoetballers. Daarnaast blijkt dat veel voormalige profvoetballers mentale gezondheidsproblemen ervaren.
Na het beëindigen van zijn voetballoopbaan kan een speler met diverse vragen worden geconfronteerd. Hoe kan ik
optimaal afbouwen na zoveel jaren met trainingen en
wedstrijden? Welke sportactiviteiten worden aanbevolen
om gewrichtsslijtage te voorkomen of om vitaal te blijven? Waar kan ik hulp krijgen als ik niet lekker in mijn
vel zit? Waar kan ik ondersteuning krijgen bij het bepalen van mijn toekomstige maatschappelijke carrière?
Om een speler tijdens deze moeilijke periode na zijn voetballoopbaan te helpen, hebben ACES, FIFPro en de VVCS,
samen met de KNVB, het After Career Consult opgezet.

After Career Consult
Het doel van het After Career Consult is de gezondheid,
vitaliteit en kwaliteit van leven van voormalige profvoetballers te bevorderen. Het consult kent vijf pijlers: (i)
afbouwen, (ii) gewrichtsslijtage, (iii) gezonde leefstijl, (iv)
mentale gezondheid, en (v) opleiding en loopbaan. Op
basis van het consult krijgen profvoetballers voor één of
meerdere relevante pijlers adviezen op maat, waarbij
begeleiding gedurende zes maanden mogelijk is (indien
nodig en wenselijk). Het consult wordt vanaf medio september aangeboden en bij de KNVB te Zeist gehouden.
Voor leden van de VVCS is het een gratis service.

Nieuwsgierig? Aanmelden?
Heb je vragen over het After Career Consult?
Wil je meer informatie ontvangen?
Wil je je aanmelden?
Neem contact op met dr. Vincent Gouttebarge,
voormalig profvoetballer, medisch adviseur VVCS
en Chief Medical Officer FIFPro
v.gouttebarge@fifpro.org; 0621547499
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Ex-partners en social
media clausule
Hoe vaak lees je niet dat ex-partners elkaar zwart maken via facebook of
twitter. Er wordt flink met modder gegooid. Naaktfoto's van de ex-partner
worden op internet verspreid. Of daarmee wordt gedreigd en gechanteerd.

D

e facebook -en twitter dichtheid is
enorm, ook trouwens van andere
social media. Je online reputatie
speelt mee als je uit elkaar gaat.
Je wilt niet dat de vuile was
wordt buiten gehangen als de relatie over is.
Je wilt niet dat een woedende ex dagboeken ,
privé-informatie, seksueel getinte berichtjes
of foto's naar je collega's stuurt of naar je
familie. Het is nog niet zo bekend maar je
kunt in een samenlevingsovereenkomst of in
huwelijkse voorwaarden een clausule opnemen die hier juist over gaat. Ook kan een
social media clausule worden opgenomen in
een echtscheidingsconvenant. Een paar jaar
geleden was er voor het eerst aandacht voor
die clausule maar die aandacht is een beetje
weggezakt terwijl in de media soms nare
voorbeelden opduiken, denk aan de stewardess van Transavia.

Per overtreding verbeurt de overtreder een
boete, die in rechte ook kan worden gevorderd.
Het zal denk ik niet vaak voorkomen dat
iemand daadwerkelijk naar de rechter gaat
maar er gaat wel een afschrikkende werking
van uit. De social media clausule wordt nog
niet heel veel gebruikt, misschien omdat
men er zich ongemakkelijk bij voelt, misschien
omdat de clausule nog niet zo bekend is.
Toch raad ik aan om er over na te denken bij
het sluiten van bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst. Het kan problemen in de
toekomst voorkomen, het is in ieder geval
een goede drempel om te voorkomen dat
men elkaar op internet aan de schandpaal
nagelt.

Erna Kortlang
notaris bij TeekensKarstens Advocaten Notarissen

Zo'n clausule houdt in dat je over en weer
met elkaar afspreekt dat je bij het verbreken
van de relatie geen uitingen doet die de
naam van de ander kunnen beschadigen.
En ook dat je aan elkaar toevertrouwde
informatie of geheimen niet openbaar
maakt, zoals bedgeheimen, seksuele voorkeuren
of ontboezemingen over druggebruik of
drank. Als je bekend of beroemd bent wil je
aan dit soort zaken al helemaal niet denken.
Meestal wordt er aan zo'n clausule ook een
boete gekoppeld.
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Maarten de Fockert werd naar eigen
zeggen niet geboren om profvoetballer
te worden. Zijn medespelers hadden
vaak meer talent dan hij. Toch werkte
De Fockert (21) zich via de jeugdopleiding van Feyenoord, Jong Oranje
en Heerenveen op tot keeper van VVV
Venlo, waar hij dit seizoen als huurling
het doel verdedigt. 'Als ik op een
wedstrijddag wakker word, voel ik dat
er iets staat te gebeuren.'

'Door hard te
werken haal ik het

maximale
uit mijn carrière'

FOTO: SOCCRATES

A

an de rand van Venlo in een vrijstaand
huis, dat hij deelt met zijn teamgenoten
Tim Receveur en Clint Leemans, doet
De Fockert zijn verhaal: over de jeugdopleiding van Feyenoord, de rol die Rick
Karsdorp in zijn carrière heeft gespeeld, zijn tijd bij
Heerenveen en het Limburgse avontuur van nu.
'De eerste wedstrijden bij VVV was ik gespannen. In
de jeugdopleiding van Feyenoord en bij het tweede
elftal van Heerenveen speelde ik hooguit voor tweehonderd man. Nu zaten er ineens vijfduizend toeschouwers in het stadion. In het begin merk je dat
er mensen op de tribune zitten, maar na een paar
wedstrijden raak je hieraan gewend. Tegenwoordig
laat ik het veel meer van me afglijden. In augustus
wonnen we met 0-2 bij De Graafschap. Er zaten tienduizend man op de tribune. Ik heb die wedstrijd
echt staan genieten.'
>
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VVV doet het goed en draait al heel het seizoen mee in de
top van de Jupiler League
'Dat klopt. De resultaten zijn goed, maar het veldspel kan beter.
We hebben een aantal ervaren spelers in ons team, zij beseffen
heel goed wat er in bepaalde situaties wordt gevraagd. Onze verdedigers zijn niet bang om de bal een keer het stadion uit te
roeien. Wij kunnen goed voetballen én resultaatgericht spelen.
Dat kan nog weleens de doorslag gaan geven dit seizoen. Dat
gevoel leeft ook in de groep.'

gevoel dat hij tot de grootste talenten van de opleiding behoorde.
Lange tijd twijfelde hij of een carrière als profvoetballer er voor
hem wel inzat. 'Ik ging altijd maar met de stroom mee.'
Tot zijn teamgenoot Rick Karsdorp, die dit seizoen furore maakt
als rechtsback van Feyenoord, hem meenam naar een personal
trainer, Hans Kroon. Naast de gebruikelijke trainingen bij de
club ging het duo twee keer per week naar de krachttrainer. 'Ik
heb daar fysiek en mentaal heel veel stappen gemaakt. Als ik
die extra trainingen niet had gedaan, had ik het waarschijnlijk
niet gered in het betaald voetbal.'

Jullie gaan voor het kampioenschap?
'Ik had vorig seizoen een aantal opties toen ik bij Heerenveen
aangaf dat ik verhuurd wilde worden. VVV sprak mij direct aan.
De club is het afgelopen seizoen als tweede geëindigd en doet
altijd mee om de bovenste plekken in de Jupiler League. Daarbij
komt eenzelfde soort druk kijken als voetballen in de eredivisie.
Daarom is dit het ideale avontuur voor mij. Het kampioenschap
zou een geweldige prijs zijn. Persoonlijk hecht ik daar enorm
veel waarde aan.'

Leg eens uit…
'Je snapt pas echt wat ik bedoel, als je zelf een keer bij Hans
Kroon bent geweest. Meerdere topsporters trainen daar: Ron
Vlaar, judoka Marinde Verkerk en bokster Nouchka Fontijn zijn
zomaar wat namen. Er wordt daar zo hard getraind. De totale
toewijding van al die sporters werkt aanstekelijk. Ik heb daar
geleerd dat je zoveel meer kan dan je denkt dat je kunt.'
In de A1 kende De Fockert zijn beste seizoen, toch besloot
Feyenoord hem geen contract te geven. De club achtte de doelman nog niet rijp voor de overstap naar de senioren. 'Ik baalde
enorm, maar heb geen moment gedacht dat dit het einde van
mijn voetbalcarrière zou zijn. Door de extra training had ik
ervaren welke stappen ik in een jaar kon maken. Ik wist: als ik
zo hard blijf trainen en mezelf blijf ontwikkelen, kan ik profvoetballer worden.'

Heerenveen bood je die kans?
'Gelukkig wel. De club haalde mij als derde keeper bij het eerste
team. Als snel werd ik tweede doelman, maar ik moet eerlijk
bekennen dat Kristoffer Nordfeldt en later ook Erwin Mulder
betere keepers waren dan ik. Ik was 19 jaar en kwam net kijken.
Zij hadden allebei een schat aan ervaring. Daar kon ik als jonge
doelman nog niet tegenop.
'

Hoe ging je daarmee om?

FOTO: PROSHOTS

De Fockert geniet van het leven dat hij leidt. Het was namelijk
lang geen vanzelfsprekendheid dat hij zijn geld zou gaan verdienen als voetballer. De doelman uit Maasland heeft er naar eigen
zeggen hard voor moeten werken. 'Ik ben nooit een natuurtalent
geweest. Ik zit hier doordat ik zoveel in mezelf heb geïnvesteerd.'
Als kleine jongen werd hij gescout door Feyenoord. De club uit
Rotterdam zag het talent van De Fockert tijdens het Westlands
kampioenschap. 'Ik heb daar toen niet lang over hoeven nadenken. Ik was als kleine jongen al fan van Feyenoord.'
Op jeugdcomplex Varkenoord deed de doelman aardig mee. Hij
keepte zijn wedstrijden en schoof aan het einde van elk seizoen
door naar een hoger team. Toch had de doelman nooit het
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'De twee jaar bij Heerenveen zijn heel leerzaam geweest. Ik trainde
elke dag op een hoog niveau en heb absoluut niet stilgestaan in
mijn ontwikkeling. Toch begon de bank aan mij te knagen. Als
tweede doelman heb ik mij nooit volledig onderdeel van het
team gevoeld. Als de A-selectie een dag na de wedstrijd vrij was,
moest ik me melden voor de training bij het tweede elftal. Op
maandag speelde ik dan mijn wedstrijd. Op dinsdag sloot ik
weer aan bij het eerste team.'
'Ik heb 75 eredivisiewedstrijden op de bank gezeten namens
Heerenveen, ben in alle stadions geweest. Toch gaf het mij niet
de voldoening, waarnaar ik op zoek was. Na twee jaar op de
bank te hebben gezeten, had ik het gevoel dat ik weer wilde
keepen. Ik heb mijn contract bij Heerenveen verlengd met het
idee om verhuurd te worden. Het ideale scenario is dat ik terugkeer en Erwin Mulder opvolg als eerste doelman. Mijn doel is
nog steeds om te slagen bij Heerenveen.'

Jouw route naar de top loopt anders dan die van je
voormalige teamgenoot Rick Karsdorp
'Het is niet realistisch als ik nu roep dat ik voor Feyenoord zou
willen spelen. Ik volg de club op de voet en kijk met speciale
belangstelling naar de prestaties van Rick. Ik hoop altijd dat hij
het goed doet. Net als Tonny Vilhena en Sven van Beek overigens.

VVCS dec 2016

13-12-2016

13:56

Pagina 37

Door Guus Peters

Ook met hen heb ik samengespeeld in de jeugd. Tonny was
toen al abnormaal goed. Ik kan me herinneren dat ons spel
volledig was afgestemd op hem. Het was wel duidelijk dat
hij een topper zou worden. Hij was zo bezeten en had ook
nog eens heel veel talent.'
'Ik vind het niet lastig om hen in De Kuip te zien voetballen.
Door hard te werken haal ik het maximale uit mijn carrière.
Ik heb twee jaar geleden mijn debuut voor Jong Oranje
mogen maken. We verloren met 4-1 van Jong Frankrijk,
maar het was een geweldige ervaring.'
De Fockert bewandelt zijn eigen pad. Zijn voetbalcarrière
begon als kleine jongen bij MVV'27 in Maasland. Zijn vijf
jaar oudere broer was al keeper bij de plaatselijke amateurvereniging, dus was het voor De Fockert vanzelfsprekend
dat hij ook doelman zou worden. Naast de trainingen met
hun eigen team, voetbalden de broers elke avond samen.
Urenlang dreven zij elkaar tot het uiterste. 'Alhoewel, het
kwam er eigenlijk op neer dat mijn broer mij verrot schoot',
lacht De Fockert. 'Vaak eindigde de extra trainingen in
ruzie. Maar de volgende dag stonden we er gewoon weer.'
Voetbal is altijd de rode draad geweest in huize De Fockert.
'Ik wist niet beter. Het ging altijd over voetbal. Nu besef ik
me dat het misschien niet altijd even leuk was voor mijn
zus.' Het heeft de familieband echter niet geschaad. Het
contact is alleen maar beter geworden nu hij minder thuis
komt. Als hij kan, stapt De Fockert in zijn auto richting
Rotterdam. 'Vroeger wilde ik nooit thuis eten, ik was liever
bij mijn vrienden. Nu kijk ik ernaar uit als ik naar mijn
familie kan. Het is altijd weer gezellig als ik ze zie.'
Daarnaast helpt hij zijn broer met het opzetten van diens
eigen bedrijf in gezonde voeding. Als topsporter vindt
De Fockert voedzaam eten erg belangrijk. In Venlo kookt hij
elke avond zelf. 'Samen met Tim Receveur', voegt hij daaraan toe. 'Clint Leemans ruimt altijd op. Hij kan alleen water
koken.'
Dat hij met twee teamgenoten samenwoont, maakt het
voor De Fockert makkelijker. Als tiener verliet hij zijn
ouderlijke huis voor een avontuur in Friesland. Daar had
hij een appartement voor zichzelf. Als hij niet op het
trainingsveld stond, sloeg hij een boek open of speelde hij
online een potje schaken. Met Receveur en Leemans om
zich heen gaat het al snel over voetbal, merkt hij. Onder de
grote zwarte flatscreen staat een Playstation, die regelmatig
wordt gebruikt.

Van Rotterdam naar Heerenveen en nu in Venlo.
Je hebt heel Nederland al doorkruist
'In het begin is het altijd even lastig in een nieuwe omgeving,
maar gelukkig pas ik me snel aan. Het nadeel is dat ik me
ook snel hecht aan mensen. De eerste weken in Venlo miste
ik de mensen in Heerenveen heel erg. Ik ben hier echter
uitstekend opgevangen, dat scheelt.'

In hoeverre heeft jouw zaakwaarnemer Patrick van
Diemen een rol gespeeld in de keuze voor VVV?
'Patrick en ik hebben vorig seizoen alle opties naast elkaar
gelegd. We waren het er snel over eens dat VVV de beste
keuze voor mij zou zijn. Het fijne aan Patrick is dat hij
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altijd rustig blijft, ook al lopen de emoties hoog op tijdens
de onderhandelingen. Hij houdt het hoofd koel en neemt
geen emotionele beslissingen. Dat vind ik heel fijn.'

Kun je een concreet voorbeeld geven?
'Ik heb een moeilijke periode gekend bij Heerenveen. De
onderhandelingen over mijn contractverlenging verliepen
niet vlekkeloos. In mijn ogen waren er door de club beloften
gedaan die zij niet zijn nagekomen. Dat soort dingen heeft
invloed op mijn spel. Patrick heeft toen tegen mij gezegd
dat ik me er niet meer mee moest bezighouden. Hij zou
voortaan de contractbesprekingen doen zonder mij, zodat
ik mij op mijn spel kon concentreren.'

De voetbalwereld is hard, maar dat zal je wel gemerkt
hebben
'Het is een opportunistische wereld. Uiteindelijk zit iedereen er voor zichzelf. Ik vind dat soms best lastig. Ik ben van
mezelf een heel sociale jongen. Ik ben vaak geneigd om het
andere mensen naar hun zin te maken en te zeggen: we
komen er samen wel uit. Maar in de voetballerij kun je
beter egoïstisch zijn. In deze wereld is het vaak zo: als het
jouw probleem is, is het in ieder geval niet mijn probleem.
In dat opzicht is het heel fijn werken met Patrick. Ik praat
veel met hem. Hij weet precies hoe de voetbalwereld in
elkaar zit.'

Voor iemand die geen uitzonderlijk groot talent was en
wiens karakter eigenlijk niet past in de voetballerij
heb je het toch al ver geschopt
'Ik wil het maximale uit mijn carrière halen. Als ik dat
doe, kan ik mezelf recht in de spiegel aankijken. Waar dat
plafond ligt voor mij moet nog blijken. Dit seizoen is de
eerste serieuze mogelijkheid om me te lanceren in het
betaald voetbal. Ik wil het nu laten zien. Aan de andere
kant: ik ben pas 21. Als het een beetje meezit ben ik nog
zestien jaar profvoetballer.'
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De trainer heeft
het recht om
keuzes te maken.

PIM DE VOS

N

atuurlijk begrijp ik heel goed
dat voetballers als Gudelj en El
Ghazi in de basis van Ajax willen staan. Dat willen Joey, mijn
kleinzoon van zeven en Nikki,
mijn kleindochter van negen al.
Maar een kind begrijpt dat uitsluitend de
trainer de keuzes maakt in het belang van
het team en de club.
Als ik als trainer Ziyech, Lasse Schöne en na
enige aarzeling Traore kon opstellen, zou ik
Gudelj en El Ghazi en spelers als Riedewald
op de bank zetten. Concurrentie in een
super brede selectie is gezond, maar soms
lastig. Ajax heeft wel een stuk of acht
negen goede middenvelders die in de
Eredivisie goed mee komen. Het is onbegrijpelijk dat El Ghazi en Gudelj de beslissingen van hun trainer niet wilden accepteren.
Bos laat niet over zich lopen en stennis met
hem maken is vragen om problemen. Het is
verstandig van El Ghazi om zijn excuses aan
te bieden. Die jongen krijgt nog genoeg kansen om zijn dromen waar te maken, maar
moet geduld hebben en zelf zijn kansen
afdwingen. Hij is nog geen Ronaldo.
Hopelijk verzoent ook Gudelj zich met zijn
trainer. Juridisch heeft Gudelj geen schijn
van kans, de trainer en niet de speler
beslist over de opstelling. De club betaalt de
speler niet het minimumloon, maar ongetwijfeld een naar Nederlandse maatstaven
mooi salaris, ook om met een positieve
instelling op de bank te zitten, klaar om fris
in te vallen en zich op de training en in het
beloften elftal uit de naad te werken. Een
trainer is niet gek. Hij zet er geen speler
naast als hij daar geen goede reden voor
heeft.
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Wat heb ik me weer geërgerd aan die arrogante Ronaldo, die gisteren er weer niet aan
dacht om Bale te bedanken voor de fraaie
assist waardoor Ronaldo zijn derde goal
voor het intikken had. Je ziet steeds meer
dat spelers die gescoord hebben alleen maar
oog hebben voor de camera waarvoor ze
zich als een uitsloverig klein kind gedragen.
Soms kijken zij zo boos dat het lijkt of ze
tegen hun zin mee spelen. Uit frustratie,
omdat ze vinden dat ze een vaste plaats
moeten hebben.
Nou, leuk voor de fans. Kijk op You Tube
hoe topspelers als Cruijff en van Van Basten
en sinds kort ook Dolberg hun schitterende
doelpunten vieren, blij, soms koel maar
stijlvol en dankbaar voor de prachte steekpas of voorzet van de aangever.
Hoe goed je ook kunt voetballen, hoe veel je
ook scoort, je bent zonder de steun van de
waterdragers en je andere teamgenoten
helemaal nergens.
Van arrogantie en zelfoverschatting word je
geen betere voetballer.
Een toptalent wordt en blijft alleen maar
een topspeler als hij zich dat realiseert.
Arjen Robben werkt nog steeds elke dag en
elke wedstrijd keihard om het beste uit zichzelf en het team te halen.
Vincent Janssen ook. Die komt er dus.

Pim de Vos
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