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Om te beginnen wil ik Fernando Ricksen en zijn familie heel veel sterkte
en kracht toe te wensen voor de komende periode.

Fernando Ricksen
DANNY HESP

I

k was verbijsterd om Fernando te zien te tijdens de
uitzending van “De wereld draait door”. Ondanks
dat ik hem niet als collega bij een club heb gekend,
weet ik dat hij een enorme drive heeft en veel energie ten toon spreidt. Dat bij hem ALS is geconstateerd, hetgeen zijn spraak al behoorlijk heeft aangetast, is
immens triest te noemen. Als voormalig lid van de VVCS
wil ik hem bij deze alle hulp toezeggen welke binnen onze
macht ligt. Fernando, heel veel sterkte de komende moeilijke periode.

Jong Ajax
In mijn vorige column heb ik geschreven over de instroom
van beloftenelftallen in de Jupiler League. Dat ik daar een
voorstander van ben, maar dat wel kritisch gekeken moet
worden naar de negatieve bijeffecten. Inmiddels is wel duidelijk dat er op bepaalde momenten sprake is of kan zijn
van competitievervalsing. Als Jong Ajax moet spelen tegen
Achilles'29 met een soort van A-juniorenelftal is dit niet
acceptabel. Inmiddels zijn er 51 spelers uitgekomen voor
Jong Ajax. Bij dit soort bijeffecten is niemand gebaat. De
KNVB moet in dit soort gevallen, bij afwezigheid van een
grote groep jong internationals, het betreffende team vrijaf gegeven. Het lijkt mij dat dit per direct moet kunnen
worden toegepast.

Nieuwe cao
Naar verwachting zullen de onderhandelingsdelegaties
van de werknemers en werkgeversop korte termijn geformeerd worden. De CAO betaald voetbal eindigt op 30 juni
2014 en zal moeten worden verlengd. Nadat de werknemers zo'n 2 jaar geleden constructief hebben meegedacht
met de clubs en op een aantal punten (zoals vakantiegeld
en schadeloosstelling bij ontslag) akkoord zijn gegaan met
een versobering, is onze wensenlijst nu heel duidelijk. De
huidige CAO is een voorbeeld voor veel andere landen en
dat willen wij minimaal zo houden. Nederland is en moet
zijn status als het voetballand met de beste fiscale- en carrièrefaciliteiten en sociale zekerheden voor profvoetballers
behouden.

Flexwet
Onnodig hebben wij ons druk gemaakt over de herstructurering van de arbeidsmarkt. De kabinetsplannen om de
flexwet te verkorten, alsmede de voorgestelde beperking
op de mogelijkheid om bij CAO hiervan af te wijken, zorg-

de een tijdlang voor onrust binnen het betaald voetbal. De
gevolgen hiervan zouden namelijk desastreus zijn voor het
betaald voetbal in Nederland. Deze zorg bleek ongegrond.
In eerdere gesprekken met de FNV, gesprekspartner in het
sociaal akkoord, hadden wij reeds gevraagd om bij het aanscherpen van de flexwet de mogelijke uitsluiting bij CAO
in de conceptwet te handhaven. De FNV bleek dit verzoek
keurig te hebben meegenomen in hun onderhandelingen.
Dat minister Asscher via twitter in Voetbal International
hierop moest reageren was betreurenswaardig en onnodig.
Een beetje degelijke journalistiek had dit kunnen voorkomen.

Arbitrage 2.0
Zowel in het FC Utrecht stadion, de Rotterdamse Kuip en
de Amsterdam Arena wordt dit seizoen gespeeld met doellijnbewaking. Het betreft een testfase vanuit het KNVB
arbitrage 2.0 project. Een 2-jarig project waarin ook de 5e
en 6e officials en de videoreferee worden getest. Goed initiatief uiteraard omdat alles in het werk moet worden
gesteld om een wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Toch ben ik sceptisch over het gebruik van de videoreferee. Hoewel het natuurlijk nog jaren gaat duren voordat
deze mogelijk gaat ingrijpen in wedstrijden, rijst bij mij nu
al de vraag wanneer, bij welke vergrijpen en op welke wijze
hij dat gaat doen. Het zal een interessant discussie kunnen
worden welke grenzen er worden vastgelegd. Hierin zal de
inbreng van de CSR zeker gewenst zijn.

VVCS Academy
Trots zijn wij dat inmiddels meer dan 100 studenten op dit
moment studeren aan onze Academy. Het is een gemêleerd
gezelschap bestaande uit (ex)voetballers, trainers, waterpoloërs en zelfs een autocoureur. Een aantal van hen studeert
ook vanuit het buitenland. Het concept zoals wij dat hebben ontwikkeld werkt uitstekend. Dat gekoppeld aan de
tomeloze inzet van Arjan Ebbinge is een garantie voor succes. In januari start de VVCS Academy in samenwerking
met de KNVB een pilot TC III jeugd trainersopleiding.
Speciaal voor de actieve spelers zijn de tijden voor de bijeenkomsten aangepast. Nu krijgen zij eindelijk de mogelijkheid om tijdens hun actieve carrière al te werken aan
een toekomst als trainer.
Rest mij om vanuit Hoofddorp een ieder een fijne kerst en
gezond 2014 te wensen. En gezondheid is het meest bijzondere om te koesteren. Dat blijkt maar weer eens.
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Third Party Ownership: een formele en
stratie) van de speler naar een
nieuwe club. De transfersom
welke betaald wordt voordat een
speler opnieuw geregistreerd
kan worden, wordt daarbij ook
wel aangeduid als het “economische recht”. Daar waar gesproken wordt over third party
ownership (hierna: TPO) gaat het
juist om dat economische recht,
dat door een club aan een derde
wordt overgedragen, uiteraard
in ruil voor een bepaalde vergoeding vooraf.

waar deze spelers hun carrière
zouden vervolgen na West Ham.
Oftewel, het was aan deze investeerders om te onderhandelen
over de voorwaarden van een
eventuele transfer en dus niet
aan de club.
Dit onverkwikkelijke gebeuren
heeft in Engeland geleid tot een
geheel verbod op TPO. De clubs
dienen vanaf 1 juli 2008 zelf
eigenaar te zijn van zowel de
federatieve als de economische
rechten van hun spelers.

Carlos Téves en Javier
Mascherano, de bizarre
voorbeelden

Waaraan zijn TPO constructies
normaliter te herkennen?

Inleidend
Een speler kan in Nederland
alleen uitkomen voor een professionele club als hij via de KNVB
voor die club is geregistreerd. Is
hij aan het einde van zijn contract, dan is hij sinds het
Bosman arrest volledig vrij om
te kiezen voor een andere club
in binnen- of buitenland. Bij de
voetbalbond waarbij die nieuwe
club is aangesloten, wordt hij
dan geregistreerd en is daarmee
wederom speelgerechtigd. Heeft
hij echter nog een doorlopend
contract, dan zal dat moeten
worden afgekocht door de nieuwe club. Pas wanneer er tussen
de oude en de nieuwe club overeenstemming is bereikt over die
afkoopsom (in de praktijk transfersom genoemd) en de speler
uiteraard overeenstemming
heeft bereikt over de voorwaarden van zijn contract met de
nieuwe club, zal de laatste hem
bij de nationale bond kunnen
registreren. Het recht om een
speler te kunnen en mogen registreren wordt ook wel aangeduid als het “federatieve recht”.
Tot zover is het duidelijk en
transparant, maar waar gaat het
vervolgens wringen?
Dat is wanneer een derde een
direct financieel belang krijgt
in een mogelijke toekomstige
transfer (lees: een volgende regi-
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Een van de landen waar TPO
meer dan algemeen aanvaard is,
is Brazilië. Er zijn verhalen
bekend van clubs die op de
eigen website lijsten publiceerden met de namen van alle
privé-personen en bedrijven die
eigenaar waren van de economische rechten van de spelers
behorend tot hun selectie. Stond
daar bijvoorbeeld de buurtsuper
op voor 50% van het economische recht op een speler, dan
wist je als geïnteresseerde nieuwe club dat je na een deal te
hebben bereikt met de oude
club, voor de andere helft ook
nog eens langs de lokale super
moest voordat jij jouw nieuwe
aanwinst kon laten registreren
bij de voetbalbond.
Zo mogelijk nog gekker maakte
het Braziliaanse Corinthians
Paulista het. Haar supertalenten
Tévez en Mascherano gingen
over naar West Ham United.
Corinthians had vooraf de economische rechten van beide spelers verkocht aan investeringsmaatschappijen. Deze maatschappijen gingen hierbij echter
nog veel verder. Zij bedongen
namelijk ook dat het volledig
aan hen bleef om te bepalen

Het is bepaald niet toevallig dat
de derde partijen vaak ofwel
investeringsmaatschappijen,
ofwel spelersmakelaars blijken
te zijn. De door hen uitgewerkte
constructies zijn normaliter
bepaald ondoorzichtig te noemen, waarbij in de regel offsho-

re companies betrokken zijn.
Omdat het gaat om grote sommen geld ligt het voor de hand
dat die investerende derden zo
veel mogelijk garanties inbouwen om toch maar vooral een
aantrekkelijk rendement op hun
investeringen te realiseren.
Denkend aan Tévez en
Mascherano betekent dat idealiter voor de investeerders dat zij
kunnen bepalen wanneer, waarheen en voor hoeveel geld de
speler in kwestie getransfereerd

Confrontaties
morele toets
wordt. Het moge duidelijk zijn
dat zo'n speler nimmer in staat
zal worden gesteld om zijn contract gewoon uit te dienen.
Zowel de speler als club in kwestie hebben dan weinig tot niets
meer te zeggen. Dit is afhankelijk van omvang van de invloed
welke werd vergeven.
Waarom zijn die TPO constructies in
het leven geroepen?

De hoofdreden is er uiteraard in
gelegen dat het een bepaald
lucratieve business kan zijn om
te investeren in de economische
rechten van jonge, aanstormende talenten. De clubs zijn op
hetzelfde moment blij met het
geld dat zij vooraf ontvangen
van de investeerders. Immers, de
kosten om een speler binnen te
krijgen worden zo lager.
Wat zijn de gevaren van deze
constructies?

Een belangenconflict ligt op de
loer wanneer investeerders erin
slagen om zeggenschap te krijgen over meerdere spelers en
clubs in een zelfde competitie.
Spelers verliezen in het slechtste
geval iedere zeggenschap over
hun eigen carrière, hetgeen
uiteraard onaanvaardbaar is.
Daaraan dient nog toegevoegd te
worden dat die spelers niet in
staat zullen worden gesteld om
hun contract uit te dienen.
Investeerders zijn immers niet
gebaat bij de voltooiing van de
opleiding van een speler, maar
louter en alleen bij zo veel
mogelijk transfers. Het gaat
meestal om resultaat op korte
termijn. Er wordt geld aangetrokken om spelers aan te trekken die men zich eigenlijk niet
kan veroorloven. Op langere termijn wreekt dat zich. Het beste
bewijs is de situatie in Portugal
waar clubs die spelers transfere-

ren vanwege TPO maar een klein
deel van de opbrengst ontvangen en het hoofd niet meer
boven water kunnen houden.
Clubs die in financieel zwaar
weer verkeren lijken dan bij uitstek kandidaten om op deze
manier hun zeggenschap volledig weg te geven.
Ook lijken door het vaak
ondoorzichtige karakter van
deze constructies witwaspraktijken bepaald niet uitgesloten.
Is TPO reglementair toegestaan
door FIFA en KNVB?

In artikel 18 bis van de FIFA
regels over de status en transfers
van spelers wordt bepaald dat
het een club niet vrijstaat om
met een derde een contract aan
te gaan waarbij die derde
invloed krijgt op een mogelijke
transfer van een of meerdere
spelers van die club.
Het betreffende FIFA artikel is
bindend voor de nationale voetbalbonden. De KNVB heeft een
dergelijke regeling dan ook overgenomen. Ook zij verbiedt dergelijke constructies dus niet, maar
beperkt zich tot het verbod om
invloed uit te oefenen. Het gaat
de KNVB erom dat er sprake
moet zijn van autonomie voor
de club en de speler met betrekking tot het spelerscontract en
het al dan niet doen overschrijven (=transfereren) van de speler.
Met pure financieringsconstructies, zoals bijvoorbeeld de talentenpools van Feyenoord zijn te
kwalificeren, heeft men niet
echt moeite. Onze bond kijkt
dus of de club en speler voor
wat een mogelijke transfer nog
“baas in eigen huis zijn”, waarbij directeur Bert van Oostveen
de VVCS beloofde om hierin
actief te zullen zijn, hetgeen ten
opzichte van de FIFA gezien kan
worden als pure winst.

Het UEFA standpunt
De UEFA lijkt strakker in de leer.
Het lijkt erop dat zij voor wat
betreft de door haar georganiseerde competities gaat voor een
algeheel verbod en wel vanaf
een nader te bepalen tijdstip.
Zij zijn hierin vooraf gegaan
door Engeland, Frankrijk en
Polen. In deze landen geldt al
een algeheel verbod.

mr Louis
Everard

Concluderend
Het ligt voor de hand om een
onderscheid te maken tussen
een formele en een morele toets.
Formeel hebben ook wij te
maken met de bindende FIFA
regels, welke door onze eigen
KNVB worden gevolgd. Oftewel,
kan een speler zelf bepalen om
in het belang van zijn opleiding
niet te vetrekken bij zijn huidige
club en kunnen in het geval dat
een mogelijke transfer wel gaat
spelen de club en speler te
samen, geheel vrij en onafhan-

kelijk van welke derde dan ook,
bepalen welke de volgende club
van de speler wordt en onder
welke voorwaarden?
Is het antwoord “ja” op deze vragen, dan is het formeel dus in
de haak. Let op; in de praktijk
zal dit geregeld wel lastig zijn te
controleren.
Op morele gronden lijkt TPO
daarentegen al heel snel als ver-
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Confrontaties

Third Party Ownership: een
formele en morele toets

werpelijk te kwalificeren. Spelers lijken net als “voor Bosman” weer verdacht veel op handelswaar of, in het
slechtste geval, op moderne slaven,
die maar hebben af te wachten waar
hun toekomst zich zal voltrekken.
Ook al is er sprake van “TPO Light”,
dan nog zal het voor een ieder duidelijk zijn dat ook een “onschuldige
financier” eigenlijk alleen maar blij
wordt van een speler die zijn contract niet uitdient en tussentijds vertrekt.
Op morele gronden geniet een
geheel verbod dan ook de voorkeur
van de VVCS.

Gevaar nieuwe
flexwet verijdeld
Uitzonderingspositie
betaald voetbal
ongewijzigd
Wat is ook al weer het doel van de flexwet?

De flexwet is er enerzijds op gericht
om werkgevers in de gelegenheid te
stellen om flexibele arbeidskrachten
aan te trekken en anderzijds wilde
men tegelijkertijd meer zekerheden
en een betere rechtspositie voor deze
flexwerkers inbouwen.
Concreet wilde men er voor zorgen
dat deze flexibele krachten eerder
een contract voor onbepaalde tijd
krijgen, zodat ook zij bij een
gedwongen afscheid in aanmerking
zouden komen voor een schadevergoeding.

beding voor tussentijdse beëindiging) is wat dat betreft in elk geval
tot de einddatum van zijn contract
beter beschermd. Aan de andere
kant is het wel zo dat een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd heel gemakkelijk kan opstappen om elders in dienst te treden.
Hij hoeft alleen een opzegtermijn
van een maand in acht te nemen.
Dat lijkt natuurlijk mooi voor de
spelers, maar wanneer je iets langer
nadenkt zal duidelijk zijn dat dit
een enorme bedreiging voor ons
betaald voetbal zou betekenen.

pen al dat zij niet meer zouden
investeren in hun jeugdopleiding.
De KNVB was bang voor een totale
leegloop en het afglijden van onze
competitie naar “Luxemburgs
niveau”.

Wat als dit alles voor een bedrijfstak
ongewenst is?

Heeft de VVCS daarbij nog wat aan de
FNV?

Er was vastgelegd dat sociale partners de mogelijkheid hebben om de
flexwet uit te schakelen. Contracten
voor bepaalde tijd veranderen dan
niet van karakter. De wetgever heeft
bepaald dat dit alleen bij CAO kan
worden overeengekomen. In onze
CAO Betaald Voetbal is van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt. In
ruil hiervoor heeft de VVCS geregeld
dat de spelers onder meer een contractgarantie hebben gekregen en
een nette ontslagregeling.

Jazeker. Dat was de eerste partij
welke de VVCS raadpleegde. Door
hen werden wij eigenlijk direct
gerust gesteld. Als medeauteurs van
het Sociaal Akkoord en de nieuwe
ontwerp wet hebben zij het belang
van het betaald voetbal niet uit het
oog verloren. Uit eerdere gesprekken
met de VVCS was het hen meer dan
duidelijk geworden dat voor het
betaald voetbal een uitzondering
nodig bleef. Daarin hadden zij dus
voorzien.

Wat was nu dan het probleem?

Is dat dan een automatisme?

Op 11 april 2013 bereikte het kabinet met de sociale partners een
akkoord over de herstructurering
van de arbeidsmarkt. Concreet sprak
men daarbij af dat het misbruik van
de huidige flexwet aangepakt moest
worden. Dit sociaal akkoord bleek
inmiddels ook al vertaald in een
nieuwe wetsontwerp.

Neen, dat niet. De spelersvakbonden
moeten met de FBO tot een akkoord
zien te komen over een nieuw te
sluiten CAO en daarna de minister
van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Lodewijk Asscher)
vragen om een uitzonderingspositie.

Wat betekent dit praktisch?

Het ontstaan van een dienstverband
voor onbepaalde tijd heeft natuurlijk nogal wat praktische gevolgen.
Het lijkt alleen maar mooi, maar dat
is het niet. Wil een werkgever van
een werknemer af, dan kan dat, mits
goed gedocumenteerd, eigenlijk
altijd. Een werknemer met een contract voor bepaalde tijd (zonder een

Hoe zag men dat voor zich?

Er moest nog sneller sprake zijn van
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de mogelijkheden om
hiervan af te wijken bij CAO moesten verder beperkt worden.

Alle belanghebbenden dachten hier toch
zeker hetzelfde over?

Overleg tussen KNVB, FBO, VVCS en
ProProf leerde inderdaad dat alle
partijen het gevaar van de nieuwe
flexwet onderkenden en besloten
daarom om in dit dossier gelijk op te
trekken richting politiek.

Gaat dat lukken?
Ja, zijn ambtenaren hebben dat al
toegezegd. Het wordt dus wel zaak
om een akkoord te bereiken.

Iedereen blij?
Zeker, meer dan. Met speciale dank
aan de onderhandelaars van de FNV
die de VVCS niet hebben vergeten.

Dat resulteerde zeker in paniek?

Dat kun je gerust zeggen. Clubs rie-
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Michael van Praag: 'Het is niet goed dat Blatter nog langer blijft'

‘Voor een korte periode wil
ik Platini wel opvolgen'
In de zomer van 2011 beloofde Sepp Blatter plechtig dat hij zijn vierde en laatste termijn inging als
president van de FIFA. Maar de nu 77-jarige Zwitser zinspeelde alweer een paar keer in bedekte termen dat hij mogelijk tot 2019 wil doorgaan. 'Ik heb het uit zijn mond niet gehoord', zo weet Michael
van Praag het ook niet meer. De bondsvoorzitter van de KNVB, sinds 27 augustus 2008, heeft zitting
in de Executive Committee van de UEFA. Als één van de vijftien leden naast voorzitter Michel Platini.
De 58-jarige Fransman geldt als voornaamste kandidaat voor de opvolging van Blatter. Op zijn beurt
maakt Van Praag dan weer kans op het presidentschap van de UEFA. 'Voor een korte periode zou ik
het wel willen doen.'
Een lang interview over de UEFA, de FIFA, Financial Fair Play, licentiesysteem, het WK van 2022 in
Qatar en de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen.

Door
LEX MULLER

FOTOGRAAF ERIC VERHOEVEN
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VCS: 'De KNVB kent een maximale zittingstermijn van drie keer vier jaar. Is
dat niet ook wenselijk voor de internationale voetbalautoriteiten? Blatter lijkt
ons meer dan rijp voor vervanging.'
Van Praag: 'Absoluut. Sterker nog, ik probeer het te
vuur en te zwaard voor elkaar te krijgen. Wij hebben
het in Nederland al lang ingevoerd. De hervormingscommissie van de FIFA wil dit ook. Qua leeftijd kan
je nu nog onbeperkt blijven zitten. Wat krijg je dan:
dat figuren binnen het FIFA-bestuur dan zeggen, ja
maar wacht even, dat geldt dan ook voor mij. In het
FIFA-bestuur is hier dus nog geen meerderheid voor
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te vinden. En wat is er nu gebeurd? Nu is er een compromis dat zoiets alleen voor de president zou gelden. Dat vind ik idioot. Waarom alleen voor de president en niet voor de andere leden.'
'Op 26 januari van dit jaar waren alle 54 landen van
de UEFA bijeen, om over die hervormingen te praten.
Daar ontstond toen een hele discussie. Want het is
natuurlijk raar dat je een maximale termijn gaat
instellen voor de FIFA, en dat je bij de UEFA onbeperkt kan blijven zitten. Ik heb collega's, die al 15 tot
19 jaar in het UEFA-bestuur zitten . Uiteindelijk hebben wij een stemming geforceerd. Toen bleek dat er
slechts 7 van de 54 landen daar voor voelden. Daarop
zijn we een lobby gestart om de panelen een beetje
te laten verschuiven. In september waren we weer
met ons allen bij elkaar, nu in Dubrovnik, en daar
bleek dat er al meer landen voor zijn. Ik heb toch wel
goede hoop dat we het met een beetje druk en masseren wel zover krijgen.'
'Bedenk dat we in Europa maar 54 stemmen van de
in totaal 208 landen vertegenwoordigen. We zijn
altijd in de minderheid. Je moet ook proberen andere landen buiten Europa mee te krijgen. In Europa
kunnen we het met elkaar nog wel afspreken, maar
daar buiten is dat niet zo makkelijk. In heel veel landen denken ze, laat maar lekker zo zitten. We proberen het nu vanuit de UEFA te regelen. Maar dat zal
nog wel wat vergen.'
VVCS: 'Wij zijn van mening dat Blatter nu echt wel
toe is aan vervanging.'

FOTOGRAAF ERIC VERHOEVEN

Van Praag: 'Ik mag Sepp Blatter als persoon heel erg
graag. Hij heeft ontegenzeggelijk kwaliteiten en
veel goeds voor de FIFA bewerkstelligd. Hij wordt
helaas vaak hier en daar op een verkeerde manier
neergezet. Het is een heel aardige man, heel vriendelijk, zacht en hij is soms wat naïef. Eigenlijk zou
het goed zijn als iemand, bijvoorbeeld een goede
vriend, tegen hem zegt: laten we je nou tegen jezelf
in bescherming nemen, maak deze termijn af en ga
dan met klaroengeschal en een erevoorzitterschap
weg. Blijf nog wat voor de FIFA doen. Je zou een
Sepp Blatter-fonds in het leven kunnen roepen. Dat
kan hij als geen ander, ambassadeur zijn. Het zou
voor de FIFA beter zijn als er na al die jaren nieuw
bloed komt.'
'Twee jaar geleden, bij zijn herverkiezing tot 2015,
heeft hij heel duidelijk gezegd dat het zijn laatste
termijn was. En omdat hij dat zo zei en gezien de
omstandigheden toen dat er geen keuze was, hebben wij als heel Europa gezegd: okay, voordeel van
de twijfel, nog één keer. Als de FIFA-voorzitter dat
zegt, ga je ervan uit dat dat zo is. Nu hoor ik geluiden, maar die horen jullie ook, en ik lees ze alleen
maar, dat hij weer een termijn overweegt. Ik heb
het hem niet horen zeggen. Maar of hem dat nou in
de mond wordt gelegd of dat hij dat zelf zegt, dat
weet ik niet. Hij heeft nu aangekondigd dat hij
wacht tot na het WK in Brazilië met de mededeling
wat hij gaat doen.'
VVCS: 'Ervan uitgaande dat Blatter zijn toezegging
nakomt en dat hij inderdaad bezig is aan zijn laatste termijn, dan lijkt het erop dat Platini hem gaat
opvolgen.'
Van Praag: 'Ja, dat is nou het grote geheim. Ik heb
het uit zijn mond nog niet gehoord of hij naar de
FIFA gaat. Het verhaal speelt al minstens twee jaar.
Platini heeft het steeds voor zich uitgeschoven. Hij
heeft op een bepaald moment gezegd: in (afgelopen) september ben ik met alle landen in
Dubrovnik en dat zal ik bekend maken wat ik zal

Voorzitter van de commissie voor clubcompetities
Michael van Praag vervult al sinds 1998 allerlei functies bij de UEFA. Op 25
maart 2009 trad de bondsvoorzitter van de KNVB toe tot het bestuur van de
Europese voetbal-unie. Op 24 mei van dit jaar werd hij herkozen voor een
tweede termijn van vier jaar.
'Ieder lid van het UEFA-bestuur is voorzitter van een commissie. Doordat ik
voorzitter van een club (Ajax, van begin 1989 tot midden 2003) ben geweest
en altijd goede relaties had en heb met de clubs, ben ik voorzitter geworden
van de clubcompetities. En dat is de commissie die zich bezig houdt met de
Champions League en Europa League. Alles wat daarmee te maken heeft,
maar niet met de verdeling van het geld.'
'Een tweede verantwoordelijkheid van mij is nieuw. Ik ben sinds september
voorzitter van de UEFA European Task Force. Dat is een nog op te richten
gezelschap, dat zich actief moet bezighouden met het verbeteren van de contacten met 'Brussel', met de commissarissen en Euro-parlementariërs, om
daar te proberen steun te krijgen voor bepaalde dossiers.'
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doen. Maar in zijn openingsspeech daar zei hij: jullie denken dat ik daar nu wat over ga zeggen, maar
dat ga ik niet doen. Want ik heb nog meer tijd
nodig. Weet nou van mij, dat ik die beslissing echt
nog niet heb genomen. Ik heb het heerlijk naar
mijn zin bij de UEFA. En er is nog zoveel te doen.
Maar daarna zei hij ook dat hij het bekend zal
maken na het WK in Brazilië. Net als Blatter.'
VVCS: 'Stel dat ze beiden (Blatter en Platini) het toch
doen, ben jij dan in de markt om Platini op te volgen als voorzitter van de UEFA?'
Van Praag: 'Ik weet het niet. Ik ga niet solliciteren. Ik
moet je eerlijk zeggen: ik ben in het licht van de
geldende leeftijdsgrens al oud, ik ben nu 66 jaar,
dus tegen die tijd ben ik 68. Dan mag je nog vier
jaar. Ik zou in principe dan nog een tweede termijn
kunnen doen. Maar dan ga ik dezelfde kant op als
Blatter, en dat kan niet, dat is niet goed. Je moet
eigenlijk een president hebben die het weer acht
jaar kan doen, misschien maximaal twaalf jaar. Ik
vind bijvoorbeeld Wolfgang Niersbach (30 november 1950) van de Duitse voetbalbond een goede kandidaat. Maar ik zou nog wel een paar namen kunnen noemen hoor.

‘Ze mogen dan heel veel geld
hebben. Maar dat geld gebruiken
ze niet om fatsoenlijk de
arbeiders te betalen bij de bouw
van de stadions. Er valt
tenminste één dode per week’
'Ik zou het wel voor een periode van vier jaar willen
doen. Platini heeft veel bereikt. Financial Fair Play.
De competities zijn beter geworden. De contacten
met de clubs zijn hersteld en nog zo meer. Ik vind
dat we een periode in moeten, waarin we dat consolideren. En tegelijkertijd ook eens naar de UEFA
zelf moeten kijken en bezien of alles nog wel zo
efficiënt toegaat en of bepaalde zaken niet anders
moeten. Nou, dat is op mijn lijf geschreven. Dat zou
je in vier jaar wel kunnen doen.'
'Er zijn een aantal landen en die zeggen dat ze het
wel in mij zien zitten. Maar er zijn ook voldoende
landen die dat niet zeggen en die iemand anders op
het oog hebben. Ik denk niet dat het zo zal gaan als
vroeger. Ik denk dat landen straks bij elkaar gaan
zitten en zullen zeggen: wie zullen we dat klusje nu
eens laten klaren? En dan heb je ook best kans dat
ze zeggen: laten we maar voor een jonge voorzitter
gaan en dan zijn er natuurlijk genoeg.'
VVCS: 'We zijn benieuwd naar jouw zienswijze over
het WK in Qatar. Als wij simpel kijken naar de
regels die de FIFA heeft over de health and safety
van de spelers, dan is het absoluut uitgesloten dat
je daar in de zomer gaat spelen.'

FOTOGRAAF ERIC VERHOEVEN

Van Praag: 'Het standpunt van de KNVB is helder. Er
werd voorgesteld dat het WK in Qatar naar de winter
moet gaan. Wij waren daar op tegen. En waarom? Wij
vinden dat het helemaal niet naar Qatar had gemoeten. Wij vinden eigenlijk dat deze beslissing moet
worden teruggedraaid. Wij weten ook wel dat dit niet
realistisch is. De stadions worden al gebouwd. De FIFA
draait de beslissing niet terug. Dus gaat het naar de
winter Maar dat geeft wel allerlei complicaties.'
'Bij het FIFA-bestuur liggen stapels rapporten, waarin
staat dat het medisch onverantwoord is om überhaupt in Qatar te spelen. Maar dat is allemaal door de
meerderheid van het FIFA-bestuur in de wind geslagen. Ik spreek regelmatig mijn Belgische collega
Michel D'Hooghe. Hij is dokter en bij de FIFA tevens
voorzitter van de medische commissie. Hij vindt het
uitermate onverstandig.' (Op 2 december 2010 verkreeg Qatar de organisatie van het WK in 2022, met
14 stemmen voor en acht tegen. Onder de tegenstemmers: Blatter, D'Hooghe en Beckenbauer. Voor waren
onder meer: Platini, Villar van Spanje en Lefkaritis
van Cyprus.)
'Het WK in Qatar gaat naar de winter. December,
januari of februari, daar zijn ze nu weer over aan het
nadenken. (Blatter pleitte inmiddels zelfs voor november.) Nou hadden we die bespreking in Dubrovnik en
daar was een man uit Azerbeidzjan. Hij vertelde me
dat ze in de zomer daar een jeugdtoernooi, onder 19,
hadden gespeeld. In het stadion was het 21 graden,
op het veld en op de tribunes. Alles airconditioning.
Toch moet je het niet doen in de zomer. Je moet trainen. Het publiek moet buiten wachten. Ik hoop dat
het voor de leden van de FIFA een les is dat ze dit
soort dingen niet nog een keer doen.'

VVCS: 'Ze mogen dan heel veel geld hebben. Maar dat
geld gebruiken ze niet om fatsoenlijk de arbeiders te
betalen bij de bouw van de stadions. Er valt tenminste
één dode per week.'
Van Praag: 'Dat heb ik ook gehoord op het nieuws. Dat
is natuurlijk schandalig. Maar dat is de verantwoordelijkheid van de regering zelf. De opdrachtgever van de
stadions is niet de FIFA. De regering van Qatar dient
zich dit aan te trekken. Uiteraard hebben we hier al
wat van gezegd. Maar intern. Wij hebben al lang bij
de UEFA gezegd dat we dit onacceptabel vinden. En
de UEFA heeft dit ook bij de FIFA neergelegd.' (Blatter
gaf ondertussen toe dat de situatie in Qatar 'ondraaglijk' is en eiste zichtbare verbeteringen en maatregelen.)
VVCS: 'Financial Fair Play, dat is ook één van jouw
onderwerpen.'
Van Praag: 'Dat is niet zozeer één van mijn onderwerpen. Bij de UEFA hebben we het er echt dagelijks over.'
VVCS: 'Kan je heel kort schetsen wat we in dit kader
kunnen verwachten?'
Van Praag: 'Het is dit seizoen ingegaan, met een overgangsperiode van drie jaar. Platini is echt de grote
aanjager van dit verhaal. Het plan is in feite heel simpel: je mag als club geen verlies meer maken en je
mag niet meer uitgeven dan wat je uit je gewone
bedrijfsvoering binnen krijgt. Normale bedrijfsvoering is kaartverkoop, sponsoring, merchandising en
televisierechten. Heel duidelijk dus niet iemand die
aan het einde van de rit zegt: het tekort vullen we wel
even aan.'
'Daarnaast moeten grote schulden worden omgezet in
aandelenkapitaal. Dan draag je ook meteen de verantwoordelijkheid. Dat is iets anders dan: ik heb het je
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geleend en ik schrijf het wel af als ik het niet
terugkrijg. Je mag wel een schuld hebben. Ik heb
ook een hypotheek op mijn huis. Dat is een normale schuld. Maar schulden in de zin van een
bank die zo maar wat leent en het maakt niet uit
of je dat terugbetaalt, dat telt dan straks niet
meer mee.'
'Als je niet aan Financial Fair Play voldoet, kom je
uiteindelijk bij de tuchtcommissie terecht. En het
systeem is wel zo dat clubs bepaalde zaken moeten inzetten op basis van de door accountants
goedgekeurde verklaringen. Stel dat een club een
contract met een shirtsponsor afsluit van 100 miljoen. Dat is slim, maar in de regel staat ook dat
het wel marktconform moet zijn. Als een vergelijkbare club in jouw land een contract met een
shirtsponsor van maar twintig miljoen heeft; daar
zit dan 80 miljoen tussen en dan telt die 80 miljoen niet mee. Dan voldoe je niet aan Financial
Fair Play.'
'Dit eerste jaar van Financial Fair Play mag een
club nu nog 45 miljoen verlies maken. En dat zijn
nog wel bedragen hoor. Dan gaat het verlies naar
20 en dan naar 5 miljoen. En dan, in 2017, moet
het afgelopen zijn. Dan moet je op nul zitten.'
VVCS: 'Waar wij moeite mee hebben is dat dit is
gekoppeld aan een maximum van 25 spelers voor
een selectie.'
Van Praag: 'Het gaat om 25 spelers op het formulier, dat een club kan aanmelden voor de
Champions League. Dat geldt niet voor de competitie. De UEFA kan alleen maar iets bepalen voor
haar eigen competities, namelijk de Champions
League en de Europa League. De UEFA hoopt wel
dat haar leden, de bonden, haar systeem overnemen. Want het is oneerlijke concurrentie. Het ene
team kan zich ternauwernood 24 spelers permitteren. En een ander kan met vreemd kapitaal 60
contractspelers bij wijze van spreken in dienst
nemen.'

VVCS: 'Een speler moet toch zelf kunnen uitmaken of hij als nummer 58 of 59 een contract wil
aangaan bij zo'n club.'
Van Praag: 'Wat je ermee voorkomt is dat een
talent op een vroeg moment door de zaakwaarnemer lekker wordt gemaakt om bijvoorbeeld naar
Engeland te gaan. Die club heeft toch geld.
Tekent-ie als nummer 35 en vervolgens hoor je er
nooit meer van. Dan verdienen ze misschien twee
jaar leuk op de bank. En daarna mogen ze naar
een derderangs club. Persoonlijk vind ik dat nog
veel erger.'
VVCS: 'Het Nederlands licentiesysteem was altijd
een voorbeeld voor Europa. Na het faillissement
van AGOVV en Veendam hebben we zaken ontdekt
die we niet voor mogelijk hielden in Nederland.
De curator liet ons zien dat nogal wat sponsorcontracten waren opgenomen in de begroting, terwijl
ze al waren opgezegd.'
Van Praag: 'Dat is gewoon misleiding. Daarmee
misleid je de licentiecommissie. Het is nog maar
een jaar of vier geleden dat een club, ik zal de
naam niet noemen, in de problemen kwam,
omdat die club drie begrotingen had. Eentje voor
ons, eentje voor de accountants en eentje voor
zichzelf. Er bestaan dus clubs, die koste wat kost
de boel besodemieteren. Dat is ook precies de
reden waarom de UEFA alles dicht timmert. Ik
heb vertrouwen in Financial Fair Play. De reglementen zijn zo dicht getimmerd. Ze werken met
een hele rits internationale accountants.'
VVCS: 'Naar aanleiding van de ervaringen bij

‘Blijf opleiden! Laten we dat
nog intensiever doen dan we
dat in de afgelopen jaren
hebben gedaan. Anders glijden
we nog verder af’
AGOVV en Veendam hebben we de KNVB nadrukkelijk gevraagd strikter te controleren. Zeker bij
clubs die in categorie I zitten.'
Van Praag: We zijn zelf ook bezig kritisch naar ons
licentiesysteem te kijken. Dat willen wij ook verder verbeteren. Maar natuurlijk wel op basis wat
er internationaal gebeurt, om ons daarbij aan te
sluiten.'
VVCS: 'De nieuwe opzet van de Champions League
en de Europa League behoort tot jullie verantwoordelijkheden. Wat gaat er in die opzet veranderen?'
Van Praag:: 'Eerlijk gezegd niet zoveel. We zitten
nu in de cyclus van 2012 tot 2015. Met iedereen is
afgesproken dat er in deze drie jaar niets verandert. In een werkgroep praten we nu al anderhalf
jaar over wat we gaan doen in de cyclus van 2015
en 2018. De winnaar van de Europa League krijgt
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straks (vanaf 2015) toegang tot de groepsfase van de
Champions League of minimaal de laatste play-offs.
Maar dat betekent wel dat landen onderop eerdere
voorronden moeten spelen.'
'De clubs roepen ook constant dat er meer geld
moet komen voor de Europa League. Er komt nu al
meer geld van de Champions League naar de
Europa League. We hebben nu tegen de clubs
gezegd: stop met de hand ophouden bij de UEFA! Er
komen al elk jaar honderden miljoenen bij in de
pot. Ga ook eens kijken hoe je het onderling verdeelt.'
VVCS: 'Er gaat toch ook iets veranderen met de verliezer van de bekerfinale?'
Van Praag: 'Goed dat je dat zegt. Nu mag de nummer twee van de bekercompetitie meedoen in de
Europa League, als de bekerwinnaar zich plaatst
voor de Champions League. De UEFA zegt al jaren:
we hebben dan liever de sterkste ploeg uit de competitie. Vanaf de cyclus 2015 - 2018 kan de verliezer
van de bekerfinale niet meer in de Europa League
spelen. Dat wordt dan de beste club uit de competitie.'
VVCS: 'Alweer een jaar geleden was dat vreselijke
incident met grensrechter Richard Nieuwenhuizen.
Er is toen een manifest getekend. Er zijn nieuwe
richtlijnen uitgevaardigd. Hoe vind je dat het nu
gaat? Elk weekeinde hoor je wel weer wat.'
Van Praag: 'Natuurlijk zijn er nog steeds excessen. Er
zijn 32.500 wedstrijden per weekeinde. Maar het
aantal excessen neemt wel af. Vorig seizoen met
16%, nu met 15%. Heb ik het over het amateurvoetbal. Wat we doen, lijkt een effect te hebben. Maar
FOTOGRAAF ERIC VERHOEVEN

ik blijf herhalen: we kunnen dit niet alleen.
Maatschappelijke verloedering is niet met een
actieplan op te lossen. Was het maar zo. Terecht
dat men naar de KNVB kijkt, wij zijn onderdeel van
de sport. Maar we moeten niet vergeten dat de
maatschappij hier een verantwoordelijkheid heeft.
'Het betaalde voetbal is voor de rest van Nederland
het grote voorbeeld. Ik wilde vroeger met voetbal-

Zorgen over niveau van eredivisie
Michael van Praag maakt zich oprecht zorgen over het huidige niveau
van de eredivisie. 'Ik vind dat in vergelijking met de jaren daarvoor
tegenvallen. Puur voetbaltechnisch. Dat merk je ook aan de manier
waarop wij in Europa nog meekunnen. Dat wordt steeds moeilijker.
Maar het is natuurlijk wel super spannend. Wat we dit seizoen meemaken, is volgens mij een uitzondering.'
'Of het eenmalig is? Ik denk dat het een beetje een tendens is. We hebben voldoende talentvolle spelers. Maar dat heeft een aantal jaren
nodig om zich te ontwikkelen. We zitten in een situatie dat buitenlandse clubs hier nog uitgebreid kunnen winkelen en verzamelen. Als
ze dat voor het eerste elftal doen, begrijp ik het nog wel. Maar als je
het grootste talent van Nederland weghaalt en vervolgens op de bank
zet of in het tweede, dat is voor die speler verschrikkelijk maar het is
ook slecht voor het Nederlandse voetbal. Ik ben bang dat we voorlopig
even zo moeten doorgaan. Tenzij we deze lichting één of twee jaar in
Nederland kunnen houden. Dan zal je zien dat de kwaliteit vanzelf
weer omhoog gaat.'

len Piet Keizer zijn. Dat hebben jongetjes nog
steeds. Als zij hun grote idolen over de schreef zien
gaan, dan is dat een slecht voorbeeld. Ook de trainers hebben hierin een belangrijke rol. Ik geloof er
echt in dat een trainer rust in het veld in de hand
heeft. Als ik dan zie hoe opgewonden sommige
trainers zich nog steeds in de richting van de vierde man uiten, dan baart me dat zorgen. We treden
er wel tegen op. Ik begrijp het ook best, want ik
ben zelf 16 jaar scheidsrechter geweest. Emotie
hoort bij sport. Alleen, als je op dat niveau bent,
moet je je wel op bepaalde manier weten te beheersen. Dat geldt ook voor bestuursleden. Maar nogmaals, we gaan de goede kant op. Er is vooruitgang.'
VVCS: 'Heb je nog een boodschap of overweging
voor Kerst?'
Van Praag: 'Wat ik serieus hoop is dat de voetballers,
samen met de clubs en de bond, eens gaan nadenken over waar het met het Nederlands voetbal heen
moet. Ik geloof wel dat wat er allemaal dit seizoen
in de competities gebeurt, een uitzondering is. Ik
ben erg voor jeugd. Ik vind dat we ervoor moeten
zorgen, clubs, KNVB, jullie, dat de opleiding en de
verzorging dermate goed zijn dat we inderdaad ook
echt weer beter worden. Dat we nu niet gaan roepen dat we maar weer moeten gaan kopen. Ik hoop
dat we met ons allen het gezond verstand blijven
bewaren en dat we Nederland als opleidingsland
ook serieus handhaven. Kort gezegd: blijf opleiden!
Laten we dat nog intensiever doen dan we dat in de
afgelopen jaren hebben gedaan. Anders glijden we
nog verder af.'
VVCS: 'Tot slot, we nemen aan dat je straks met
Kerst wel thuis bent?'
Van Praag: 'Ik ben sowieso altijd thuis, als mijn
dochter schoolvakantie heeft.'
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Schenken is vrij,
schenk belastingvrij!
STEF BEKKER

A

l weer enige tijd geleden was ik betrokken bij het afnemen van een mondeling examen voor de VVCS Academy. De
kwaliteit van de plannen maakte
indruk. Evenals het enthousiasme van
zowel de studenten als de betrokken docenten. Met
veel plezier heb ik dan ook de discussie met de
voetballers gevoerd over hun ondernemersplan.
Het voelt goed te ervaren dat deze twee groepen
toch nadenken over een carrière na het voetbal. En
hoe zij hun kansen via studie kunnen vergroten op
de arbeidsmarkt. De studietijd die zij erin stoppen,
gaat zich ongetwijfeld terugbetalen!
Het is bekend dat Nederland te kampen heeft met
een recessie, ook al lijkt het erop dat we langzaam
uit het dal klimmen. De regering doet er naar haar
idee alles aan om de broodnodige economische
groei te bevorderen. In september maakt de regering de begroting voor het komende jaar bekend.
Via het belastingplan introduceert de regering bijvoorbeeld nieuwe regelingen of past zij bestaande
regelingen of belastingwetten aan. Voor de belastingadviseur is dat zeer belangrijk. Het gaat erom
zo snel en zo goed als mogelijk te weten welke
effecten deze fiscale maatregelen op jou (in breder
verband: de klant) kunnen hebben. Klanten kunnen dan tijdig geïnformeerd worden over de
komende spelregels. Eventueel kunnen nog maatregelen getroffen worden indien een nieuwe wet
ongunstig gaat uitpakken. De tactiek bijstellen.
Uit het laatste belastingplan leren we het volgende. Onder voorwaarden is het mogelijk dat ouders
belastingvrij vermogen overhevelen naar de kinderen. Dit kan fiscaal vriendelijk plaatsvinden als
gebruik wordt gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling schenkbelasting (2013: € 5.141,--). De
Successiewet kent echter meerdere vrijstellingen
die het mogelijk kunnen maken om vermogen
belastingvrij over te hevelen. Naast de al genoemde
algemene vrijstelling, is er ook een eenmalige verhoogde vrijstelling. Afhankelijk van het doel waarvoor het geschonken bedrag zal worden gebruikt,
kan de omvang van deze vrijstelling oplopen tot
€ 51.407,- (vrijstelling 2013).

In het belastingplan 2014 heeft de regering aangekondigd om de eenmalige verhoogde vrijstelling
uit te breiden. Een belangrijke voorwaarde hierbij
is wel dat het geschonken bedrag wordt gebruikt
voor de eigen woning. De gewenste uitbreiding van
de vrijstelling ziet zowel op een verhoging van het
vrijgestelde bedrag naar € 100.000,- als op een verbreding van de kring van begunstigden.
De regering heeft voor ogen om de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen
woning tijdelijk (tussen 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015) te verruimen van € 51.407,- naar
€ 100.000,-. Per 1 januari 2014 zal deze mogelijkheid in de wet worden vastgelegd.
Een belangrijke voorwaarde voor het gebruiken
van de vrijstelling is wel dat het geld wordt
gebruikt voor:
• De verwerving of verbouwing van de eigen
woning;
• De afkoop van erfpacht, opstal of beklemming
met betrekking tot de eigen woning;
• De aflossing van een eigenwoningschuld;
• De aflossing van een restschuld.

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

Tot op dit moment is het nog niet duidelijk of de
maatregelen daadwerkelijk ingevoerd gaan worden, al is de verwachting van wel. Ouders en kinderen moeten eigenlijk om de tafel om te kijken of
je nu al van deze maatregel gebruik kan maken.
Let wel, niet alleen ouders mogen schenken, ook
bijvoorbeeld een oom of tante!
Zonder zoet geen zuur. Er moet wel geld (of wellicht een vordering) zijn om überhaupt te kunnen
schenken. Wordt de bankschuld afgelost, dan
rekent de bank wellicht boeterente.
Toch biedt deze tijdelijke verruiming kansen.
Kansen die je in overleg met jouw belastingadviseur moet doornemen. Het is immers zonde om
geen gebruik te maken van een mooie verruiming
van een belastingvrije faciliteit. It is a free gift!
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Aanpassing van zijn voeding geeft Guus Hupperts m

Eindelijk weer een Limbu rg
Geleidelijk aan ontstijgt de naam van Guus Hupperts (21)
de anonimiteit van de eredivisie. 'Hij is zich meer bewust
van zijn mogelijkheden', vertelt zijn trainer Ruud Brood
van Roda JC. De zoon van de streek, lieveling van het
eigen publiek, vestigde zich dit seizoen als een vaste
waarde in het eerste elftal. Als rechtsbuiten drong hij ook
door tot de selectie van Jong Oranje. 'De ervaring van
Jong Oranje en de omgang met jongens uit het westen,
om het zo maar te noemen, maken hem ook mentaal sterker', zo haalt Brood aan als één van de redenen voor de
opkomst van deze rasechte Limburger.
Maar ook een belangrijke aanpassing van zijn voeding
gaf hem meer energie voor de tocht naar het eerste van
Roda JC. 'Ik had vaak last van darmkrampen. Dat was niet
fijn. We hebben dat laten onderzoeken. ' Een allergie
kwelde Guus Hupperts, zo bleek uit de testen van zo'n
anderhalf jaar geleden. 'Ik kan niet tegen melk en gluten.' Sindsdien schuwt hij melkproducten en eet hij glutenvrij. 'Bij Roda en ook bij Jong Oranje houden ze hiermee rekening. Ik voel me veel beter. Ik ben daardoor ook
sterker geworden.'

Door
LEX MULLER
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eboren op 25 april 1992 in Heerlen ontdekte Guus Hupperts de wereld in
Gulpen. Een pittoresk dorpje met
amper 4000 inwoners in het ZuidLimburgse heuvelland. 'Dichtbij ons
huis lag de voetbalclub. Vijftig meter lopen en dan
links'. FC Gulpen, tegenwoordig vijfdeklasser zondag, waar indertijd zijn vader als trainer waakte
over de jeugd.
Als jongste in een gezin met vier kinderen (drie jongens, één meisje) zwierf ook Guus Hupperts als vanzelfsprekend over de velden van de plaatselijke
trots. Dirk, zijn één jaar oudere broer, diende als
inspiratie. 'Hij speelde ook bij Gulpen. Ik was geloof
ik vier, toen ik al met de F-jes mocht meedoen.' Een
jaar later al intrigeerde hij de scouts van Roda JC,
MVV en Fortuna Sittard. Krap vijf jaar, dat wel.
Roda JC had reeds broer Dirk uitgenodigd voor het
jeugdplan. Zes jaar oud. Dat prikkelde Guus
Hupperts, maar hij moest nog een jaartje geduld
hebben. 'Hij mocht nog niet komen. Pas als hij ook
zes was. Maar hij maakte ons gek', herinnert zich
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zijn moeder, bij wie hij nog inwoont en half december (voorlopig) meeverhuisde naar Heerlen. Hij
kreeg zijn zin en trainde op zondagochtend mee in
Kerkrade.
De afstand tussen Gulpen en het trainingscomplex
van Roda JC was zo'n vijftien kilometer en te ver om
op de fiets af te leggen. Met zijn broer bleef hij lid
van Gulpen, waar hij tweemaal in de week de training afliep en zijn wedstrijdjes met veel plezier

meer energie
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ger op weg naar de top

beleefde. 'Ik speelde altijd in een hoger elftal, bij oudere jongens. Ik was snel en klein, en maakte veel goals.
Mijn broer Dirk was verdediger.'
Tot zijn negende jaar combineerde Guus Hupperts de
twee clubs in Zuid-Limburg. Simpel ook, omdat Roda
JC nog geen allerjongste jeugd kon en mocht onderbrengen. 'Ik was negen en toen ben ik gestopt bij
Gulpen. Bij Roda kwam ik in de D 2, als rechtsbuiten.
Ik trainde drie keer in de week.' Eerst ook 's avonds,

maar eenmaal op de middelbare school Roelduc in
Kerkrade dikwijls om vier uur. Busjes van de club verzorgden daarbij regelmatig het vervoer.
Na twee jaar in de D-afdeling vertraagde de gestage
voortgang enigszins in de C-jeugd. Eerst een normaal
seizoen in de C 2, daarna twee jaar in de C 1. 'Ik zat
steeds in een team hoger. Ik was een jaar jonger dan
de lichting, waarmee ik speelde. Fysiek werd het me te
zwaar.' Rond zijn dertiende verhuisde de familie van
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'Ik wilde bij Roda
slagen en doorbreken’
gezin nog actief als prof. 'Zijn zus gaat met haar vriend
altijd mee', zo verklapt zijn moeder over de vier jaar oudere Zaza als uiterst trouwe supporter.
Het werkelijke debuut in het eerste team van Roda JC zou
pas in het seizoen 2010-2011 aanbreken. In het jaargang
daarvoor pendelde hij nog tussen de A-jeugd en de verdere
(bij)scholing bij de beloften. Maar op 17 oktober 2010 vierde de talentvolle aanvaller dan eindelijk zijn entree in de
eredivisie. Thuis tegen Vitesse, bij een stand van 4-1. 'Ik
mocht de laatste negen minuten invallen, voor Willem
Janssen. '
Guus Hupperts mocht in die competitie nog één keer uit
de dug-out opstaan, voor nog een invalbeurt. Later in de
maand, op 31 oktober, ruilde hij voor de slotfase van Roda
JC - Willem II (2-2) met Mads Junker. Tot aan de zomer was
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Gulpen naar Vaals, nabij het Drielandenpunt en de Duitse
grens, en vooral in de zomer een toeristische attractie.
Bij de B-junioren ontbolsterde Guus Hupperts weer in het
voorspoedige tempo van weleer. 'Ik mocht na een jaar al
door naar de A-junioren. Ik was beter en goed genoeg,
beslisten de trainers.' In de A-jeugd veranderde hij tevens
van positie. 'De A-jeugd speelde 4-4-2. In dat systeem kreeg
ik de plaats van nummer tien, achter de spitsen. Ik had
veel diepgang en ik liep ook veel.'
Twee seizoenen versleet hij in de A-afdeling van Roda JC.
Op 1 juli 2009, voorafgaand aan het tweede seizoen, tekende Guus Hupperts zijn eerste (jeugd)contract. Dat gebeurde
in het bijzijn van Sjef Blatter, toen nog in dienst van de
VVCS. 'Patrick van Diemen was daar ook al bij. Hij nam het
over van Blatter.' En Martin van Geel vertegenwoordigde
nog de directie van het bolwerk uit Kerkrade.
Aan het einde van het seizoen 2008-2009 snuffelde de
'blonde pijl' al af en toe aan het eerste elftal van de ZuidLimburgse bvo. 'Ik trainde af en toe mee met de A-selectie.
Van de trainer Harm van Veldhoven mocht ik mee naar
Feyenoord. Ik zat in Rotterdam op de bank. Dat was voor
het eerst. Het was de laatste wedstrijd van de competitie. '
Op 10 mei 2009 ontsnapten de Limburgers miraculeus aan
rechtstreekse degradatie, dankzij de sensatie van een 2-3
zege in de Kuip. En ook in de nacompetitie liep de worsteling tegen afdaling naar de eerste divisie maar net goed af.
'De laatste wedstrijd in die play-offs bij Cambuur zat ik
weer op de bank. Ik liep warm langs de lijn en mocht
invallen. Maar toen scoorde Hadouir 1-2 en kon ik weer
gaan zitten. We wonnen via penalties en bleven er zo nog
net in.'
Zijn broer Dirk was inmiddels afgehaakt in het betaalde
voetbal. 'Na twee jaar bij de A-junioren kon hij ook een
contract tekenen. Hij is er om verschillende redenen niet
op ingegaan. Hem werd gelijktijdig ook een baan aangeboden. Hij is daarna bij Scheasberg gaan voetballen', aldus
Guus Hupperts, sindsdien als benjamin als enige van het

daarmee de limiet bereikt. 'Ik trainde wel constant mee,
zat af en toe op de bank of op de tribune en speelde als
nummer tien bij de beloften. Rick Plum, de assistent-trainer, gebruikte me op die positie. Hij was eerder ook mijn
trainer bij de C-, B- en A-junioren.'
Ook in het seizoen 2011-2012, het laatste jaar van zijn eerste contract, kondigde zich nog altijd niet de duurzame
doorbraak aan van dit guitige Limburgs brutaaltje.
Inmiddels 19 jaar raakte hij in september langdurig geblesseerd vanwege een onwillige buikspier. Diepgaand onderzoek diagnosticeerde irritatie aan de aanhechting van de
buikspier. 'Overbelasting en alleen maar met rust te genezen. Ik mocht zeker een maand niets doen, ook niet trainen. De revalidatie heeft maanden geduurd. Het was een
heel vervelende blessure. Steeds maar die pijn in de buik.
En toen ik eindelijk fit was, kon ik op de bank plaatsnemen.'
In de voorhoede van Roda JC kreeg topscorer Sanharib
Malki assistentie van veelal roulerende ploeggenoten als
Mikolaj Lebedynski, Arnaud Sutchuin, Krisztian Németh of
soms zelfs van Mitchell Donald. Guus Hupperts spendeerde zijn tijd tot half maart met louter toekijken. Pas uit
tegen Excelsior, op 17 maart, loste hij kort voor het affluiten Ruud Vormer af. In het restant zette Harm Veldhoven
hem nog zes keer in, stelselmatig voor de laatste minuten.
Uit tegen RKC en thuis tegen FC Utrecht duurde het meespelen meer dan één helft. In totaal telde hij in het seizoen
2011-2012 precies zeven niet volledige wedstrijden, met
nog immer geen doelpunt.
Medio 2012 eindigde het contract en dat dwong hem na te
denken over de naaste toekomst. Er was concrete belangstelling van KV Mechelen en RKC Waalwijk. Maar ook Roda
JC vertrouwde nog steeds op de potentie van de streekgenoot. 'Ik heb samen met Patrick van Diemen gesproken
met KV Mechelen en RKC. Ik heb ook met Roda gepraat.
Met Ruud Brood, die als trainer Van Veldhoven opvolgde.
Ik wilde van hem weten wat hij met mij van plan was.'
In overleg met zijn zaakwaarnemer prefereerde Guus
Hupperts op 19 juni 2012 een nieuw tweejarig contract
met Roda JC. 'Ik wilde bij Roda slagen en doorbreken.

september 2013

DE CONTRACTSPELER

23

Trainer Ruud Brood: 'Zijn
kracht ligt aan de zijkant'
Trainer Ruud Brood van Roda JC dicht hem veel potentie toe, maar kwalificeert Guus Hupperts niet als een
talent. 'Nee, ik beschouw hem niet als een expliciet
talent. Dat is hij nog niet. Maar hij is bereid hard te
werken en heeft een goede inborst.'
Brood heeft de snelvoetige aanvaller nu zo'n anderhalf
seizoen onder zijn hoede. 'Vorig seizoen was hij nog
druistig, nu is hij stabieler. We hebben een andere
selectie gekregen en daar voelt hij zich prettig bij.
Mede door zijn uitverkiezing bij Jong Oranje speelt hij
met meer vertrouwen, verandert hij in positieve zin.
Hij maakt ook stappen en hij moet en kan nog meer
stappen maken.'
Hoewel Guus Hupperts ook als tweede spits geschikt
lijkt, verkiest Brood hem als rechtsbuiten. 'Zijn kracht
ligt aan de zijkant. Daar moet hij zich blijven ontwikkelen. We oefenen veel op zijn voorzet. Hij is snel,
heeft nu meer rust aan de bal en meer overzicht, maar
vooral dat laatste moet nog beter.'
Volgens zijn trainer behoort hij tot het type buitenspeler, dat het mede van zijn snelheid moet hebben. 'Hij is
niet heel explosief op de eerste meters. Maar als hij op
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Brood beloofde me dat ik een eerlijke kans zou krijgen.
Hij zou ook proberen me beter te maken. Daarbij wilde
hij me helpen. En ik wilde nog niet weg uit Limburg. Ik
ben een Limburger en ben daar best trots op.' De verlenging van de verbintenis hield wel in dat de club na die
twee jaar op een eenzijdige optie van nog een jaar kon
terugvallen.
Onder Ruud Brood telde hij (bijna) volwaardig mee: 32
duels, waarvan tien gedurende de volle negentig minuten; vijftien keer (laat) uitgevallen en zevenmaal ingevallen. Plus nog eens vier treffers, de eerste op 20 oktober
2012 thuis tegen FC Twente. 'Ik maakte de gelijkmaker.
Het werd 1-1. De nieuwe trainer zag in mij een rechtsbuiten.'
Maar de zestiende plaats in de eredivisie veroordeelde
Roda JC andermaal tot de nacompetitie, nu in een tweeluik met De Graafschap en nadien Sparta. Exact in de
allerlaatste minuut continueerde de formatie van Brood
het verblijf in de hoogste klasse. In Rotterdam kleefde de
score aan 0-0. En in het zuiden hield Sparta de noodzakelijke 1-1 griezelig lang vol. Tot de voor Roda JC bevrijdende 2-1 in de 90ste minuut van Mark-Jan Fledderus,
opnieuw uit een volmaakte vrije trap.
Guus Hupperts stond in alle vier de wedstrijden in de
basis, waarin hij wel twee keer eerder naar de kant
moest. 'Over het hele seizoen was ik tevreden. Het ging
met ups en downs.' Van alle 38 speelronden figureerde
hij slechts tweemaal als muurbloempje: uit tegen AZ en
thuis tegen Feyenoord. Stilaan was rugnummer 20 een
permanente verschijning in de opstelling.
Dat nummer tooit ook zijn shirt in het huidige seizoen.
'Ik had eerst 25. Dat is mijn geboortedatum. Toen ik nummer 20 kreeg, was ik ook nog geen vaste waarde.
Vandaar die 20. Fans hadden ondertussen een sjaal
gemaakt met daarop nummer 20. Ik vind het een mooi
nummer.' Voldoende bekend, want de eredivisie heeft de
rappe flankspeler van Roda JC leren kennen als een
gevaarlijke tegenstander, met de nodige dreiging zoals
dat heet en in staat tot een beslissende assist of uitbraak.
Als bevestiging van zijn erkende status promoveerde hij
dit jaar eerst naar het zogenoemde Belofte Oranje en vervolgens naar Jong Oranje. Op 22 maart startte hij in
Friesland bij Harkemase Boys in het beloften team tegen
Servië, voor de eerste helft. Op 15 augustus oefende hij
met Jong Oranje in Tsjechië. Als rechterspits moest hij
het in de rust overgeven aan Luciano Slagveer, dribbelaar
van Heerenveen en tezamen met Quincy Promes van FC
Twente de concurrentie voor de bezetting van deze positie.
Voor de selectie van Jong Oranje liep het aantal invitaties
voor Guus Hupperts alweer op tot vijf in de eerste helft
van dit seizoen. Het bewijs van zijn definitieve doorbraak
in brede zin; misschien een tikkeltje aan de late kant,
waardoor hij hier en daar al als een laatbloeier werd
neergezet. 'Vorig en dit seizoen heb ik flinke stappen
gemaakt. Ik ben sterker geworden. Wat mij betreft mogen
ze me een laatbloeier noemen, maar zo voel ik dat zelf
niet', verzekert Guus Hupperts, 21 jaar jong en nog maar
zo kort op de goede weg naar de top in eigen land.

snelheid ligt, is hij moeilijk af te stoppen. Hij ziet ook
de ruimtes, zoals wij trainers dat noemen. Hij is geen
dribbelaar, maar kan dat wel als hij naar binnentrekt.'
Brood prijst de instelling van Guus Hupperts. 'Hij is
nuchter en het is geen jongen die gaat zweven. Hij is
best al een beetje brutaal. Hij is vooral een jongen uit
Limburg, die zijn stinkende best doet om te slagen bij
Roda. Daar is hij heel bewust mee bezig. Hij kan voor
ons nog belangrijker worden aan de zijkant.'
De trainer heeft de directie aangegeven de nummer 20
graag ook volgend seizoen te willen behouden. Het
contract loopt medio 2014 ten einde, maar Roda JC kan
gebruikmaken van de optie tot midden 2015. 'Hij wil
doorgroeien naar de top. Ik denk dat hij beter nog kan
blijven bij Roda. Hij moet niet te snel weg willen uit
Limburg.'
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'Zonder mijn
ouders had
ik deze stap
nooit kunnen
maken'
Anderhalf jaar geleden vertrok Ron
Vlaar (28) van Feyenoord naar Aston
Villa. De 28-jarige verdediger vond al
snel zijn draai in Engeland, mede
dankzij een ijzeren instelling. Een
gesprek over kerst, Feyenoord en
Oranje. 'Ik geloof er heilig in dat we
wereldkampioen kunnen worden.'

Door IWAN TOL

W

at voor hem de betekenis is van
kerst? Er verschijnt een kleine
glimlach op het gezicht van Ron
Vlaar. Hij vertelt dat hij in zijn
jeugd, in het Noord-Hollandse
Hensbroek, ooit is gedoopt. Later deed hij zelfs heilige communie. Maar als Vlaar eerlijk is, dan is
Kerstmis voor hem toch vooral een feest van samenzijn: familie die overkomt, zijn kinderen over de
vloer, lekker eten, kerstboom optuigen én, sinds hij
in Engeland speelt, voetballen. Moeiteloos lepelt hij
het programma van Aston Villa tijdens de feestdagen op: 'De 21e spelen we, de 26e, de 28e en 1 januari ook, dus ja, we mogen aan de bak.'
Hij vindt het wel iets hebben, die Engelse traditie
van voetballen rond de kerst. 'In Nederland heb ik
dat ooit ook meegemaakt. Maar het is toen snel
weer afgeschoten. Jammer. Op die manier kan het
nooit een traditie worden, zoals dat in Engeland
wel het geval is. Daar kijken mensen er echt naar
uit, naar al die wedstrijden, dat merk je aan alles.'
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Vlaar, geboren op 16 februari 1985, voetbalt sinds
de zomer van 2012 bij Aston Villa, een volksclub uit
de tweede stad van Engeland, Birmingham. In zijn
eerste seizoen vocht hij met Aston Villa voornamelijk tegen degradatie. Met succes: de club, spelend
in het prachtige claret and blue, kwam veilig als
vijftiende over de finish. Nu, in zijn tweede seizoen,
jaagt hij met de club op aansluiting bij de subtop.
'Aston Villa betekent veel voor de supporters', vertelt hij. 'Je voelt aan alles dat ze omhoog willen, dat
gevoel zit heel diep. Aan ons de taak om daarvoor te
zorgen.'
De hunkering van de Villains naar succes heeft alles
met de rijke historie van de club te maken. Aston
Villa was in 1888 een van de oprichters van de competitie en won nog voor de oprichting van de
Football League al zijn eerste prijs: de FA Cup. Meer
recentere successen werden in de jaren '80 gehaald,
onder trainer Ron Saunders. In 1981 werd Aston
Villa kampioen, een jaar later werd de Europa Cup
1 gewonnen. In de Rotterdamse Kuip was Aston
Villa in de finale tegen Bayern München met 1-0 te

sterk voor de Duitsers. In 1994 en 1996 won de
ploeg nog de League Cup.
Vlaar was er snel uit, toen de ploeg uit Birmingham
zich in 2012 bij hem meldde. 'Paul Lambert, die
toen nog trainer was bij Norwich City, was direct
serieus', herinnert hij zich. 'Hij nam contact op met
Arnold Oosterveer, mijn zaakwaarnemer. Daarna
bleef hij maar bellen. Voor mij was het nieuw, die
buitenlandse interesse. Daarvoor had er weleens
wat gespeeld, maar dat was altijd via-via, nooit heel
concreet. Het was voor mij toen de vraag: wat wil
ik?'

Met wie overleg je dan als je zo'n keuze moet
maken?
'Het financiële en sportieve deel is in overleg
gegaan met mijn zaakwaarnemer, Arnold
Oosterveer, en met mijn vader. De sociale kant vooral met mijn ouders. Kijk, sportief was ik er snel uit:
voetballen in de Premier League, en dan ook nog bij
een gerenommeerde club, is het summum voor een
voetballer. Ik zat echter vooral met mijn kinderen,

Shane en Xavi. Zou ik die dan blijven zien? Mijn
ouders zeiden direct: 'Maak je daarover nou maar
geen zorgen, dat komt wel goed.' Dat nam direct
mijn grootste zorg weg. En ik moet zeggen: mijn
ouders hebben hun belofte meer dan waargemaakt:
elke keer als ze overkomen, nemen ze de kinderen
mee. Dat doen ze geweldig. Zonder mijn ouders had
ik deze stap nooit kunnen maken.'

Hoe verliepen vervolgens de onderhandelingen
met Aston Villa?
'Ik ben naar Birmingham gevlogen, heb daar met de
clubleiding gesproken en kreeg een rondleiding in
het stadion. Daar is toen een foto van gemaakt en
die is gaan zwerven op de sociale media, alles lag
op straat. Vervolgens vertrok Aston Villa naar
Amerika voor een serie oefenwedstrijden. Dat heeft
de zaak niet bespoedigd. Nadat ze terugkwamen,
hebben we meteen weer een gesprek gehad en daarna kwam het snel rond.'
Waar moest je aan wennen in Engeland?
'Je komt in een ander land, in een andere cultuur.
Dat is toch even omschakelen. Ik ben iemand die
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structuur nodig heeft. Dat heb ik nu op orde. Vooral
met eten. Ik weet niet of je het Engelse ontbijt kent,
maar daar ga ik dus niet aan beginnen. 's Avonds kook
ik meestal zelf, dat gaat prima. Ik weet nu precies waar
ik welke producten kan kopen. En als mijn ouders over
zijn, dan kookt mijn moeder. Dat is ook niet verkeerd.
Bovendien nemen mijn ouders spullen voor me mee uit
Nederland: kaas, jus voor bij de aardappels, kindervoeding, dat soort dingen.'

En de taal? Kon je meteen alles volgen in de
kleedkamer?
'Ik heb wel aardig wat bijgeleerd in het eerste jaar,
moet ik zeggen. Dan gaat het met name om straattaal,
specifieke woorden. Lads bijvoorbeeld. Toen ik dat de
eerste keer hoorde, dacht ik: waar hebben ze het over?
Maar 'Come on, lads' is hetzelfde als 'Come on, boys'.
Hetzelfde geldt voor het woord coach. In het begin
dacht ik: de coach, dat is toch de trainer? Maar het
betekent dus ook bus. Ach ja, dat overkomt je één keer
en dan vergeet je het nooit meer.'

veld. Daar heb ik geen aanvoerdersband voor nodig.
Zoiets zit in je of niet. Maar nu ik aanvoerder ben, probeer ik daar zo goed mogelijk invulling aan te geven.'

Heb jij een bepaald traject voor ogen in je
carrière?
'Ik heb mezelf een doel gesteld en dat is alles uit mijn
carrière halen wat mogelijk is. Waar dat plafond ligt,
dat zal de toekomst uitwijzen. Daar ben ik nu niet mee
bezig. Ik wil mezelf elke dag ontwikkelen, elke dag
weer beter worden. De dag dat ik als voetballer ben uitontwikkeld, is de dag dat ik stop.'
De basis voor wat hij heeft bereikt legde Ron Vlaar in
Hensbroek, in de kop van Noord-Holland.Hard werken
was er de normaalste zaak van de wereld, kwestie van
opvoeding. Zelfs toen hij al een jeugdcontract op zak

Hoe verliep de aanpassing in voetballend opzicht?
'Het is echt een heel andere speelstijl die ze hier in
Engeland hanteren. Fysiek is het veel zwaarder en het
tempo ligt echt veel hoger. Er wordt veel meer de lange
bal gespeeld, dus er zijn ook meer lijf-aan-lijf-duels. In
Nederland gaan de passes vaak over de grond, hier
meer door de lucht. En bij een kopduel kun je je hier
niet even een keertje inhouden, ook geen vijf procent
minder, want echt iedereen kleunt erin. Daar stond ik
in het begin wel even van te kijken.'

Welk persoonlijk duel staat je het meeste bij?
'Andy Carroll van West Ham United. Met hem heb ik tijdens de wedstrijd aardig wat duelletjes uitgevochten.'

Met schrammen en bulten het veld af?
'Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Het enige dat ik
me herinner is dat wij wonnen, haha.'

En verder, waar moest je nog meer aan wennen in
de Premier League?
'Wat ik zei, het tempo ligt hier toch wel een stuk hoger
dan in de eredivisie. Dat was wel even omschakelen. In
het begin is ook alles nieuw: de tegenstanders, de stadions, de entourage. Overal waar je komt is het vol. In
Nederland was alles wel bekend. Wist ik precies wie ik
tegenover me kreeg. Nu ken ik hier ook allemaal mijn
directe tegenstanders. Ik weet dus veel meer wat ik kan
verwachten. Nu ik hier op mijn plek zit, kan ik de
focus ook wat meer op het voetbal zelf richten.'

Wat zegt het je dat je aanvoerder bent bij Aston
Villa?
'Het was al vrij snel dat de trainer mij die band gaf, na
een wedstrijd of vijf denk ik. Ik hoorde het vlak voor de
wedstrijd tegen Swansea City. Het was geen bijzonder
moment of zo, het gebeurde gewoon. Ik moet eerlijk
zeggen: ik voel me sowieso verantwoordelijk in het

had, bleef hij bollen rapen en tulpen koppen, het hoorde er simpelweg bij. Voetballen leerde hij bij Apollo'68.
Later stapte hij over naar SVW'27 in Heerhugowaard,
want het altijd zich maar willen verbeteren zat er
vroeg in bij Vlaar.
Vanaf dat moment ging hij stappen maken. Van
SVW'27 ging het naar AZ. Daar kreeg hij op zijn 16e al
een jeugdcontract. Vlaar debuteerde in 2005 onder Co
Adriaanse in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Omdat
AZ had te kampen met blessures en schorsingen werd
hij direct daarna voor de leeuwen gegooid tegen
Sporting Lissabon, halve finale UEFA Cup. Vlaar bleef
overeind en slaagde cum laude.
Hoogte en dieptepunten wisselden elkaar in rap tempo
af. Op het WK onder de 20 van 2005 maakte hij veel
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indruk en was Vlaar een van de belangrijkste spelers
van het Nederlands elftal. Zijn wedstrijd in het grote
Oranje tegen Italië kwam echter te vroeg. Vlaar beleefde
een moeilijke avond tegen Luca Toni.
Memorabel was ook zijn wedstrijd met AZ voor de UEFA
Cup, uit bij Krilia Sovetov Samara in 2005. In Rusland
tekende Vlaar met een vliegend schot voor de eerste
treffer van zijn ploeg, maar daarna was hij bij drie van
de vijf tegendoelpunten betrokken. Het werd uiteindelijk 5-3 voor de thuisclub. Balend zat Vlaar terug in het
vliegtuig naar huis. Maar hij wist ook: het zijn juist die
wedstrijden die je als prof nodig hebt om volwassen te
worden.
Gevraagd naar de belangrijkste momenten in zijn carrière, wijst Vlaar echter op zijn kruisbandblessures,
opgelopen in zijn periode bij Feyenoord. De eerste keer
dat het noodlot toesloeg was op 16 september 2007, in
een duel met Roda JC. Vlaar botste hard op tegenstander Yulu Matondo en scheurde de kruisband van zijn
linkerknie af. Mede door een bacteriële infectie duurde
het herstel langer dan gedacht: 10 maanden.
Een jaar en een dag later ging het opnieuw mis, tijdens
de training in aanloop naar het duel van Feyenoord met
Kalmar FF. Een op het oog onschuldig duel met Kevin
Hofland had grote gevolgen: opnieuw scheurde Vlaar de
kruisband van zijn linkerknie af. Wéér moest hij maandenlang in zijn eentje herstellen. En wéér kwam hij
sterker terug.
Het blessureleed kostte hem twee jaar van zijn carrière,
maar leverde hem ook iets onbetaalbaars op: fysiek en
mentaal was hij bijna onverwoestbaar geworden. Zijn
bovenbenen waren veranderd in staalkabels en zijn
jeugdige haardos was gemillimeterd. Hier stond een
nieuwe Ron Vlaar. Versie 2.0. Een nieuwe bijnaam was
snel gemaakt: Ron Beton. Vlaar kan er wel om lachen.
'Geen idee wie dat ooit heeft verzonnen. Mijn vrienden
noemen me dollend wel eens zo. Verder zegt het me
niet zo veel.'
Dan, serieus: 'Die blessures hebben mij gevormd. Ik heb
nooit mijn kop laten hangen, maar ben juist enorm in
mezelf gaan investeren. Terwijl het een heel onzekere
periode was. Zeker na die tweede operatie was het nog
maar de vraag óf en hoe ik terug zou komen. Daardoor
ga je ook anders tegen voetbal aankijken. Al het negatieve wat me toen is overkomen, heb ik omgezet in iets
positiefs.'
Drie jaar later vond hij zichzelf terug op het dak van
een bus, feestend tussen zijn medespelers, toen
Feyenoord een tweede plek had behaald en daarmee
Champions League-voetbal had bewerkstelligd.
Rotterdam liep uit om de Feyenoord-spelers, die uit bij
Heerenveen met 3-2 hadden gewonnen, toe te juichen.
'Het was één grote ontlading', herinnert Vlaar zich. 'Er
was dat jaar veel gebeurd met me. Privé, maar ook sportief met het vertrek van Mario Been. Als aanvoerder was
ik daarin het gezicht naar buiten toe. Ik heb toen mijn
verantwoordelijkheid genomen, in het belang van de

club. Dat was best hectisch. Toen bij die busreis, bij het
behalen van de Champions League, kwam alles eruit.'
Feyenoord zit nog altijd in zijn hart. Op zijn twitteraccount staat niet voor niets: Feyenoord4Life. 'Dat zit
diep', zegt hij. 'Ik heb er 6,5 jaar gespeeld, heel veel
meegemaakt, leuke periodes en minder leuke periodes.
Ik ben blij dat ik dat heb mee mogen maken. Of ik ooit
zou willen terugkeren? Ik vind het gevaarlijk om daar
iets over te zeggen. Als je dat zegt, moet je zeker weten
dat je die belofte ook nakomt. In de voetballerij weet je
nooit hoe het gaat lopen. Maar de liefde voor Feyenoord
zal nooit overgaan, dat is zeker.'
Terug naar het heden. 2014 wordt een belangrijk jaar
voor Vlaar. Met Aston Villa wil hij zo hoog mogelijk eindigen. Daarna wacht een hete zomer in Brazilië, met
Oranje. De laatste twee kwalificatieduels, tegen
Hongarije (8-1) en Turkije (0-2) stond hij de volle 90
minuten op het veld. Rekent hij op het WK op een basisplaats? 'Ik ben daar echt nog niet mee bezig. Is ook veel
te vroeg. Uiteindelijk worden de beslissingen daarvoor
in de voorbereiding genomen. Het heeft geen zin om
daar nu al heel lang bij stil te staan.'

Hoe vaak denk je al aan het WK?
'Niet elke dag hoor. Het zit nog niet in mijn systeem.
Tenminste, niet heel bewust. Het is nog een lange weg
daarnaartoe. Wat voor mij het belangrijkste is, is dat ik
goed blijf spelen bij mijn club en dat ik conditioneel fit
ben en dat is wel een proces waar ik al maanden mee
bezig ben, een lange voorbereiding naar het WK toe.'

Volgens Van Gaal behoort Nederland niet tot de
favorieten op het WK. Hoe moeten we die uitspraak
volgens jou zien?
'Ik geloof er heilig in dat we wereldkampioen kunnen
worden. Er zijn landen die individueel meer kwaliteit
hebben. Maar daar moet je niet naar kijken. Het gaat
om het team. Het beste team gaat het WK winnen. Dus
daarin zullen we top moeten zijn. En de bondscoach
kennende weet hij heel goed waar hij mee bezig is.'
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VVCS ACADEMY
beleeft mijlpaal
Per 1 september waren meer
dan 100 studenten ingeschreven
bij de VVCS Academy.
Het overgrote deel van deze studenten
wordt gevormd door profvoetballers.
Naast deze groep zijn ook enkele trainers
en andere topsporters actief.
Uiteraard is de VVCS ongelooflijk trots op
dit aantal studenten aan haar eigen
Academy. Dat zo veel voetballers het
besluit hebben genomen om een cursus
of opleiding te volgen is ook een bevestiging van hetgeen de VVCS altijd heeft
gedacht en gehoopt. Al bij de start van de
Academy in 2007 voorzag de VVCS dat
op onderwijsgebied meer flexibiliteit
noodzakelijk was om een topsportcarrière te kunnen combineren met een opleiding of cursus. Dit om topsporters meer
kans te bieden op ook geen geslaagde
tweede carrière. Te vaak kwam het voor
dat dit niet lukte omdat het volgen van
een opleiding niet haalbaar bleek tijdens
de actieve topsportcarrière.

In september zijn de nieuwe Hbo-studenten die de
studie Topsportmanagement & Ondernemerschap
volgen aan de VVCS Academy begonnen met het
studiejaar.

Het gestaag groeiende aantal studenten
bewijst dat de VVCS Academy aanzienlijk
meer flexibiliteit biedt dan menig traditionele onderwijsinstelling die zich richt
op topsporters. Sinds de start in 2007
hebben inmiddels al meer dan zeventig
topsporters hun diploma gehaald aan de
VVCS Academy.

Traditiegetrouw begonnen zij met een klassikale introductiebijeenkomst in het kantoor van FIFPro/VVCS te Hoofddorp. Het
voornaamste doel van zo'n klassikale bijeenkomst is dat de studenten kunnen kennismaken met de docenten en hun medestudenten. Tevens krijgen zij een uitgebreide uitleg over hun studie
en de hypermoderne wijze van studeren aan de VVCS Academy.
Het perfecte bewijs hiervan werd direct geleverd. Tim Janssen
woonde de bijeenkomst live vanuit Denemarken virtueel bij.

Hoewel de VVCS Academy zeer tevreden
is met het bereikte resultaat tot nu toe,
zal zij ook de komende periode op zoek
blijven naar mogelijkheden het opleidingsaanbod uit te breiden, en waar
nodig, te perfectioneren.

De studenten die gekozen hebben voor de Hbo-studie
Topsportmanagement & Ondernemerschap behoren alweer tot
de 7e lichting van deze studie aan de VVCS Academy. De VVCS
startte met haar eigen Academy in 2007.

Ook de nieuwe lichting
Hbo-studenten is begonnen

De VVCS gaat ervan uit dat ook deze lichting Hbo-studenten het
goede en succesvolle voorbeeld van de vorige lichtingen zal volgen en wenst hen veel succes aan de VVCS Academy.
De 7e lichting Hbo'ers bestaat uit de volgende personen:
- Menno Heerkes
- Stephen Warmolts
- Joost van Aken
- Wout Droste
- Robin Tijms
- Erik Betjes
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- Carin Bakhuis
- Ralf Seuntjens
- Casper van Beers
- Frits Dantuma
- Tim Janssen
- Gieljan Tissingh

- Jeffrey Buckley
- Sander Heesakkers
- Richard Stolte
- Robin Pröpper
- Robert Braber

Niels Vorthoren heeft
zijn bachelor binnen
De voorbije donderdag was de dag dat Niels
Vorthoren zijn Hbo-studie
Topsportmanagement & Ondernemerschap
officieel afrondde.
Hij deed dit door zijn afstudeeronderzoek (scriptie) te
presenteren aan en te verdedigen voor een commissie.
Deze commissie bestond uit een mixture van mensen uit
het voetbal en verantwoordelijken van zijn opleiding.
Daarnaast moest Niels de kritische vragen die naar aanleiding van zijn scriptie gesteld werden dusdanig pareren dat de commissieleden overtuigd raakten van zijn
kennis. Tevens wilde de commissie graag horen hoe hij
de kennis die hij gedurende zijn studie heeft vergaard,
toegepast heeft bij het maken van zijn scriptie.
De commissie bleek tevreden met de antwoorden van
Niels. Hij kwam heel goed door deze laatste, zware test.
Dit resulteerde in een verdiende 7. Niels is hiermee de
eerste student van de lichting 2009 die zijn studie succesvol heeft afgerond. Hij heeft zijn welverdiende HboBachelor nu echt binnen.
Niels schreef zijn scriptie over de technologische ontwikkelingen binnen het betaalde voetbal. Hij stelde zichzelf
de concrete vraag ”Waarom zijn technologische hulpmiddelen nog steeds niet ingevoerd in het Nederlandse
betaalde voetbal?”
Niels heeft gekozen om zijn scriptie te onderbouwen
met zowel een literatuuronderzoek, als een enquête.
Daarnaast heeft hij aan de hand hiervan nog interviews
gehouden onder voetballers, bestuurders en andere
belanghebbenden binnen het Nederlandse betaalde voetbal. De conclusies van zijn onderzoek mag hij binnenkort als advies aan de KNVB presenteren.
De 2009 lichting is de derde groep voetballers die begon
aan de HBO-studie Topsportmanagement &
Ondernemerschap van de VVCS Academy. Sommige studiegenoten van Niels staan op het punt om hun studie af
te ronden. Een enkeling heeft ervoor gekozen om iets
langer over de studie te doen. De verwachting is echter
dat allen waarschijnlijk in het voorjaar van 2014 hun
studie zullen hebben afgerond. En in dat geval is er
wederom sprake van een volledige lichting Hbo'ers die
haar voetbalcarrière
succesvol heeft weten
te combineren met
een Hbo-studie.
De VVCS feliciteert Niels
van harte met zijn
behaalde Hbo-Bachelor.

KNVB en VVCS werken
samen op het gebied
van opleidingen
De KNVB ondersteunt al jaren de gedachte
van de VVCS om voetballers ook voor te
bereiden op hun tweede carrière. Zo hebben zij in het verleden geparticipeerd in
het opzetten van de Mbo-opleiding voor
profvoetballers van de VVCS Academy.
Een juiste gedachtegang, zo is
gebleken. Immers, elk seizoen
volgen er meer dan dertig voetballers deze opleiding. Waarvan
het merendeel deze ook succesvol afrond. Waar de VVCS
Academy zich voornamelijk
richt op het kennisonderwijs, daar verzorgt de KNVB
veelal opleidingen gericht op het praktijkonderwijs.
Waarbij de meeste opleidingen/cursussen betrekking
hebben op het trainersvak.
Om deze zogenoemde Trainer-Coach (TC) opleidingen
nog beter geschikt te maken voor huidige contractspelers hebben de KNVB en de VVCS de handen ineen
geslagen. In het verleden kwam het namelijk te vaak
voor dat actieve profvoetballers halverwege moesten
afhaken doordat deze opleidingen niet meer te combineren waren met hun voetbalcarrière. Veelal werd dit
probleem veroorzaakt door telkens wisselende trainingstijden van de voetballers.
Na enkele oriënterende gesprekken, waarbij de knelpunten van zowel de zijde van de spelers als die van de
KNVB helder waren gemaakt, is besloten om een maatwerk-opleiding voor contractspelers op te zetten.
Waarbij slechts een kleine aanpassing in de reeds
bestaande TC III Jeugd-opleiding voor (ex-) contractspelers, voor grotere flexibiliteit kan zorgen. In dit geval
zullen de praktijkbijeenkomsten niet meer op de vroege woensdagmiddag beginnen, maar aan het eind van
die middag. Zodoende ontstaat er geen conflict met
trainingstijden. Daarnaast zal het wedstrijd- en trainingsschema van de contractspeler leidend zijn in
deze opleiding. In het verleden werd er voornamelijk
gelet op het schema van de andere deelnemers, aangezien zij een meerderheid van de groep vormden.
De VVCS en KNVB zijn ervan overtuigd dat deze
samenwerking leidt tot minder uitval en dus meer
actieve voetballers die zich bezighouden met hun
tweede carrière. Een ander voordeel hiervan is dat uit
verschillende onderzoeken is gebleken dat sporters die
naast hun sportieve carrière een opleiding volgen,
betere sportprestaties leveren..
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Diploma-uitreiking VVCS Academy
Gisteren vond in het kantoor van de VVCS de jaarlijkse diploma-uitreiking plaats.
Onder toeziend oog van familie, vrienden en clubvertegenwoordigers ontvingen maar
liefst 23 voetballers hun diploma.
Eén daarvan was er voor Frank van
Mosselveld. Hij ontving zijn HboBachelor na een zware studie van vieren-half jaar. De overige spelers ontvingen hun Mbo-diploma Commercieel
medewerker of Junior accountma-

nager. Zij hebben hun opleidingen
afgerond binnen één jaar.
Frank van Mosselveld is van de 2e lichting Hbo-studenten die de studie
Topsportmanagement &

Ondernemerschap heeft gevolgd aan
de VVCS Academy. Van deze lichting is
hij de derde die zijn Bachelor heeft
gehaald en daarmee alweer de achtste
student in totaal die een volledig
erkende Hbo-studie heeft afgerond
aan de VVCS Academy. Een prima
prestatie. Er waren voor Frank dan
ook mooie woorden van zijn docent
en afstudeerbegeleider Rob Pranger.
Hoewel de ervaring ons inmiddels
leert dat het zeer wel mogelijk is om
een Mbo-opleiding binnen één jaar af
te ronden, blijft het elke keer toch
weer bijzonder om te zien welke ontwikkeling de veelal jonge topsporters
in zo'n jaar doormaken. Een ieder
werd dan ook individueel toegesproken en gecomplimenteerd door hun
vakdocent Albert van Nijnatten.
Ook de VVCS is trots op de jongens die
hun diploma hebben behaald. Wij willen hen dan ook van harte feliciteren.
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Diploma-uitreiking
VVCS Academy

Steeds meer PSV-talenten aa
de VVCS Academy
Waar in het verleden veel Ajax-talenten
al kozen om een opleiding te volgen aan
de VVCS Academy, volgen nu een groot
aantal PSV-talenten dit voorbeeld.

ALLE GESLAAGDEN OP EEN RIJTJE:

Zo bestaat de lichting Mbo-studenten 2013/2014 uit
maar liefst 11 studerende voetbaltalenten. Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat Jordy de Wijs en
Clint Leemans eerder zijn gestart en hun opleiding
Commercieel medewerker zeer waarschijnlijk in
januari 2014 afronden. Zij volgen op hun beurt weer
het goede voorbeeld van (oud)clubgenoten als
Michael Verrips, Michaël Maria, Mohamed Rayhi en
Rai Vloet. Hen is het gelukt om deze opleiding vervroegd af te ronden.

Hbo-Bachelor
- Frank van Mosselveld

Commercieel medewerker niveau 3
- Rai Vloet
- Mohamed Rayhi
- Michaël Maria
- Michael Verrips
- Stijn Spierings

- Bryan Zwart
- Damian van Bruggen
- Stan Bijl
- Stefan de Jong
- Mike Havekotte

Junior accountmanager niveau 4
- Meraj Allahdad
- Mike Busse
- Chiel Kramer
- Frits Dantuma
- Paul Beekmans
- Lars Nieuwpoort

- Maarten v/d Want
- Chavez Uitenwerf
- Emre Bilgin
- Flynn Jochems
- Joël Veltman
- Derwin Martina

De goede resultaten van de hierboven genoemde
talenten en de flexibiliteit die wordt geboden, heeft
ervoor gezorgd dat er dus ook dit jaar weer veel
talenten kiezen voor de VVCS Academy.
Vanzelfsprekend is de VVCS Academy niet alleen verantwoordelijk voor dit resultaat, maar ook de begeleiders van clubs worden in dit traject nauw betrokken. Omdat de lijnen daardoor kort zijn kan er indien nodig - daadkrachtig gehandeld worden.
Samen met hen sturen en ondersteunen wij de spelers om een opleiding af te ronden.
Naast de al eerder genoemde talenten die een Mboopleiding volgen of hebben gevolgd, is er ook een
PSV-speler die de Hbo-studie Topsportmanagement
& Ondernemerschap volgt. Sander Heesakkers is
daarmee de eerste PSV'er die ervoor kiest om zijn
voetbalcarrière te combineren met een studie aan
de VVCS Academy.
De VVCS wenst alle spelers een succesvol voetbalen studiejaar toe.
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Tom Caluwé: Onze man in België
Tom Caluwé, nog niet zo lang geleden actief bij Willem II
en FC Utrecht, vertegenwoordigt ruim een maand de
VVCS in België. De nummer tien van weleer nam in
oktober het takenpakket van de spelersbegeleiding bij
de zuiderbuur over van Bart van den Eede. Ofschoon
het werk als het ware met de dag toeneemt, combineert hij dat nog wel met zijn wekelijkse trainingen en
wedstrijden voor de derdeklasser Londerzeel SK.

E

r komt veel bij kijken. Het is erg leuk, omdat
je altijd nog met voetbal bezig bent', vertelt de
35-jarige Tom Caluwé, van 1999 tot 2005
onder contract bij Willem II en daarna nog
zo'n 3,5 jaar bij FC Utrecht. 'Wat Patrick van
Diemen en Louis Laros in Nederland doen voor de
VVCS, doe ik nu in België.'
Dat houdt van alles in, als contacten onderhouden
met de clubs, de verlangens en behoeften peilen, de
markt pogen uit te breiden en de begeleiding van de
ongeveer vijftien bij de VVCS aangesloten Belgische
spelers onderhouden. 'Daar zit een aantal jonge jongens bij. In Nederland is Davy de Fauw de bekendste. Hij speelt nu bij Zulte Waregem.' Voor zover
nodig assisteert hij tevens bij de begeleiding van
Demy de Zeeuw (Soccer Vision) en John van den
Brom (Laros), middenvelder en trainer van
Anderlecht.
Tom Caluwé, eenmalig international, is afkomstig uit Londerzeel, waar hij nog altijd woont en
waar nu ook zijn zoontje voetbalt. Via KV
Mechelen en de eredivisie waaierde hij een seizoen uit naar Al-Wakrah SC in Qatar, een half
jaartje bij Sint Truiden ('maar degradatievoetbal ligt me niet') en AEK Larnaca op Cyprus.
'Bij terugkeer in België kon ik niets interessants vinden. Ik ben daarop teruggekeerd naar
Londerzeel. Dit is nu mijn derde seizoen. Ik
speel nog altijd op tien. Vorig seizoen zijn we
kampioen geworden in de vierde klasse. Ik
maakte nog 17 doelpunten. Ook in deze competitie draaien we mee in de top.' Maar straks tijdens de drukte van de transferperiode zal het wel
eens voorkomen dat hij, in het belang van de
VVCS, een training van Londerzeel SK zal moeten
overslaan.
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Apps van de VVCS al
Ook de VVCS gaat vanzelfsprekend met zijn tijd mee en introduceerde in 2013 de app op de
mobiele telefoon naast de al langer bestaande site. Bedoeld als service om nog gemakkelijker de vakbond voor profvoetballers te bereiken. Cijfers wijzen uit dat dagelijks tien tot
twintig gebruikers het hulpmiddel raadplegen. Terwijl de lancering van dit nieuwtje in alle
stilte is verlopen en publiciteit totaal uitbleef.
Door
LEX MULLER

H

et jonge bedrijf OZOMedia, gevestigd
in het noordelijke deel van de stad
Groningen, kreeg begin van het jaar
de opdracht een app te bouwen voor
de VVCS. Zoiets vergt een kleine twee
maanden. Begin april ging de iOS-versie van Apple
online. De variant voor Android eiste wat meer
werk en vrat ook meer tijd. Half augustus functioneerde de app tevens via het besturingssysteem
Android. De verhouding tussen deze twee platforms is ongeveer 75 tot 25, in het voordeel van
Apple met zijn iOS-aansturing.
OZOMedia richtte zich tijdens de bouw van de
app op de goed lopende site van de VVCS. Het
nieuws, de informatie en de diensten werden
gekoppeld aan de applicatie, met het bekende
logo op een achtergrond van gras. Wie de app na
het downloaden opent, ontdekt de volgende
onderdelen: Nieuws, CAO, Diensten en Contact.
Diensten is dan weer uitgesplitst in juridische
ondersteuning, spelersbegeleiding, VVCS
Academy, Team VVCS, Stichting Schuldhulpverlening, sollicitatie-service, re-integratie service, collectief, begeleidingsservice bij arbeidsongeschiktheid, VVCS belastingaangifte service en VVCS
Magazine. Het vervaardigen van zo'n app is
bepaald niet goedkoop. Vandaar dat de VVCS de
inhoud vooralsnog bescheiden maar overzichtelijk
houdt, om eerst een goed inzicht te krijgen in het
pure rendement. Positief is de constatering dat de
app tot op dit moment slechts achtmaal vastliep
op een gebruik van 8446 keer.
Volgens de bouwers hebben de twee apps (iOS en
Android) na ruim een half jaar inmiddels 405
actieve gebruikers. Uitgewaaierd over de verschillende onderdelen valt de volgorde in populariteit
aldus op: 1. Diensten, 2. CAO, 3. Nieuws en 4.
Contacten. En in het onderdeel van de Diensten
zijn weer populair: juridische ondersteuning,
gevolgd door spelers' begeleiding en de VVCS
Academy.
Tot eind november was de CAO via de app al 108
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keer gedownload als pdf. Het meest gelezen CAOartikel betrof artikel 10 ofwel geoorloofd verzuim,
gevolgd door artikel 25: ouderdomspensioen.
Vervolgens artikel 26: uitlenen, en artikel 18: spelersraad. Veelbelovende statistieken, die het nut
en de zin van de applicaties aangeven. Passend
ook in de filosofie van de VVCS om de leden vooral service te bieden.
OZOMedia kent het snelle en hippe wereldje van
de mobiele communicatie beter dan dat van het
iets meer gesloten beroepsvoetbal. Het bedrijf legt
zich vooral toe op het ontwerpen en ontwikkelen
van apps. 'We hebben er nu in totaal negen werken, waarvan die voor de VVCS de enige is in het
voetbal of de sport', vertelt Richard Chirino, oorspronkelijk afkomstig uit Venezuela (en met een
vader uit Aruba), en één van de zes werknemers.
'Het is ons opgevallen dat voetballers goed meelopen met de nieuwste iPhones en andere nieuwe
toestellen.'
OZOMedia ontstond bijna drie jaar geleden dankzij een initiatief van Niels Jansen. Achter de naam
verschuilt treffend het karakter van het bedrijf.
OZO blijkt een afkorting van Oranje Zal
Overwinnen. Dus heimelijk toch een link met de
sport of het voetbal?
Verre van dat, aldus de toelichting van Richard
Chirino: 'Oranje zal overwinnen is een herinnering aan het verzet in de tweede wereldoorlog. Als
ze aan de deur klopten, was dat het wachtwoord
om binnen te komen. Wij hebben dit overgenomen, omdat we ons ook een beetje als de radicale
jongens willen opstellen.' Radicaal in de zin om
het beter te doen dan de rest. Nieuwe ideeën
bedenken, kijken wat de concurrentie uitspookt
en dat dan weer overtreffen en verbeteren.
Niels Jansen richtte zich in eerste instantie op het
bouwen van een platform voor het streamen van
digitale boeken. 'De markt was er nog niet klaar
voor. We hebben het project op een laag pitje
gezet', verheldert Richard Chirino. Hij kwam het
team spoedig versterken als bouwer/programmeur

aardig populair
na de entree van Fatih Yilmaz, verantwoordelijk voor de grafische designs. 'Ik zorg
ervoor dat de app werkt en dat hij er mooi
uitziet.' Op zijn beurt fungeert Niels Jansen
bij OZOMedia als de leider/supervisor (ofwel
de aanvoerder) van de ploeg.
OZOMedia was verguld met de opdracht van
de VVCS. Ondanks het gemis aan ervaring
met deze wereld, snapten de ontwerpers van
de apps maar al te goed dat juist voetballers
breed openstaan voor de nieuwe media.
Beroemde spelers als Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo, Robin van Persie maar ook KlaasJan Huntelaar en Kevin Strootman, om er
slechts een paar te noemen, beschikken al
lang over een eigen site op internet. Met de
niet meer weg te denken uitstapjes en connecties naar Facebook en Twitter, de koplopers in social media.
Jongeren van tegenwoordig communiceren
bijna uitsluitend via hun mobiele telefoon
of hun tablet of laptop. Ook jeugdige voetballers zoeken alles op via internet, het
liefst met behulp van hun mobieltje. Hun
telefoon bulkt van de applicaties; van games
tot muziek, amusement, feiten, voetbalsites
en nieuws, enz. De VVCS speelde daar al eerder op in met de website (www.vvcs.nl) en
breidde die service dit jaar uit met de app.
In het verleden werd de vakbond bij herhaling geconfronteerd met telefonische vragen
over bijvoorbeeld de CAO, maar mede dankzij de app is dat automatisch flink afgenomen. 'Het zoeken in de CAO is nu makkelijk
via je mobiel te doen. Toch blijven we kritisch en proberen we de app te verbeteren,
zodat de voetballers altijd op de hoogte kunnen zijn van het laatste nieuws en ontwikkelingen van de VVCS', aldus de belofte van
Richard Chirino.
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Voetballers geen
zakkenvullers en geen
bezit van de club

PIM DE VOS

H

et grote publiek ziet alleen maar de
topsalarissen van de grote spelers,
maar realiseert zich niet dat de
meeste van de ongeveer negenhonderd in de Nederlandse competities
spelende voetbalprofs in een jaar of acht à tien
waarop ze qua inkomen op hun top zitten, moeten verdienen wat de meeste gewone werknemers in een jaar of veertig verdienen. Wat
Ronaldo en Zlatan verdienen is natuurlijk
krankzinnig, maar zij zijn de uitzondering en
zo zit de markt in elkaar. Een feit is dat de absolute topspelers de clubs voor het uitkiezen hebben en waanzinnige salarissen krijgen, maar
vijfennegentig procent van de profspelers hebben die machtspositie en dat salaris niet.
Als een speler die voor vier jaar getekend heeft,
niet wil bijtekenen in het derde of vierde jaar
van zijn contract, heeft hij in de ogen van de
club een aflopend contract. Hij loopt dan het
risico dat hij als een egoïst wordt afgeschilderd,
als hij de club wil houden aan het contract en
de vrijheid wil hebben om na afloop van die
vier jaar transfervrij naar een andere club te vertrekken. Dat levert hem dan meer tekengeld en
een hoger salaris op, omdat zijn club geen transfervergoeding voor hem van de nieuwe club kan
eisen. Het is belachelijk dat hij als een egoïst
wordt gezien en vaak naar het beloften team
of zelfs de bank wordt verbannen. Hij is niet het
bezit van de club, maar een werknemer die het
recht ( en de plicht ) heeft om zijn contract uit
te dienen!
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Spelers worden - ook op de balans - ten onrechte
gezien als het bezit van de club, ondanks het
Bosman arrest waarin de Europese rechter heeft
uitgemaakt dat hij aan het einde van de looptijd
van zijn contract, als vrij man zonder transfervergoeding naar een andere club mag gaan.
Daarom viel ik stijl achterover toen ik boven een
artikel las: ……'Third party rights investing in
talent or ownership of players?' 'Ownership of
players', hoezo eigendom? Een speler is net zo
min als zwarte piet een slaaf!
Vitesse heeft een heel goede selectie, maar wel
bijna het derde team van Chelsea. Vitesse is als
koploper van de Eredivisie volledig afhankelijk
van de directie van Chelsea. Als die tijdens de
winterstop de drie beste spelers terughaalt,
wordt Vitesse niet kampioen. Een ongezonde
situatie. Een andere club zou geen invloed
mogen hebben op de competitie. Alleen al daarom moet de transfer window tijdens de winterstop worden afgeschaft, ik zeg het nog maar een
keer. De Russische investeerders in Vitesse bevallen mij sowieso niet. Een club behoort van de
supporters te zijn en niet de speelbal van investeerders, alleen al het woord… Steeds meer
clubs, maar ook Nederlandse, worden afhankelijk van buitenlandse investeerders, die het
alleen maar om geld verdienen te doen is. Hoe
meer geld ze in de club stoppen, des te meer
invloed ze hebben op het beleid van de club en
indirect op de competitie. Gevaarlijk…

