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Een nieuw seizoen betekent
nieuwe uitdagingen

Danny Hesp
DANNY HESP

en nieuw seizoen betekent altijd weer nieuwe
uitdagingen. Voor de VVCS liggen deze uitdagingen op veel gebieden. Of het nu gaat om
een sterk keurmerk voor intermediairs, de
strijd tegen matchfixing, over meer bewustwording van de profspeler van de eindigheid van zijn
carrière, of de toekomst van het betaalde voetbal in
Nederland. Niet alleen deze maar nog veel meer
onderwerpen vragen continue onze aandacht met als
doel de spelers te behoeden voor toekomstige problemen. Waar spelers dagelijks bezig zijn om zich te verbeteren en hun focus op de eerstvolgende wedstrijd
ligt. Immers, daar wordt hij ook op afgerekend. Wij
moeten er mede voor zorgen dat zij ook op lange termijn voldoende mogelijkheden krijgen om zich te
ontwikkelen om zo een zekere toekomst tegemoet te
gaan. Mede daarom wordt er op dit moment door de
sociale partners gewerkt aan de ontwikkeling van
een loopbaanportaal waarin betaald voetballers
terecht kunnen om zich te oriënteren op hun toekomst. Een toekomst na het voetbal. Zeker wanneer je
weet dat een gemiddelde profcarrière maar 10,5 jaar
duurt en dat 45% van de eredivisiespelers en 77% van
de Jupiler league spelers op dit moment onder de
50.000 euro verdient. En dat een voetballer gedurende
zijn carrière geen 'werkervaring' op doet. En dat de
werkloosheid onder ex-voetballers gemiddeld hoger
ligt dan in andere beroepsgroepen in Nederland. Dan
is een portaal als deze noodzakelijk. Aan ons de taak
om in ieder geval deze faciliteit aan te bieden aan alle
(prof)voetballers, jong en oud. De bewustwording
onder hen te vergroten om daarna spelers onder begeleiding van een door ons opgeleide E-coach te helpen
in hun zoektocht naar een geschikte baan. Een uitdaging die wij dit seizoen vol aangaan. Wij hopen het
portaal binnenkort te kunnen presenteren.

E

Binnenkort ondertekenen 20 bij het nationaal platform matchfixing betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst ter bestrijding van matchfixing in
de Nederland. Het platform legt de focus vooralsnog
op het voetbal, maar die focus kan ook worden verbreed naar andere sporten. Er zal structureel overleg
plaatsvinden tussen opsporingspartners, toezichthouders, de sportsector en de kansspelsector. Het doel is
om de informatiepositie van de stakeholders te verbe-

teren, signalen te bespreken en te komen tot passende
actie om matchfixing te bestrijden. Het is uniek te
noemen dat al deze partijen structureel overleg voeren met elkaar. Of dit gaat leiden tot een stortvloed
aan matchfixing zaken, ik denk het niet. Waar media
schrijven over een walgelijke vergadercultuur waar
een vermogen aan wordt gespendeerd (inderdaad zijn
de broodjes kaas wel erg dik besmeerd) deel ik een
compleet andere mening. Ik maak ook deel uit van
dit platform en ben geen vergadertijger, maar er is
geen ander land waar al deze partijen structureel
overleg hebben over dit fenomeen. En ik zie de voordelen van dit overleg en de korte lijnen die er nu zijn.
Ik ben er wel van overtuigd dat de signalen die tot
dusver zijn overhandigd aan de KNVB en justitie serieus worden genomen. En dat er onderzoeken plaatsvinden. De Nederlandse competities zullen niet
schoon zijn van matchfixing maar de uitdaging voor
dit platform is om zoveel mogelijk informatie van de
stakeholders te verkrijgen en daar waar mogelijk te
koppelen. Om gezamenlijk een strategie te ontwikkelen om de competities en zijn deelnemers te beschermen. Wij nemen op het gebied signalering, voorlichting en educatie een belangrijke positie in.
Begin dit jaar hebben wij in de statuten van de VVCS
laten opnemen dat ook vrouwelijke voetballers op het
hoogste niveau lid kunnen worden van de vakbond.
Hoe ouderwets het ook mag klinken, statutair kon
dat dus nog niet. Eerste resultante daarvan is dat wij
namens de Oranjeleeuwinnen de premieonderhandelingen hebben gevoerd voor het WK in Canada. Nadat
de complete oranje selectie lid werd van de VVCS zijn
collegae Louis Everard en Ad Dieben de onderhandelingen met de KNVB ingegaan. Na enkele weken pittig
onderhandelen werd uiteindelijk een compromis
bereikt voor het WK en de periode tot en met het EK
2017 in Nederland. Een uitstekend resultaat waarbij
de Oranjeleeuwinnen bij goed resultaat een mooie
bonus konden ontvangen. Dat de dames bij hun WK
debuut uiteindelijk in de achtste finale werden uitgeschakeld door wereldkampioen Japan mag worden
gezien als een fantastische prestatie. In deze uitgave
van de Contractspeler vertellen Kirsten van de Ven en
Mandy van den Berg over hun ervaringen in Canada.
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Internationale
rechtsbijstand
Dat clubs in het oostelijke deel van Europa
nogal eens moeite hebben met het nakomen van gemaakte afspraken is bepaald
niet nieuw. Zo ondervond ook het volgend
viertal dat zich door de VVCS liet bijstaan.
Alex Pastoor fungeerde een deel van het
voorbije seizoen als interim coach van SK
Slavia Prague. De sportieve resultaten waren
die periode zeer goed, doch de betaling van
een fors deel van het salaris en de premies
bleef uit. Talloze beloftes tot betaling bleken
nadien bepaald loos. Ook de spontane
bemoeienis van de Nederlandse ambassadeur in Praag mocht niet baten. Hetgeen
dan nog rest is om een dergelijk geschil tussen een club en een trainer met een internationale dimensie voor te leggen aan the
Players' Status Committee van FIFA.
Inmiddels stelde deze Alex Pastoor volledig
in het gelijk.
Ook Ruben Schaken had een vergelijkbare
ervaring bij Inter Baku in Azerbeidzjan.
Daar ging men zover dat men besloot om
een nota bene mede door de club geredigeerde settlement op het allerlaatste
moment toch maar niet te ondertekenen. In
dit geval werd besloten tot de gang naar de
DRC van de FIFA. Wordt derhalve vervolgd.
Kennelijk gerustgesteld door de toenmalige
Nederlandse trainer Alfons Groenendijk
besloot Benjamin van den Broek tot een
overgang naar het Roemeense FC
Universitatea Cluj. Helaas werd het dienstverband met Groenendijk al heel snel na
zijn komst beëindigd. Het vervolg voor de
speler laat zich helaas raden. Ook namens
hem zal de gang naar de DRC van FIFA
gemaakt worden.
Het Servische FC Vojvodina maakte het nog
bonter. Serginho Greene werd eerder reeds
volledig in het gelijk gesteld door de DRC
van FIFA. In deze procedure liet de club van
vice president Mateja Kezman het na om
inhoudelijk te reageren. Vervolgens ging
men wel in beroep tegen de DRC uitspraak
bij de CAS. Dit bleek tevergeefs. Ook CAS
stelde de speler volledig in het gelijk. De uitspraak van CAS is van begin mei. Tekenend
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voor de mentaliteit van de club is dat men
nog steeds weigert ook dit vonnis na te
komen. De speler wordt hierdoor verplicht
tot weer een volgende, vaak tijdrovende,
procedure en wel de gang naar de
Disciplinary Committee van FIFA.

VVCS in de bres voor Oranjeleeuwinnen
Sinds begin van dit jaar staat het lidmaatschap van de VVCS ook open voor op het
hoogste niveau actieve voetbalsters.
Als eersten werden alle speelsters van het
Nederlands vrouwenelftal collectief lid en
verzochten de VVCS namens hen de onderhandelingen te voeren voor het WK in
Canada. Tot dat moment werden zij bijgestaan door NL Sporter. In overleg met NL
Sporter nam de VVCS dit over. Louis Everard
en Ad Dieben voerden meerdere gesprekken
met meerdere delegaties van de KNVB.
Uiteindelijk resulteerden deze gesprekken
in een onderhandelingsresultaat waarin
zowel de speelsters van Oranje, als de KNVB
zich konden vinden. De tot stand gekomen
regeling betrof niet alleen het WK in
Canada, maar ook de komende periode tot
en met het EK, dat in 2017 in ons land
gehouden zal worden.

Keurmerk voor intermediairs lijkt dichtbij
Met KNVB, sociale partners en Pro Agent
werd reeds verkennend gesproken over de
mogelijkheid tot invoering van een zgn. certificeringssysteem voor intermediairs. Het
moge duidelijk zijn dat de VVCS belang
hecht aan een dergelijk keurmerk.
Organisaties die straks in aanmerking willen komen voor een keurmerk zullen er ook
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Confrontaties
wat betreft de VVCS onder meer op hebben toe
te zien dan hun leden permanente educatie zullen volgen, dat zij beschikken over een adequate
aansprakelijkheidsverzekering, dat zij in staat
zijn de door hen begeleide spelers juridisch bij
te staan en mogelijk ook bereid zijn tot een
bepaalde financiële transparantie. Ook lijkt het
voor hand te liggen dat de certificering gekoppeld wordt aan een na te leven gedragscode.

Nieuw loopbaanportaal voor
profvoetballers
De partners in de Stichting CAO (FBO, VVCS en
Pro Prof) hebben besloten tot het laten bouwen
van een digitaal loopbaanportaal. Via het loopbaanportaal zullen spelers in staat zijn om zich
optimaal voor te bereiden op een volgende carrière. Het portaal voorziet straks in alle mogelijke testen, hulp bij het opstellen van een CV en
sollicitatiebrieven. Vervolgens worden de resultaten gekoppeld aan alle bestaande vacatures.
De verwachting is dat het nieuwe portaal bij de
aanvang van het nieuwe seizoen operationeel is.
Arjan Ebbinge en Suzanne Bakker zullen een
opleiding tot loopbaancoach gaan volgen om de
geïnteresseerde VVCS leden optimaal bij te kunnen staan.

Nieuwe service voor VVCS leden
Wil je een samenlevingsovereenkomst laten opstellen? Wil je
huwelijksvoorwaarden aangaan? Wil je een testament laten
opstellen? Wil je advies over estate planning?
Dat alles kan via de VVCS tegen een gereduceerd tarief.
Ben je geïnteresseerd, meld je dan telefonisch bij de VVCS.
Notaris Erna Kortlang (TeekensKarstens advocaten en
notarissen) zal jou vervolgens bijstaan.

mr Louis
Everard

Jacques Visschers treedt
terug uit Raad van
Advies VVCS

Sinds 2006 kent de VVCS een Raad van
Advies. Naast oud voorzitter Theo van
Seggelen en oud secretaris-penningmeester Martin Snoeck had ook
Jacques Visschers zitting in deze raad.
Jacques vervulde een indrukwekkend
aantal (bestuurs-)functies binnen het
betaald voetbal. Hij was onder meer
bestuurslid van de VVCS, het CFK en
lid van meerdere commissies binnen
de KNVB. Jacques beschikt ook over een
enorme financiële expertise, van welke
ook de VVCS ruim profiteerde.
Zelf nam hij het besluit dat het op 74jarige leeftijd mooi is geweest en
besloot om per 1 juli jl. terug te treden.
De VVCS dankt Jacques voor zijn jarenlange inzet. Zeker is nu al dat hij enorm
gemist gaat worden.
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Twee jaar lang vocht Bryan Linssen (24) met Heracles Almelo tegen degradatie.
Nu staat de aanvaller met FC Groningen aan de vooravond van zijn Europees debuut.

'Deze nieuwe
prikkel had ik
nodig.'
FOTOGRAAF ERIC VERHOEVEN

et liefst had hij afgelopen seizoen al
het shirt van FC Groningen gedragen.
De transfer ging echter niet door
omdat FC Groningen en Heracles
Almelo het niet eens werden over de
transfersom. Deze zomer zette Linssen alsnog
zijn gewenste stap. 'Bij FC Groningen ligt het
niveau hoger dan bij Heracles. Alles gaat wat
sneller. Daardoor moet ik nu elke training tot
het uiterste gaan. Alleen op die manier word ik
een betere voetballer.'

H

Mede door de 21 doelpunten van Linssen de afgelopen twee seizoenen wist Heracles Almelo zich
te handhaven in de eredivisie. 'Ik heb mij goed
kunnen ontwikkelen bij Heracles, maar ik merkte aan alles dat ik klaar was voor een volgende
stap.'

Wanneer merk je dat?
'Bij Heracles behoorde ik tot de betere spelers. In
de wedstrijden was ik keer op keer beslissend. Je
moet elke training 100 procent geven, maar als
ik een keer op 80 procent trainde, kwam het ook
wel goed. Dat hoort niet zo te zijn en dat wil ik
ook niet. Je wordt alleen beter als je het maximale van jezelf vraagt. Ik maakte nog steeds stappen
in mijn ontwikkeling, maar die werden steeds
kleiner. Dan weet je dat het tijd is voor een nieuwe prikkel.
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'Die prikkel is FC Groningen.

Wat wordt jouw rol?
'Ik ben gehaald als linksbuiten. In mijn eerste
jaar bij Heracles heb ik ook op die positie
gespeeld. Het tweede seizoen kwam ik vaker van
de rechterkant. Maar linksbuiten blijft mijn favoriete positie. Ik kom daar het beste tot mijn
recht. Ik heb veel scorend vermogen, een goede
pass en heb een enorme drive. Verder ben ik niet
de speler van de tierelantijntjes; ik ben vrij zakelijk. Ik onderscheid me liever met een doelpunt
of assist dan tien panna's. Ik kijk graag naar
Dries Mertens. Hij is een vergelijkbaar type,
alleen heeft hij een veel hoger niveau.'

Bij Heracles speelde je twee seizoenen tegen
degradatie. Bracht dat nog een bepaalde
druk met zich mee?
'Zo heb ik dat nooit ervaren. Ik presteer juist
beter als er spanning op een wedstrijd staat. Wel
ben je vaak meer aan het verdedigen dan aanvallen wanneer je in de onderste regionen speelt.
Het spel speelde zich grotendeels af op onze
helft, terwijl wij het moesten hebben van enkele
counters. Ik heb wedstrijden gespeeld waarin ik
niet één keer op goal heb kunnen schieten. Dat
frustreert je als aanvaller. Je wil graag belangrijk
zijn voor je ploeg.'
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Door Guus Peters

.

'FC Groningen speelt, met name in de eigen Euroborg,
met veel druk naar voren. Dat ligt mij wel. Ik ben een
speler die graag de bal heeft rond het zestienmetergebied van de tegenstander. Ik denk dat mijn kwaliteiten
daarom goed passen bij het spel dat FC Groningen wil
spelen.'

Hoe bevallen de eerste weken in het hoge
Noorden?
'Het bevalt uitstekend. Ik ben goed opgevangen door de
club en heb mijn draai al aardig kunnen vinden. Het is
heerlijk om weer op het trainingsveld te staan en je voor
te bereiden op het nieuwe seizoen. Buiten de trainingen
en wedstrijden om ben ik druk bezig met het bezichtigen van huizen. Dat vergt wel wat tijd en energie, maar
heeft ook zijn voordelen. Zo leer ik de weg kennen en
weet ik meteen waar alles is. Het liefst vind ik iets in een
dorpje net buiten Groningen waar ik tot rust kan
komen. Op die manier kan ik mij volledig focussen op
het voetbal en is de verleiding om bij lekker weer op het
terras te gaan zitten minder groot.'

De overstap naar FC Groningen past goed in de
geleidelijke weg die jij als profvoetballer tot nu toe
hebt afgelegd. Je begon bij Fortuna en bent toen
via MVV en VVV bij Heracles uitgekomen.
'Inderdaad. Ik probeer steeds een stapje omhoog te
maken. Maar laat ik eerlijk zijn; als ik voor Ajax of PSV
had kunnen kiezen, dan zou ik daarvoor hebben gekozen. Maar dat is voor mij niet de reële weg. Mocht ik mij
zo blijven ontwikkelen dan zou dat betekenen dat ik
over twee jaar weer een stap omhoog zet. Dat zou mooi
zijn. Maar ik moet eerst maar eens bij FC Groningen
laten zien dat ik dit niveau aan kan.'
'Ik voel me prettig bij de geleidelijke weg die ik nu
bewandel. Ik word nergens als ballenjongen binnengehaald. Daarmee bedoel ik te zeggen dat ik bij iedere
nieuwe club tot nu toe wordt gezien als een directe versterking. Ik moet het nog steeds zelf laten zien, maar ze
verwachten wel van je dat je er vanaf het begin staat. Bij
Ajax bijvoorbeeld zou ik als één van de jongens binnenkomen.'

Heb je in de zeven jaar dat je betaald voetbal
speelt al te maken gehad met tegenslagen?
'Om eerlijk te zijn niet, al zal ook ik nog wel te maken
krijgen met een tegenslag. Maar tot nu toe is het mij
voor de wind gegaan. Heb mezelf bij elke club kunnen
ontwikkelen en ben overal met winst verkocht. Zware
blessures heb ik nooit gehad.'
>
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Een engeltje op je schouder?
'Ik leef voor mijn sport, ben er dag en
nacht mee bezig. Al moet ik nog beter op
mijn voeding letten. Mijn ex kookte altijd
voor mij. Nu ik alleen ben moet ik dat
zelf doen. In het begin ging dat niet vlekkeloos, ik liet vaak eten bezorgen of ging
wat halen. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik in Groningen zelf ga koken. Ik
merk dat ik meer energie heb wanneer ik
gezond eet.'
Waar Linssen malheur binnen de lijnen
tot nu toe bespaard is gebleven, maakte
hij als kleine jongen een waar familiedrama mee. Linssen was pas twee jaar toen
zijn vader bij een verkeersongeluk om
het leven kwam. Zijn oudere broers
Patrick (toen 10) en Edwin (toen 14)
namen de rol van vader op zich. Zelf kent
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Linssen zijn vader alleen van foto's. Voor
hem zijn de twee broers zijn vader
geweest.
Met name Edwin, de oudste broer, heeft
een grote rol gespeeld in de carrière van
Linssen. Als tiener keek hij op tegen zijn
tien jaar oudere broer die op dat
moment als profvoetballer naam maakte
bij VVV. 'Ik deelde alles met Edwin en
vroeg hem geregeld om advies. Hij had
alles al een keer meegemaakt. Door zijn
tips kon ik bepaalde valkuilen als jonge
voetballer ontwijken. Ik heb daar veel
profijt van gehad.'
Nog steeds belt hij dagelijks met zijn
broer, die na de promotie met De
Graafschap afgelopen seizoen een punt
achter zijn carrière zette en komend sei-

zoen als trainer bij Willem II aan de slag
gaat. 'We willen alles weten van elkaar.
Hoe we getraind hebben en welke vormen we hebben gedaan. Vaak hangen we
al snel twintig minuten met elkaar aan
de telefoon.' In die twintig minuten voorziet Edwin zijn jongere broertje nog
altijd van de nodige tips. 'In plaats van
mijn broer is hij dan even mijn trainer. Ik
ben hem daar heel dankbaar voor. Ik
steek nog steeds veel van hem op.'
'Ik heb een neefje die tot vorig seizoen bij
Fortuna Sittard voetbalde. Helaas maakt
hij te weinig gebruik van de ervaringen
van Edwin en mij. Ik wil hem graag helpen. Laatst speelde hij een belangrijke
wedstrijd, toen heb ik hem een berichtje
gestuurd dat hij zich juist in die wedstrijd moest laten gelden. Vaak zie je dat
jonge voetballers de bal niet meer willen
hebben en zich gaan verstoppen als er
druk op een wedstrijd staat. Juist in dat
soort wedstrijden moet je vertrouwen op
je sterke punten.'
Zelf kan Linssen altijd vertrouwen op de
drive die hem zo kenmerkt. Naar eigen
zeggen is het een familietrekje. Na het
overlijden van hun vader zette iedereen
een stapje extra binnen het gezin. Er
moest gewerkt worden om alle losse eindjes aan elkaar te knopen. Tijd om te piekeren was er niet. Die mentaliteit nam
Linssen mee toen hij als twaalfjarig jongetje in de jeugdopleiding van Fortuna
Sittard terechtkwam. Waar zijn teamgenoten vaak ontzag toonden voor tegenstanders als Ajax en Feyenoord wilde
Linssen juist in die wedstrijden niet over
zich heen laten lopen.

Hoe ging dat dan?
'Als een bal uit ging, vroegen wij netjes
aan de scheidsrechter voor wie die was.
Voordat wij er ook maar erg in hadden,
had Ajax de bal al ingegooid. Vaak liet de
scheidsrechter dan doorspelen en konden
wij weer achter de bal aan. En als zij het
ergens niet mee eens waren trokken ze
direct hun mond open tegen de scheids,
terwijl wij bij een tackle zo snel mogelijk
opstonden om door te voetballen. Die
jongens uit de Randstad speelden met
veel meer bravoure en lef.'

Waarom heb jij het wel gehaald en
veel andere Limburgse talenten niet?
'Ik wist dat ik mij harder moest opstellen
om de top te halen. Ik ben gelukkig niet
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op mijn mondje gevallen. De voetbalwereld is kei en kei hard. Dat heb ik wel
gemerkt de afgelopen jaren. Binnen het
veld kan ik een ettertje zijn. Dan probeer
ik het bloed onder de nagels van mijn
tegenstander vandaan te halen.
Daarnaast waren wij in de jeugd bij
Fortuna kwalitatief vaak minder dan
tegenstanders als PSV of Ajax. Dat compenseerden wij door te vechten en bikkelen. Daar pluk ik nu de vruchten van.'

Wat dat betreft pas je wel bij
FC Groningen. De supporters zien
graag spelers die niet van ophouden
weten.
'Dat klopt. Ik vind het heerlijk om continu druk te zetten op de tegenstander.
Negentig minuten lang doorjagen. Ik kijk
er enorm naar uit om in de Euroborg te
spelen. Het is een groot stadion en FC
Groningen heeft een fanatieke aanhang.'

Heb je je broer Edwin nog om advies
gevraagd bij de keuze voor FC
Groningen?
Lacht. 'Sterker nog. Ieder voorstel of telefoontje dat ik kreeg, speelde ik direct
door aan Edwin. Ik heb het er heel veel
met hem over gehad. Hoewel we het er
snel over eens waren dat Groningen een
goede stap was, had hij nog de nodige
tips voor me. Hij fluisterde mij in wat ik
moest vragen tijdens het gesprek met de
mensen van de club en benadrukte dat ik
de trainer in zijn ogen moest kijken.
Alleen dan kon ik zien of hij meende wat
hij zei.'

Naast het advies van je broer staat
Patrick van Diemen als zaakwaarnemer van de VVCS jou bij. Hoe bevalt
dat?
'Erg goed. Ik heb mij van begin af aan
door de VVCS laten adviseren. Sjef Blatter
(niet te verwarren met FIFA-baas Seff
Blatter, red.), begeleidde Edwin. Hij
kwam geregeld bij ons thuis. Toen ik een
zaakwaarnemer nodig had, stond het
eigenlijk al vast dat dat Sjef zou worden.
Sjef heeft zijn werkzaamheden een aantal jaren geleden overgedragen aan
Patrick van Diemen, een fijne man die je
het hoofd niet op hol brengt en altijd eerlijk is. Ik hoef mij alleen maar op het
voetbal te concentreren de rest regelt
Patrick voor mij. Dat is een fijn gevoel.'

Eigenlijk had je het afgelopen seizoen
het shirt van FC Groningen al willen

dragen. De transfer ketste echter af.
Hoe groot was de teleurstelling?
'Op het begin vrij groot. Je zit continu te
wachten op het verlossende telefoontje
van je zaakwaarnemer. FC Groningen
wilde me graag hebben en ik zag FC
Groningen direct zitten, maar de clubs
werden het niet eens over de afkoopsom.
Toch heb ik het vrij snel van me afgezet
en mij geconcentreerd op Heracles. Ik
heb geleerd van het verleden. In mijn eerste jaren als prof ging ik op internet
meteen op zoek naar huizen in de buurt
van de club die interesse toonde. De
teleurstelling was telkens zo groot als een
club uiteindelijk niet doorpakte. Dat is
ook de reden dat ik nu nog op zoek ben
naar een huis, haha.'

FC Groningen won de KNVB-beker.
Hoe heb je naar de finale gekeken?
'Op het begin van het seizoen kijk je nog
met bijzondere belangstelling naar de
uitslagen van FC Groningen, maar gedurende het seizoen verwatert dat. Maar tijdens de bekerfinale dacht ik wel even:
shit, hier had ik ook kunnen staan. Dit
maken veel spelers die bij FC Groningen
voetballen misschien nooit meer mee.
Daarnaast had de finale nog een extra
dimensie voor mij gehad. Ik zou namelijk
tegenover mijn beste vriend Ben Rienstra
hebben gestaan, met wie ik bij Heracles
Almelo samenspeelde.'

Voor wie was je die wedstrijd?
'Stiekem hoopte ik dat mijn vriend Ben
met PEC Zwolle de beker zou winnen. Dat
gunde ik hem enorm. En FC Groningen
was toch de club die aan het begin van
het seizoen niet genoeg geld voor mij
over had. Achteraf ben ik heel blij dat
niet PEC Zwolle maar FC Groningen de

beker won. Daardoor gaan we dit seizoen
Europa in en spelen we de wedstrijd om
de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Dat
kan de eerste prijs in mijn loopbaan worden. Daar doe je het uiteindelijk allemaal
voor.'

Het contrast is vrij groot: een paar
maanden geleden vocht je nog tegen
degradatie, nu ga je de Europa
League in.
'Ja, ik kijk echt uit naar komend seizoen.
Bij mijn vorige clubs heb ik nooit eerder
meegemaakt dat we op het vliegtuig stapten om in het buitenland een wedstrijd te
spelen. De enige keer dat we naar het buitenland gingen was vanwege een trainingskamp. Daar ben je alleen maar aan
het trainen, dat is toch anders.'
'Hopelijk hebben we geluk en loten we
gunstig. Wie weet wat er dan kan gebeuren. Overwinteren in Europa met FC
Groningen zou een droom zijn. Aan de
andere kant zou het ook heel mooi zijn
om een Europese topclub te loten. Het
lijkt me geweldig om een keer op Anfield
Road tegen Liverpool te spelen.'

Heb je jouw persoonlijke doelstellingen al geformuleerd?
'Het belangrijkste is dat ik mij blijf ontwikkelen. Daarnaast verwacht ik dat
mijn kwaliteiten nog beter tot uiting
komen bij FC Groningen. Ik wil meer
assists geven en meer doelpunten maken
dan vorig seizoen, daar wordt een aanvaller tenslotte op afgerekend. Voor nu wil
ik zo snel mogelijk een leuk huisje hier
in de buurt. Ik wil mijn familie goed kunnen ontvangen. Zij hebben altijd alles
voor mij gedaan.'
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Lectori salutem:
steun Griekenland
(of niet), GYROS 555
STEF BEKKER

T

en tijde van het schrijven, is de
wereld in beweging. Al lijkt het in
de voetbalwereld mee te vallen.
Een transfer hier, een ontslag
daar. Dat is nog wel te overzien.
Wat minder overzichtelijk is, is de wereld
van de euro. Daar krijgt iedereen wat van
mee. Tenzij het brein murw is gebeukt door
alle berichtgeving daarover. Spil in het
nieuws is Griekenland. Griekenland, land
van de Hellenen. Land van de klassieke oudheid. Land van zijn bekende filosofen waar
het begrip 'democratie' vandaan lijkt te
komen. Een land, dat aan de rand van
Europa ligt: heeft dat nu echt zoveel (financiële) invloed op ons doen en laten? Zelf
denk ik van niet, maar geef in dat verband
graag het woord aan de deskundigen.
Raakt het de voetballer? Dat kan, als je daar
gaat spelen. Hoe ver strekt de papieren
zekerheid van een contract. Zie maar eens
je gelijk bij de rechter te halen als de banken op slot gaan doordat er überhaupt geen
geld is. Gelijk hebben is wat anders dan
gelijk krijgen. Het raakt wellicht de 'beleggende voetballer'. En wie dat is, leg ik uit.
De beleggende voetballer is hij die aan ziet
komen dat het CFK wellicht niet volledig
kan voorzien in zijn pensioen. Zoals vermoedelijk wel bekend, kan de afdracht aan
het CFK niet ongelimiteerd plaatsvinden,
zie het reglement voor meer informatie.
Een lagere afdracht zal normaliter uiteindelijk een lagere uitkering meebrengen.
Kortom, naast afdracht zelf goed sparen!
Helaas is dat slechts weggelegd voor spelers
die bij goed betalende clubs spelen.
Maar juist die speler, met een goed salaris,
waarbij de bomen tot de spreekwoordelijke
hemel lijken te groeien, moet zich al snel
bewust worden van zijn vermogen en de
gevolgen voor later. En dat is moeilijk. Hoe
ga ik er mee om, hoe wend ik het aan. Een

gesprek met een vermogensbeheerder komt
dan wellicht om de hoek kijken. De argwaan lijkt groot, want een vermogensbeheerder werkt immers niet voor niets. Wat
hij wel zou moeten doen, is jou begeleiden
in tenminste behoud en hopelijk de groei
van het vermogen voor later, na de carrière.
Daarbij is de inventarisatie van de beleggingsdoelen, het risico een absolute voorwaarde. De horizon bepalen. Een goede vermogensbeheerder zorgt jarenlang voor zijn
cliënt en heeft daar alle belang bij.

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)

En dan ontstaat er onrust, een eurocrisis.
Griekenland betaalt niet. Onrust met op de
beurs. Wat nu? Gaar het wel goed met mijn
vermogen? Een goede vermogensbeheerder
laat zich niet van de wijs brengen. Chaos
laat zich slecht regisseren. Monitoren, klaar
staan aan de zijlijn om in (of aan) te vallen.
Beleggen kent een horizon, kent pieken en
zeker dalen. Maar uiteindelijk is het vertrouwen nodig dat de aan de horizon gelegen doelstelling gehaald wordt. Wij kunnen
daarbij helpen, niet met het vermogensbeheer, dat is het terrein van de vermogensbeheerder. Maar wel met het verbinden, de
brug slaan, om zo de verbindende schakel
tussen de partijen te zijn.
Vermogensbeheer voor de oude dag moet.
Want niet iedereen erft een Chinees potje
uit de periode van de Mingdynastie, dat uiteindelijk een getaxeerde waarde bleek te
hebben van € 23 miljoen. Dat was dan wel
een forse naheffingsaanslag erfbelasting.
De onvermijdelijke procedure leidde ertoe,
dat de waarde van het potje werd bijgesteld
tot € 10 miljoen. Minder erfbelasting derhalve. Maar toch, de keuze is eenvoudig:
sparen en beheren of kijken of er nog een
potje in het raamkozijn staat.
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Steef Nieuwendaal
bezit een uniek dubbel
contract in Waalwijk
Door LEX MULLER

Als pionier nam Steef Nieuwendaal deel aan de
Hbo-pilotgroep van de VVCS Academy. 'Het leek
me leuk om onderdeel te zijn van dat plan, om
op die manier mijn hbo te halen.' Na een serie
studies combineert hij nu een contract bij RKC
met een interessante baan bij de Mandemakers
Groep. 'Dat is voor hen nieuw en ik heb buiten
het voetbal nog nooit een echte baan gehad.'
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R

rabander Steef Nieuwendaal (29)
geldt als een modale middenvelder
(verdedigend of rechts) uit de Jupiler
League, maar als één van de betere en
unieke uitzonderingen bekommerde
hij zich al jong om een loopbaan naast of na het
voetbal. In de visie van de vakbond mag hij zich
met reden profileren als een soort prominente
revolutionair. Indertijd één van de eerste cursisten en nu met zijn dubbel contract in Waalwijk
andermaal als een voorbeeld voor menig collega.
Heel bewust sloot hij zich aan bij de eerste
groep op de VVCS Academy voor een hbo-opleiding business innovation ofwel ondernemerschap. 'Via mijn zaakwaarnemer Louis Laros ben
ik in contact gekomen met Danny Hesp. Ik wilde
wat gaan doen naast mijn voetbal. We begonnen
met 7 of 8 man. Het was een leuke groep, met
onder meer Cedric van der Gun, Joost Broerse
en Ivar van Dinteren. Met zes man hebben we de
studie afgemaakt.' Dat was ongeveer 3,5 jaar
geleden. Al met al investeerde hij een kleine vier
jaar in de scholing. 'Je kon grotendeels thuis de
lessen volgen. Maar de tentamens en examens
gebeurden op locatie.'
Een half jaartje gunde Steef Nieuwendaal zichzelf een adempauze in zijn tomeloze zoektocht
naar nuttige kennis. Hij concentreerde zich ter
afwisseling volledig op zijn contract met Sparta,
na in 2011 te zijn overgekomen van FC Den
Bosch. Als prof debuteerde hij al op 28 januari
2005 bij Willem II, een dag voor zijn negentiende verjaardag. In de eredivisie uit tegen Roda JC
(4-0), als invaller in de 59ste minuut voor Iwan
Redan. Met kort MVV als tussenstop daalde hij
medio 2009 af naar de Jupiler League, eerst 2
jaar in Den Bosch en daarna tot afgelopen mei
in Rotterdam.
'Mijn mooiste jaar was het tweede seizoen bij
Den Bosch, onder trainer Fons Groenendijk. Dat
kwam ook door de groep. Allemaal talentvolle
jongens, van wie het merendeel de eredivisie
heeft gehaald. Ook met dezelfde interesse. We
gingen samen op stap; het was een unieke
groep. Met de meeste jongens hield ik er vriendschap voor het leven aan over', kijkt hij glunderend terug op het seizoen 2010-2011, waarin
Den Bosch opnieuw in de nacompetitie strandde. 'Ik was daarna met RKC in gesprek. Maar
ineens vertrok daar Mohammed Allach als directeur voetbalzaken en werd zo'n beetje alles ingetrokken. Ik heb toen voor Sparta gekozen. In
Rotterdam was voor mij een belangrijke rol weggeld. Ik tekende voor twee jaar. Al na een half
jaar breidde Sparta dat uit tot vier jaar. Het was

hectisch maar wel mooi. Er gebeurde altijd wel
wat. Er was erg veel druk. Ik kon me wel staande
houden, maar veel jongens gingen onderuit. In
die vier jaar heb ik zeven trainers meegemaakt.'
Hoe zeer het voetbal hem ook bekoorde en aantrok, stilaan knorde toch weer de trek om zich
verder door te ontplooien. Steef Nieuwendaal
meldde zich aan bij de Johan Cruijff University
in Amsterdam. 'Voor de één-jarige master sportmanagement, ingericht vooral voor oud-sporters. Dat was wel echt pittig. Twee keer per week
direct na de training naar Amsterdam, waar om
zes uur - half zeven de colleges begonnen. Dat
was op maandag- en woensdagavond. Dan was
ik 's avonds om een uur of half twaalf pas weer
thuis. Het was niettemin een schitterende opleiding. Edwin van der Sar heeft die ook gedaan.
De studie was echt ingericht voor oud-sporters.
Zoals Ernesto Hoost, oud kickbokser, en Lobke
Berkhout, de vroegere Olympisch zeilkampioene.' Bijna een jaar lang pendelde hij naar de
hoofdstad, van september tot en met mei 20132014. Hoewel de titel van master officieel niet
werd erkend, was hij zeer ingenomen met het
diploma.
Opnieuw wilde hij een poosje uitblazen en
vooral vreugde opdoen in het voetbal. 'Maar dat
begon weer te vervelen. Ik had toen even contact
met Arjen Ebbinga, van de VVCS Academy. Hij
kwam aan met het opstarten van een nieuwe
cursus. Prestatie psychologie. Misschien is dat
wat voor jou? Het was niet zo zwaar. Beetje
ingaan op de psychologie en de prestaties in de
topsport. Het interessant daarvan was dat een
hele hoop trainers, de meesten uit de voetbalwereld, aanwezig waren.'
De cursus beperkte zich tot zo'n vijf bijeenkomsten gedurende 2,5 maand en eindigde begin
april van dit jaar. Steef Nieuwendaal maakte
kennis met vijftien medeleerlingen, als
Raymond van der Gouw, Remco van der Schaaf
en Kees van Wonderen. 'Dat soort grote namen.
En het leverde mooie verhalen op.' Ondertussen
liep zijn contract af bij Sparta, dat aanvankelijk
aanstuurde op verlenging. 'Dat was wel de
bedoeling en is ook toegezegd. Maar volgens mij
heeft Louis (Laros, zijn zaakwaarnemer bij de
VVCS) nooit iets ontvangen. Het is nimmer serieus geweest.'
Steef Nieuwendaal wilde vanwege privéomstandigheden hoe dan ook terug naar Brabant, waar
hij een huis laat bouwen in Den Dungen, een
dorpje onder Den Bosch. Geboren in een ziekenhuis in Weert, op 29 januari 1986, groeide hij
op in het nabije Budel. 'Samen met Louis heb ik
afgesproken dat het me in eerste instantie niet
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om het geld zou gaan. Wat kunnen ze bieden
naast het voetbal? Hoe kan ik mijn kennis in
praktijk brengen dat ik na het voetbal niet helemaal onderaan de ladder hoef te beginnen.
Voetbal is en blijft hartstikke leuk maar financieel is het niet meer zo aantrekkelijk als vroeger.'
Vanuit de Jupiler League signaleerde Steef
Nieuwendaal (overigens de laatste 2,5 jaar
bestuurslid van de VVCS) genoeg belangstelling
van een aantal clubs. 'Toen kwam RKC met een
mooie aanbieding. Die was zeer de moeite
waard.' De BVO uit Waalwijk garandeerde hem
als het ware een dubbel contract. Twee seizoenen als leider van een jong elftal, getraind door
de hem van Sparta bekende Peter van den Berg.
En een verbintenis van (voorlopig) een jaar bij
de Mandemakers Groep, één van de actieve
sponsors in de sport. 'Per week 20 uur bij RKC
en 20 uur bij Mandemakers. Voetbal gaat daarbij
altijd voor.'
Als medewerker bij de Mandemakers Groep was
het even puzzelen met de passende titel voor
zijn (nieuwe) functie. 'Accountmanager. We hebben het zo maar genoemd. Maar dat is het niet
helemaal. Er was niet echt een etiket op te plakken. Ik zie het meer als een soort marketingfunctie. Voor mij is het heel veel leren en me
binnen de Mandemakers Groep zo goed moge-

lijk te ontwikkelen. Voor beide partijen is het
nieuw. Nooit eerder heeft een speler binnen
deze organisatie gewerkt. Ik heb het altijd
gewild om topsport en het bedrijfsleven samen
te brengen.'
Op donderdag 9 juli betrad Steef Nieuwendaal
voor het eerst het kantoor in Waalwijk. 'Het was
eerst nog een beetje zoeken. De regels van het
bedrijf doornemen en de mensen leren kennen.'
De voorbereiding van RKC slokte in die weken
nog erg veel tijd op. 'In die fase was ik voornamelijk woensdag, donderdag en vrijdag in de
middag bij Mandemakers. Gelukkig kan ik ook
veel thuis doen. En in de weekeindes kan ik
clubs of evenementen bezoeken, waarvan ze als
sponsors optreden.'
Zowel hijzelf als de Mandemakers Groep bestempelt het komende jaar van de samenwerking als
een ontdekkingsreis. 'Kijken wat leuk is en
bevalt. Dat geldt voor beide kanten.
Langzaamaan opbouwen. Stappen maken binnen het bedrijf en me daar ontwikkelen.
Volgend jaar zomer gaan we het jaar evalueren
en bespreken we wat we ervan hebben verwacht.
Ikzelf heb er alle vertrouwen in. Bij RKC de
jonge spelers helpen en op sleeptouw nemen.
En dat combineren met ervaring opdoen als
medewerker bij Mandemakers. Ik denk dat dit
voor mij ideaal is.'
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Davy Pröpper:

Nieuwe uitdaging in Eindhoven

Door
LEX MULLER

O

p zondag 12 juli handelde PSV liefst drie
versterkingen binnen 24 uur af. Eerst de
Belg Maxime Lestienne, daarna de
Uruguayaan Gaston Pereiro en tot slot de
bereikte PSV overeenstemming met Vitesse
over de transfersom voor Davy Pröpper. 'Ik was al met
Vitesse op trainingskamp in Oostenrijk. Die avond kwamen we in Linz aan. Maandagochtend om half zeven
zat ik al weer in het vliegtuig, voor de vlucht terug
naar Nederland', zal hijzelf de hectiek van die zondag
niet gauw vergeten.
Samen met zijn zaakwaarnemer Louis Laros van de
VVCS, al sinds zijn zestiende jaar zijn vaste adviseur,
onderhandelde hij op maandag 13 juli over de persoonlijke verlangens en zelfverzekerd signeerde Davy een
nieuw driejarig contract bij PSV.
PSV had voor de middelste linie voldoende ruimte,
want eerder verkocht het Georginio Wijnaldum aan
Newcastle United en Oscar Hiljemark aan Palermo.
Nieuweling Davy Pröpper spoedde zich op dinsdag
andermaal naar een trainingskamp, nu in het Franse
Evian.
Ofschoon trainer Phillip Cocu hem als een logische
opvolger betitelt van Wijnaldum, verschilt hij qua

FOTOGRAAF PSV PERS

Lang moest Davy Pröpper geduld hebben met PSV. Zo'n 2,5 maand voor het uiteindelijke akkoord
oriënteerde de 23-jarige Arnhemmer zich al uitvoerig in Eindhoven. Een transfer naar de landskampioen gold van meet af aan als eerste keus. De interesse was wederzijds en even intens, maar PSV
concentreerde zich in eerste instantie op het opvullen van het diepe gat in de aanval. Op links
moest het topscorer Memphis Depay vervangen, een schier onmogelijke klus. De aanhang had daar
allereerst recht op, oordeelde technisch manager Marcel Brands.

potentie nogal van PSV's voormalige aanvoerder. 'Ik
houd niet van vergelijken. Ik probeer dat ook zo min
mogelijk te doen', weert hij zelf af. Ook Peter Bosz, zijn
gewezen trainer in Arnhem en kenner van Davy
Pröpper, weigert hem te spiegelen aan zijn “voorganger”. 'Davy is niet te vervangen bij Vitesse. En
Wijnaldum is niet te vervangen bij PSV. Hij moet ook
niet zo spelen als Wijnaldum. Hij zal het op zijn eigen
manier invullen, hij zal zijn eigen rol vinden in het elftal.'
Mede dankzij het vertrouwen van Bosz ontpopte Davy
Pröpper zich bij Vitesse tot één van de toptalenten in
de eredivisie en rekende hij gedecideerd af met de valse
start onder de vorige trainers. Met name onder Fred
Rutten dreigde hij te verpieteren in de dug-out. 'Na
twee of drie dagen trainen in de voorbereiding op het
seizoen kwam Davy naar me toe. Hij wilde me spreken.
Hij vertelde me dat als hij weer niet zou spelen, hij weg
wilde. Ik heb Davy toen laten weten dat ik liever had
dat hij dan weg zou gaan. Ik wist dat er wat interesse
was. Als je niet wilt vechten, heb ik niks aan je', zo herinnert Bosz zich zijn opmerkelijke kennismaking in de
zomer van 2013 met de gedesillusioneerde kandidaat
>
voor het middenveld.
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De toch al introverte Davy Pröpper telde in het seizoen 20122013 amper mee bij Rutten, die hem in de competitie slechts
in veertien duels, al dan niet gedeeltelijk, inzette. Hulp van
een sportpsycholoog bracht enige verbetering, maar pas in
de speelwijze van Bosz leefde hij op en haakte aan bij het
gewenste niveau. 'Ik was teleurgesteld, kwaad. Er was geen
perspectief', dacht hij in die fase. Vrienden en kennissen
hadden hem regelmatig aangeraden het altijd onrustige
Hollywood aan de Rijn te verlaten. Samen met Laros reed hij
naar Groningen, waar hij een goed gesprek had met trainer
Erwin van de Looi. De club uit het noorden wilde hem graag
huren, maar haakte af omdat Vitesse hem alleen wilde verkopen. 'Nee, dat verhaal klopt niet', beweert Bosz. 'Ze hebben
één keer met hem gesproken en daarna gelukkig niets meer
van zich laten horen.'
Want Bosz ontdekte in een mum van tijd de bijzondere kwaliteiten van Davy Pröpper. 'Ik zag heel snel dat hij uitstekend
kan voetballen. Hij had natuurlijke eigenschappen die heel
goed in onze manier van spelen pasten. Hij kan heel snel
handelen. En hij heeft bij balverlies een natuurlijk gevoel
waar de bal gaat vallen. Hij pakt haast altijd de tweede bal
op. Dat is heel belangrijk en geweldig knap. Hij bleek vanaf
het begin een heel goede speler.' Bosz benutte Theo Janssen
steevast als verdedigende middenvelder. Na het vertrek van
Marco van Ginkel naar Chelsea gloorden er kansen op
rechts, op welke positie ook Marko Vejinovic aasde. 'Ze moesten het met z'n tweeën uitvechten. Na de blessure van Theo
is Marko op diens positie gaan spelen', aldus Bosz.

Peter Bosz (Vitesse):
Het zuiden (PSV)
ligt hem beter
Van meet af aan leefde Davy Pröpper zichtbaar en merkbaar
op. 'Het klikte meteen tussen ons. Ik had een heel goede relatie met Bosz. Het was geen gemakkelijke situatie voor mij
toen hij kwam. Maar sindsdien is het goed gegaan.' Hij signeerde zelfverzekerd een nieuw driejarig contract, tot medio
2016. Een bewuste actie, om zichzelf rust en tijd te gunnen
in zijn ontwikkeling bij Vitesse. In november 2013 selecteerde Louis van Gaal hem als reserve bij het Nederlands elftal,
voor de oefenpartijen tegen Japan en Colombia. Hij zou pas
later debuteren: onder Guus Hiddink op 5 juni 2015 tegen
de Verenigde Staten. In Arnhem stuntte hij onderwijl mee
met Vitesse, dat zich brutaal als koploper roerde. Maar na de
winterstop dreigde ineens zelfs de nacompetitie en in die
vrije val werd ook Davy Pröpper meegesleept.
De persoonlijke terugval was verklaarbaar, omdat hij voor
het eerst negentig minuten lang moest doorzetten en doorbijten in een serie wedstrijden. 'Het eerste half jaar ging heel
goed. Daarna was het een beetje op. De batterij raakte leeg.
Ik had nog nooit zo lang zoveel gespeeld. Toch heb ik weinig
moeten missen, maar het niveau ging omlaag.' En Bosz: 'De

pijp was leeg. Logisch want hij had het nog nooit eerder zo
lang moeten volhouden.' In die competitie van 2013-2014
noteerde hij al met al 33 hele of halve beurten, met zes doelpunten. 'Wat zijn beste positie is? Tussen het middenveld en
aanval. Dat heeft hij van nature. Hij kan vooral op rechts
maar zeker ook op tien spelen. Hij heeft als het ware ogen in
zijn rug. En hij heeft een ongelooflijk loopvermogen en een
geweldige trap. Echt een heel goede speler, vanaf het begin',
roemt Bosz de veelzijdige kwaliteiten van zijn ex-pupil.
Het afgelopen seizoen viel elke twijfel weg over de klasse en
mentaliteit van Davy Pröpper. 'Hij was de speler tegen wie ik
het minste heb gezegd', grijnst Bosz. In een constante cadans
hielp hij mee aan de vijfde plaats van Vitesse, met als extra
bonus via de play-offs kwalificatie voor Europees voetbal. Als
persoonlijk hoogtepunt mocht hij voor de vakantie nog
invallen bij Oranje tegen Amerika, in de 57ste minuut voor
Robin van Persie. Zeker vanaf de winterstop koerste hij in
een rechte lijn ook aan op het onvermijdelijke afscheid van
geboorteplaats Arnhem, met PSV als eerste gegadigde. 'Hij
was toe aan een volgende stap naar een topclub. PSV is een
verstandige keuze. Hij is een rustige, introverte jongen, voor
wie het westen niet goed zou zijn geweest. Het zuiden ligt
hem beter. Hij zal zeker slagen in Eindhoven', staat voor
Bosz vast. 'Hij is fit, heeft de kwaliteiten en is een fijne jongen in de groep.'
Bij Vitesse sloot Davy Pröpper af met in de eredivisie nog
eens dertig duels (één rode kaart en een bovenbeen-blessure)
en zeven doelpunten. 'Mijn scorend vermogen is te weinig
en moet natuurlijk beter.' En Bosz: 'Hij moet meer gaan scoren. En zijn eindpass moet beter. Hij heeft een goede passing, maar zijn eindpass is nog te gehaast. Bedenk dat beide
dingen het moeilijkst van allemaal zijn in het voetbal. Als
hij dat verbetert, dan haalt hij de internationale top.' Bij PSV
verkeert hij hoe dan ook in gunstig gezelschap om verder te
stijgen naar een hoger niveau. Getooid met rugnummer zes
betrad hij op 21 juli voor het eerst de basis, rechts op het
middenveld. Zijn favoriete plaats. 'Het is een goede en leuke
club, warm ook. Ik ben goed opgevangen. Ik was nog niet
eerder naar een andere club overgestapt. Dat is me in alles
meegevallen. We trainen wat langer, maar ik kan dat goed
volhouden', aldus zijn eerste indrukken bij de landskampioen, die het succes van de eerste titel sinds zeven jaar wil
herhalen en Europees hoopt te overwinteren.
'Mijn persoonlijke doelstelling? Proberen zoveel mogelijk te
spelen, me goed in te passen in de ploeg en steeds belangrijker worden.'
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De voetbalsters van het Nederlands elftal slaagde niet in hun missie zich via het
WK te kwalificeren voor de Olympische Spelen volgend jaar. Aanvoerder Mandy
Door Guus Peters
van den Berg (24) blikt terug, maar kijkt ook vooruit.

'We krijgen nog

één kans
om er in Rio alsnog bij

Er is nog
niks verloren.'

te zijn.

A

ls debutant op het WK stelde de Oranjeleeuwinnen
zich een hoog doel.
Nederland wilde bij de
beste drie Europese landen
eindigen en zich daarmee kwalificeren voor de Olympische Spelen volgend jaar in Rio de Janeiro. Door de
nederlaag in de achtste finale tegen
Japan, wereldkampioen in 2011, slaagde de ploeg van bondscoach Roger
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Reijners niet in die missie.
Toch wil aanvoerder Van den Berg
niet spreken van een mislukt toernooi. 'Ik heb er een gemengd gevoel
aan over gehouden. We gingen daar
naar toe met een helder doel voor
ogen. Wat dat betreft is het toernooi
niet geslaagd. Aan de andere kant was
dit een heel nieuwe ervaring.
Niemand had ooit eerder op een WK
gestaan. Het was fantastisch om mee
te maken, maar het had mooier kun-

nen zijn. Plaatsing voor de
Olympische Spelen zou de kroon op
het werk zijn geweest.'

Was de doelstelling niet te
ambitieus?
'Nee het was een reële doelstelling.
We waren er met z'n allen van overtuigd dat het haalbaar was. Achteraf
gezien had het er ook ingezeten. We
hadden het ons makkelijker kunnen
maken in de poule. Doordat we daar
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onnodig punten hebben laten liggen en
slechts als derde eindigden, troffen we
met Japan één van de sterkste landen in
de achtste finales. Als het ons was gelukt
om door te dringen tot te kwartfinales,
hadden we ons naast
Duitsland en Frankrijk als derde
Europese land weten te plaatsen voor
Rio.'

In de poulefase hebben jullie het
laten liggen?
'Ja. We begonnen goed met een overwinning tegen Nieuw-Zeeland. De tweede
wedstrijd tegen China verloren we dik
verdiend. Dus kwam het aan op de laatste wedstrijd tegen gastland Canada. In
dat duel hebben we onszelf vergeten te
belonen. We waren de betere ploeg, maar
kwamen niet verder dan een gelijkspel.
Op een WK draait het maar om één ding:
wedstrijden winnen.'
'De kwaliteit is aanwezig binnen de
ploeg. Maar op een WK wordt iets extra's
gevraagd. De ruimtes op het veld zijn
kleiner en het handelingstempo moet
omhoog. Wij zaten in een poule met
teams die redelijk aan elkaar gewaagd
waren. Elke wedstrijd wordt het uiterste
van je gevraagd. Wij zijn niet in staat
gebleken om elke wedstrijd te brengen
wat we wilden brengen.'

Heeft de druk van het WK daarbij een
rol gespeeld?
'Dat denk ik niet. De hele atmosfeer rond
het toernooi gaf ons juist een enorme
boost. Iedereen kreeg heel veel energie
van al die mensen op de tribune en de
prachtige accommodaties. Het heeft eerder met ervaring te maken. De wedstrijd
tegen China is daarvan een goed voorbeeld. We speelden niet ons eigen spel,
dingen gingen niet zoals we wilden. Maar
het lukten ons niet om het om te zetten.
We bleven maar druk zetten op hun verdediging, terwijl we geen enkele grip
hadden op de wedstrijd. Achteraf gezien
hadden we als team zijnde veel eerder
moeten inzakken om de ruimtes kleiner
te maken. Dat is een kei harde leerschool
geweest. We hebben het er nog lang over
gehad met z'n allen. Nu we zoiets hebben
meegemaakt, weten we de volgende keer
wel wat we moeten doen.'

Je zei dat het fantastisch was om een
WK mee te maken. Wat waren voor
jou de hoogtepunten?
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'Het was heel bijzonder om voor de eerste
wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland het veld
op te lopen met mijn team. Het was toch
de eerste keer dat Nederland aanwezig
was op het WK voor vrouwen. Bij het
Wilhelmus stonden de tranen in mijn
ogen. Ik vind dat altijd een speciaal
moment, maar deze keer nog iets meer
dan normaal. In een flits schoot het door
mijn hoofd wat ik er allemaal voor had
gedaan om hier te staan.'
Voetballend gezien was het begin van de
wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland een hoogtepunt. Eindelijk was het WK begonnen
en we speelden ook nog eens het dominante spel dat we willen spelen.
Daarnaast zijn de explosies van blijdschap mij bijgebleven. Bijvoorbeeld na de
late gelijkmaker van Kirsten van de Ven
tegen Canada. Die vreugdemomenten
waren en trouwens niet alleen in de wedstrijden maar ook tijdens de trainingen
en teamactiviteiten.'

Bij een activiteit mocht jij je ploeg
voorstellen aan koning Willem
Alexander en prinses Maxima. Hoe
was dat?
'Heel erg leuk en bijzonder. Vooraf hadden we strenge richtlijnen meegekregen.
Je hebt je te houden aan het protocol.
Maar in de praktijk bleek dat helemaal
niet nodig. De ontmoeting was heel
relaxed. Koning Willem Alexander vertelde me dat zij heel trots waren dat
Nederland voor het eerst meedeed aan
het WK voor vrouwen en dat wij een
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling
van vrouwenvoetbal in ons land. Ook zei
de koning dat hij ons zou volgen via de
televisie. Ik vertrouw er op dat hij elke
wedstrijd heeft zitten kijken, haha.'

Vrouwenvoetbal is inderdaad de snelst
groeiende sport in Nederland. Besef je
tijdens het WK dat je een rolmodel
bent voor vele jonge meisjes?
'De sport is de laatste jaren enorm aan
het groeien. Het is dus niet zo dat je je
tijdens het WK ineens realiseert dat je
een voorbeeld bent voor velen. Je merkt
het al als je iets op social media zet. Er
komen erg veel reacties op jouw bericht
en het wordt veel geliked of gedeeld.'

WK niet hebben gehaald, is er nog niks
verloren. Begin februari kunnen we ons
via de play-off wedstrijden alsnog kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio.'

Dan moet er worden afgerekend met
Zweden, Zwitserland en Noorwegen.
Wat neem je mee van het WK naar
die wedstrijden?
'Het gaat om de kwaliteit die je levert op
dit niveau. Een bal iets harder of op het
juiste been inspelen. Het is een cliché
maar in de top maken details het verschil. Ik heb het ervaren het afgelopen
WK. Op die manier heb je meer grip op
de wedstrijd en kun je de tegenstander
jouw wil opleggen. Het prikkelt mij dat
er nog heel veel rek zit in deze groep. We
behoren nog niet tot de wereldtop, maar
kijk eens waar we vandaan komen. We
hebben al een enorme inhaalslag
gemaakt.'

Hoort de overstap van NL Sporter naar
de VVCS ook bij de verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal?
'Sinds begin 2015 staat het lidmaatschap
van de VVCS ook open voor voetbalsters.
Alle spelers van het vrouwen elftal zijn
lid geworden bij de VVCS. Ook bij NL
Sporter waren we in goede handen maar
de VVCS is meer thuis in de voetbalwereld. In het begin regelden we alles zelf
met de spelersraad. Maar op een gegeven
moment kwam er zoveel bij kijken dat er
professionele hulp nodig was. De VVCS
neemt een hoop werk voor ons uit handen zodat wij ons alleen hoeven te concentreren op het voetbal. Zij heeft in aanloop naar het WK namens ons met de
KNVB onderhandeld over de premies.
Deze gesprekken zijn zeer goed verlopen
waarbij zowel de spelersgroep als de
KNVB zich uiteindelijk kon vinden in het
resultaat.'

Zien we Nederland terug op de
Olympische Spelen?
'De komende maanden moeten we veel
trainingsuren maken om zo goed mogelijk voor de dag te komen tijdens de playoff wedstrijden. Op het WK hebben we
onze doelstelling niet gehaald, maar er is
ook nog niks verloren. We hadden het
onszelf alleen een stuk gemakkelijker
kunnen maken.'

'Voor de ontwikkeling van de sport is het
van essentieel belang dat wij structureel
deelnemen aan de grote toernooien.
Hoewel we onze doelstelling tijdens het
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Ze kwam slechts 56 minuten in actie op het WK in Canada, toch werd Kirsten
van de Ven (30) met twee doelpunten topscorer aan Nederlandse zijde.
Door Guus Peters

Kirsten van de Ven:

‘een prachtige ervaring’

P

ersoonlijk is dat een mooie bijkomstigheid dat ik topscorer ben geworden, maar het zegt ook iets over het
probleem waar we tegenaan liepen op
het WK: we hebben te weinig kansen
gecreëerd', begint Van de Ven haar betoog.
Vanuit Zweden, waar ze zich met haar club FC
Rosengård voorbereid op het nieuwe seizoen,
blikt de geboren Brabantse aanvalster terug op
het afgelopen anderhalf jaar. Dat werd gekenmerkt door een zware blessure, maar toch nog
positief eindigde met deelname aan het WK.

Van de Ven genoot met volle teugen toen zij
begin juni met haar teamgenoten arriveerde in
Canada. Overal hing de vlag uit, mensen liepen
in voetbalshirts over straat, bushokjes waren
beplakt met grote WK-posters en op billboards
langs de weg prijkte de koppen van de Canadese
voetbalsters. 'De hele entourage om het toernooi
was geweldig. In Nederland leven mensen ook
altijd mee. Maar in Noord-Amerika doen ze daar
nog een schepje bovenop. Ze zijn daar heel uitbundig en lopen warm voor elk sportevenement. Een prachtige ervaring.'
>
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Een prachtige ervaring, zeg je. Maar
kun je ook tevreden zijn over jullie
prestatie?
'We hebben aangetoond dat we een
topland als Japan goed tegenstand kunnen bieden. Misschien dat de poule ietwat teleurstellend is verlopen. Doordat
we als derde eindigden, troffen we met
Japan direct een heel sterke tegenstander
in de achtste finales. Hadden we in de
poule iets beter gepresteerd dan zouden
we de echte toplanden misschien later
zijn tegengekomen. Aan de andere kant
heeft iedereen zijn stinkende best gedaan
en zat er wellicht niet meer in. Dan kun
je concluderen dat dit het maximaal
haalbare was.'

Jullie speelden voor het eerst voor
50.000 toeschouwers. Hoe was dat?
'Als ik eenmaal op het veld sta, merk ik
niet hoeveel mensen er op de tribune zitten. Misschien heeft het meegespeeld dat
het publiek heel positief was. Ik denk dat
het anders is wanneer je door 50.000
man wordt uitgefloten. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.'
Het grootste probleem was dat jullie heel
weinig kansen wisten te creëren, terwijl
juist de Nederlandse aanvallers voor het
toernooi werden gevreesd.
'Tijdens het EK 2013 in Zweden liepen we
tegen hetzelfde probleem aan. Toen wisten we in drie wedstrijden niet één keer
te scoren. Je kunt dus niet zeggen dat het
pech is dat wij geen kansen creëren wanneer het ons twee toernooien op rij overkomt. Ik vind het lastig om te zeggen
waar dat aan ligt, dat mag de technische
staf gaan analyseren.

Heb jij je als aanvaller zitten verbijten
op de bank?
'Ja, als het team niet lekker draait en je
hebt het gevoel dat je je ploeg kunt helpen dan wil je er in. Maar vooraf wist ik
dat dit waarschijnlijk mijn lot zou zijn
tijdens het WK. Ik heb mij geschikt in
mijn rol. Het gaat er niet om hoe ik mij
voel, maar hoe het team presteert. We
waren allemaal met hetzelfde doel naar
Canada afgereisd. Dan heb je je daaraan
te houden. Iedereen zegt altijd dat je het
als team moet doen. Dat is ook echt zo.'

Hoe bedoel je?
'Bij je club kun je je een keer een misstap
permitteren. Een verloren wedstrijd wil
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niet zeggen dat het seizoen direct over is.
Op een toernooi is dat anders. Eén mindere wedstrijd en je kunt naar huis.
Daarnaast ben je een langere periode met
elkaar op pad. De sfeer in de groep moet
goed zijn, wil je kunnen presteren.
Eenlingen die zich boven het team stellen, verstoren het groepsproces.'

nemen naar Canada als hij dacht dat ik
het team kon helpen. Ik kon niks eisen
omdat ik bijna een jaar uit de roulatie
was geweest. Tijdens het WK was ik weer
helemaal de oude en had ik van grotere
betekenis kunnen zijn voor het team.'

Dus zag Van de Ven veelal vanaf de bank
hoe haar teamgenoten met moeite gaatjes probeerden te ontdekken in de defensies van de tegenstanders. Maar als
gezegd, zeuren deed ze niet. Voor Van de
Ven voelde het namelijk al als een overwinning op zichzelf dat zij op het WK
aanwezig was.

'Ik heb twee doelpunten gemaakt. Daar
ben ik persoonlijk heel blij mee. Toch
kan ik niet tevreden zijn over het toernooi. Ik had zo hard gewerkt om fit te
zijn. Ik was er op alle fronten klaar voor.
Na lange tijd zat ik eindelijk weer op
mijn topniveau van 2010. Maar het WK
ligt nu achter me. Het is tijd om nieuwe
doelen te stellen.'

In januari 2014 slaat het noodlot toe als
Van de Ven van dichtbij een bal hard op
haar slaap krijgt. Een zware hersenschudding houdt haar acht maanden aan de
kant. Even is voetballen niet meer de
belangrijkste bijzaak. 'Mijn doel was om
weer normaal te kunnen functioneren. Ik
kon niet te veel licht verdragen, zat de
hele dag in het donker thuis.' Doktoren
vertelden haar dat het niet zeker was of
ze nog ooit kon voetballen.
Over het WK dacht Van de Ven op dat
moment niet na. Eerst wilde ze de lamp
in de kamer weer aan kunnen doen en
muziek kunnen luisteren. Beetje bij beetje ging het beter. En met het herstel
begon het WK ook weer te dagen. In
maart van dit jaar twijfelde sommige
doktoren nog of ze het WK zou halen,
maar voor zichzelf had ze de keuze toen
al lang gemaakt: ik ga naar Canada. 'Daar
doe je het uiteindelijk allemaal voor.'
In de tijd dat Van de Ven zich in het
zweet werkte om weer fit te worden,
klopten talenten als Vivianne Miedema
en Lieke Martens bij Oranje op de deur.
Zo nadrukkelijk zelfs dat bondscoach
Roger Reijners zijn ideale voorhoede voor
het WK al vrij snel voor ogen had:
Martens, Miedema en de razendsnelle en
meer ervaren Manon Melis.

Is dat ook de reden dat je je makkelijker kon neerleggen bij je rol als
reserve?

Uiteindelijk duurde jouw WK 56
minuten…

Wat zijn die doelen?
Met mijn club FC Rosengård willen we de
beker winnen en voor het kampioenschap gaan. We willen graag de dubbel
pakken dit jaar. Daarnaast spelen we in
de Champions League. Vorig jaar reikten
we tot de laatste acht. Het zou mooi zijn
om de Champions League een keer te
winnen. En natuurlijk willen we ons met
het Nederlands elftal alsnog plaatsen
voor de Olympische Spelen komende
zomer in Rio.'
Daarvoor krijgen jullie nog één kans: in
de play-off wedstrijden moet er dan worden afgerekend met Zwitserland,
Noorwegen en Zweden.
'Het doel was om ons via het WK te kwalificeren voor Rio. Helaas is dat niet gelukt,
maar er is nog niks verloren. We hebben
er nog steeds vertrouwen in dat het ons
gaat lukken, anders zouden we niet hoeven deel te nemen aan de play-offs.'

Wat hebben jullie als ploeg geleerd
op het WK?
'We moeten nog volwassener en slimmer
gaan spelen. Dat leer je door veel wedstrijden op topniveau te spelen. Het lukt
ons nu al aardig tegen de subtoppers. Het
is de bedoeling dat het er straks tegen de
echte toplanden ook uitkomt. Hopelijk
kan ik mijn steentje daar nog aan bijdragen.'

'Ik heb voor de play-off wedstrijden een
gesprek gehad met de bondscoach. Ik was
op dat moment op de weg terug naar
mijn oude niveau. Ik heb hem toen
gezegd dat hij mij alleen mee moest
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VVCS ACADEMY
HBO STUDENTEN VVCS ACADEMY PRESENTEREN ONDERNEMINGSPLANNEN
De Hbo-studenten van de VVCS-klas 2014 hebben onlangs hun ondernemingsplannen gepresenteerd.
Door de grootte van de klas hebben zij dit in vier groepen gedaan.
De groepen bestonden uit de volgende studenten:
Groep 1: Lucas Bijker Marc Klok, Jurjan Mannes,
Tim Breukers en Wout Brama;
Groep 2: Freek Heerkens, Mats van Huijgevoort, Rico Wolven
en Dirk Marcellis;
Groep 3: Ingo van Weert, Simon van Zeelst, Kars Vierwind en
Nathaniël Will;
Groep 4: Norbert Alblas, Alessandro Damen, Kevin van
Diermen, Maarten de Fockert en Tom van Weert.
Met het ondernemingsplan sluiten de studenten hun studiejaar af. Voor de professionele beoordeling krijgen de opleidingsverantwoordelijken steun van Arthur Hameete en Stef
Bekker. Arthur is een voormalig Senior Banker bij ABN Amro
en in die hoedanigheid betrokken geweest bij tal van ondernemingsplannen van (startende) ondernemers. Stef is werkzaam als fiscalist bij Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs.
Hij heeft dagelijks te maken met cliënten die hem benaderen
voor hulp en/of financiering bij het starten van een onderneming en het kiezen van de juiste rechtsvorm hiervoor.
Na de presentaties van de ondernemingsplannen waren de
externe deskundigen het er over eens dat drie ondernemingsplannen zeker potentie hebben. Eén van de plannen werd
zelfs beschreven als zeer uitdagend. Het vierde plan dient nog
wat verfijnd te worden

Een aparte vermelding dient de bijdrage van Marc Klok vanuit Bulgarije. Gelijk na een teamhuldiging vanwege het
behaalde bekersucces snelde hij naar zijn huis om zijn deel
van de groepspresentatie te verzorgen via de virtuele klas.
Wederom een perfect voorbeeld van het flexibele karakter
van de VVCS Academy. De VVCS feliciteert de Hbo- klas 2014
met het succesvol afsluiten van het eerste studiejaar en wenst
hen veel succes voor het tweede studiejaar!

HBO-STUDIE TOPSPORTMANAGEMENT & ONDERNEMERSCHAP STEEDS
MEER IN TREK BIJ VOETBALLERS
Steeds meer voetballers besluiten om naast hun voetbalcarrière een studie of cursus te volgen.
Zodoende studeerden het afgelopen seizoen meer dan 120 voetballers aan de VVCS Academy.
De VVCS is niet verrast door het toenemende aantal. Immers,
tijdens de spelersgroepen-voorlichting kwam al meermaals
naar voren dat voetballers het waarderen dat er met de VVCS
Academy nu een onderwijsinstelling is die daadwerkelijk rekening houdt met hun professionele voetbalcarrière.
Hoewel het complete studie- en cursusaanbod van de VVCS
Academy elk seizoen wordt uitgebreid, is onze eerste en oudste studiemogelijkheid veruit het populairst. Op zich ook niet

zo vreemd. Immers, met de Hbo-studie Topsportmanagement
& Ondernemerschap behaalt men een erkend Hbo-Bachelor
waarmee de voetballers tijdens hun 2e-carriere verschillende
mogelijkheden hebben. Zo hebben oud-studenten als Joost
Broerse en Steef Nieuwendaal nu een mooie functie in het
Betaalde Voetbal. Maar ook ter voorbereiding op het zelfstandig ondernemerschap is een veelgehoorde reden waarom voor
deze studie wordt gekozen.
Dat steeds meer voetballers dezelfde weg willen bewandelen
als Joost en Steef bewijst het aantal aanmeldingen van de laatste twee seizoenen. Maar liefst 30 voetballers kozen voor de
Hbo-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap.
Wil jij net als veel (oud-)collega's ook deze Hbo-studie volgen,
neem dan contact op met Arjan Ebbinge. Maar let op, wacht
hier niet te lang mee. Immers, voor deze studie geldt: vol = vol
Arjan is bereikbaar via e-mail: academy@vvcs.nl
Of telefonisch: 0642298097.
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22 MBO-STUDENTEN RONDDEN HUN MBO-OPLEIDING SUCCESVOL AF
AAN DE VVCS ACADEMY
Zoals inmiddels bekend moge zijn, is flexibiliteit een belangrijke kernwaarde binnen de
opleidingen van de VVCS Academy.
Zoals inmiddels bekend moge zijn, is flexibiliteit een
belangrijke kernwaarde binnen de opleidingen van de VVCS
Academy. Een mooi voorbeeld hiervan is dat de Mbo-studenten aan de VVCS Academy zelf kunnen bepalen of zij hun
opleiding afronden in 1 jaar, dan wel dat zij er een langer
traject van maken. Deze keuze gold in het verleden voor
zowel de richting Commercieel Medewerker, als voor Junior
Accountmanager. Ook voor de dit jaar gestarte nieuwe Mbo opleiding Verkoper geldt deze flexibiliteit.
De studenten die tijdens de opleidingen Commercieel
medewerker en Junior accountmanager voor een langer traject kozen, hebben hun opleiding desalniettemin dit studiejaar weten af te ronden. Dit geldt voor 14 studenten. Een
prima prestatie in combinatie met hun voetbalcarrière. Net
als in eerdere jaargangen zijn er ook nu weer studenten die
hun opleiding versneld willen afronden. Dit was het geval
bij de Mbo-opleiding Verkoper. Maar liefst 8 studenten hebben het gepresteerd om deze opleiding binnen 1 jaar af te
ronden. Met recht een compliment waard.

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

Verkoper Detailhandel
niveau 2

Junior accountmanager
niveau 4

- Marlon Versteeg
- Emilio Prieto
- Anil Mercan
- Joël Affolter
- Justin Bijlow
- Gustavo Hamer
- Nigel Robertha
- Jari Schuurman

- Djavan Anderson
- Paulo Bandeira
- Dwayne Green

Commercieel medewerker
niveau 3
- Donny v/d Beek
- Elton Acolatse
- Adham El Idrissi
- Sven van Doorm
- Louisben Jagt

- Jantje Vermolen
- Youandi Renfurm
- Indy Groothuizen
- Ryan Hiwat
- Junior dos Santos Lima
- Richard Lupungu
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Justin Tahapary:
Van rechtsback bij FC Den Bosch
naar baan bij een zorginstelling

Door
LEX MULLER

32

Op pas 30-jarige leeftijd voelde Justin Tahapary steeds sterker de drang om te stoppen met betaald voetbal en zich nadrukkelijk op zijn maatschappelijke toekomst te
concentreren. 'Ik liep er al zo'n vier maanden mee. Ik wilde een andere stap gaan
maken.' Het einde van zijn contract bij FC Den Bosch naderde bovendien in een
hoog tempo. Na drie jaar bleek bijtekenen geen reële optie meer en een transfer
leek al even ver weg. 'Ik blijf nog wel voetballen. Bij zondag-hoofdklasser VV
Gestel, in Eindhoven.' Dat harmonieert ook beter in de nieuwe combinatie met een
beginnende baan en zijn gezinsleven.
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A

l op 10 september 2012 nam
Justin Tahapary, Molukker en
rasechte Bosschenaar (23 mei
1985), contact op met Marieke
Pol, bekend van de re-integratieservice voor VVCS-leden. 'Ik wilde verder kijken en me
oriënteren op de maatschappelijke mogelijkheden.'
En Marieke Pol: 'Justin wilde zich gaan voorbereiden
op het moment dat hij een keer ging stoppen. Hij kon
dat in alle rust doen, omdat hij nog een contract had.'
Medio 2012 switchte Justin Tahapary na zeven seizoenen bij FC Eindhoven naar FC Den Bosch, de club uit
zijn geliefde en favoriete stad. 'Ik tekende voor twee
jaar en ik heb nog een jaartje verlengd'. Samen met
Marieke Pol bestudeerde hij de route naar een
geschikte functie buiten het voetbal. Hij doorliep
onderwijl twee mbo-opleidingen bij de VVCS, eerst
commercieel medewerker en daarna de opleiding
junior accountmanager.
'Omdat hij een commerciële opleiding heeft gevolgd,
zijn we eerst gaan uitzoeken of die richting wel bij
hem past. Samen zijn we tot de conclusie gekomen
dat het volgen van de opleiding een absolute meerwaarde is geweest voor de algemene ontwikkeling,
maar dat hij geen verkoopfunctie ambieerde. Hij is
absoluut geen commerciële jongen', begreep zowel
Marieke Pol als hijzelf al vlot.
Bij Justin Tahapary klopte hoorbaar een sociaal hart.
Met genoegen stopte hij veel energie in de door FC
Den Bosch georganiseerde clinics op scholen. Ook

'Ik heb veel steun gehad
van Marieke Pol en de
re-integratieservice'
voor Sport United, het bedrijf van Marieke Pol, spendeerde hij de nodige tijd aan soortgelijke activiteiten.
'Ik wil graag met mensen werken', zo maakte hij kenbaar. 'Ik heb hem geadviseerd de richting op te gaan
van pedagogisch werk', aldus zijn begeleidster. 'Hij
had echt goed voor ogen wat hij wilde. Ik heb hem
geholpen met het denkproces. We hebben gekeken
naar meerdere beroepsrichtingen en die heeft hij allemaal uitgezocht.'
Het afgelopen seizoen kwamen bij Justin Tahapary
steeds meer twijfels op over “de ideale keuze”. Slechts
negen duels kon hij bijschrijven in zijn logboek over
zijn ruim tien jaar in de Jupiler League. Ooit gedebuteerd bij FC Eindhoven, op 29 oktober 2004 uit tegen
AGOVV, telde hij zijn zegeningen bij de twee bvo's

waar hij zijn carrière had afgelegd.
'Ik heb het bij beide clubs goed naar
mijn zin gehad. Ik heb het langst bij
Eindhoven gespeeld. Zeven jaar in
totaal. Daarin heb ik van alles meegemaakt.' Begrijpelijk in een lange reeks
van 213 wedstrijden.
Bij FC Den Bosch presteerde hij het best in zijn tweede jaar, waarin hij 27 keer het veld opdraafde. Maar
stilaan ontving hij in het voorbije seizoen signalen
dat hij zijn laatste competitie was ingegaan. De
rechtsachter wisselde veelal de bank af met revalidatie van blessures, als een verrekking in het bovenbeen
en een gelukkig voorspoedig genezen bloedinkje bij
zijn nieren. 'Onze trainer Ruud Kaiser werd ontslagen
en onder zijn opvolger René van Eck heb ik nog een
paar wedstrijden gespeeld.' Van hem mocht hij ook
invallen tijdens de afsluiting thuis tegen Almere City,
in de laatste twintig minuten om zo op een waardige
en respectvolle wijze afscheid te nemen van een
hobby die hij tot zijn beroep kon maken. 'Het was
mooi zo. Ik was er echt wel klaar mee. Ik ben tevreden met wat ik allemaal in het voetbal heb bereikt en
meegemaakt.'
Zijn vrouw kreeg het ook steeds drukker met het runnen van twee goed lopende winkels in dameskleding,
in het centrum van Den Bosch, waar hij geregeld even
aanwipt. 'Ik houd zelf ook wel een beetje van mode.
Ik ben ook geïnteresseerd in wat er allemaal speelt in
beide winkels. Ik vind 't leuk om te zien wat voor collecties er allemaal binnenkomen.' Het verplichtte
hem nochtans om regelmatig toezicht te houden
op de twee kinderen. 'Ik was al na de winterstop
aan het nadenken over wat ik eigenlijk wilde gaan
doen.' In samenspraak met Marieke Pol prefereerde Justin Tahapary een baan bij ASVZ in
Udenhout. Een zorgorganisatie voor mensen met
een heftig verleden of met allerlei moeilijke problemen, zoals hij dat zelf treffend omschrijft. 'Ik
ben assistent intensief begeleider. Ik heb zeven
cliënten in huis. Van drugsverslaafd tot autistisch.
Vier mannen en drie meiden. De meiden in de leeftijd tussen 25 en 30 jaar.'
Op 6 juli stapte hij voor het eerst binnen bij ASVZ,
met een werkweek van 28 uur. Het was even wennen
en leren omgaan met het rooster, om voldoende tijd
over te houden voor zijn trainingen en wedstrijden bij
VV Gestel. 'Justin is een rustige en zeer plichtsgetrouwe jongen. Wat hij zegt, doet hij. Hij is heel gedreven,
prettig in de omgang en heel sociaal', prijst Marieke
Pol. Op zijn beurt heeft Justin Tahapary veel te danken aan haar steun. 'We hebben regelmatig samengezeten. En we hebben zeker één tot twee keer in de
maand telefonisch contact. Ze heeft me echt geweldig
geholpen.'
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Dagboek Team VVCS 2015
Woensdag, 24 juni
Vandaag start op het complex van de
KNVB alweer de 11eeditie van Team
VVCS. Na de goede resultaten van vorig
jaar, met als mooiste voorbeeld Lion Kaak
die met De Graafschap promoveerde naar
de eredivisie, hoop ik op weer een succesvolle editie.
De trainersstaf bestaat deze editie uit
Ruud Kaiser (ex FC Den Bosch) en Robert
van Westerop. Ruud zal als hoofdtrainer
fungeren, VVCS bestuurslid Robert zal de
keepers specifiek gaan trainen en Ruud
assisteren tijdens de wedstrijden. René
Beerntsen is wederom de fysio.
We beginnen de eerste training met 9
man, inclusief een keeper. Wat weinig,
maar genoeg om te starten. De eerste
wedstrijd staat pas gepland over anderhalve week, dus nog alle tijd om tot een
grotere selectie door te groeien. Onder de
spelers onder anderen Santy Hulst, dit
seizoen goed voor 32 wedstrijden en 3
doelpunten voor promovendus De
Graafschap. De meest ervaren speler is

Geert-Arend Roorda. Na de nodige blessures gedurende het afgelopen seizoen
wil hij zich via Team VVCS in de kijker
wil spelen. Jeremias Carlos David is de
enige speler die ook vorig seizoen tot het
team VVCS behoorde.
Na de openingswoorden van de trainer
en mijzelf maken de spelers zich op voor
de training. Wij zijn blij dat wij ondanks
de forse verbouwing bij de KNVB toch
gebruik kunnen maken van hun velden.
Alles is ook dit jaar goed geregeld.
Spelers worden voorzien van trainingskleding en alles is aanwezig om goed te
kunnen trainen. Daarnaast is er koffie en
thee en zijn er lunchpakketten geregeld
voor na de training. Spelers kijken op van
de professionaliteit rondom het team.
Het zonnetje breekt door als de spelers
het fantastische veld betreden. Ondanks
het feit dat enkele spelers elkaar kennen
is zo'n eerste training altijd wat onwennig. Pas als de bal gaat rollen komen de
spelers los en wordt er gelachen,
ondanks de moeilijke situatie waarin zij

zich bevinden. De training is redelijk pittig met veel positie- en partijspelen. De
sfeer is goed en de spelers zijn gemotiveerd. Na de training breng ik de vieze
was naar een stomerij in Zeist, een ritje
dat ik de komende weken veelvuldig zal
maken.

Donderdag, 25 juni
Vandaag sluiten er twee spelers aan,
keeper Andre Krul en Niek Ossevoort.
Altijd handig als er twee keepers zijn
omdat er dan goede partijspelen gespeeld
kunnen worden. Het is wederom fantastisch weer en het veld is goed geprepareerd door Niels de greenkeeper van
Agterberg. Alle spelers ogen, ondanks de
zware training van gisteren, fit en hebben weinig klachten, anders dan wat stijve spieren.

Vrijdag, 26 juni
Wederom sluiten twee spelers aan, Sjoerd
Linssen van Fortuna Sittard en Marijn de
Kler van Jong Vitesse. Met hen erbij kunnen wij een team vormen. Inmiddels zijn
de jongens aan elkaar gewend en is er
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Dinsdag, 7 juli

veel plezier. Even de gedachten op iets
anders dan de situatie waar zij verkeren.
Trainen is het middel om het zelfvertrouwen weer wat op te krikken. Na vandaag
zijn de spelers twee dagen vrij om even te
herstellen van de geleverde inspanningen. Maandag staat de eerstvolgende training op het programma.

Maandag, 29 juni
Robert Stolte van Excelsior sluit vandaag
aan. Daar staat wel tegenover dat Andre
Krul op stage is gegaan in Zuid- Afrika.
Wellicht dat hij na zijn stage weer aansluit. Helaas dus maar één keeper bij
Team VVCS. Desondanks gooit Kaiser er
weer een heerlijke training tegenaan. Met
Robert van Westerop op doel. Drie jaar
geleden gestopt, maar nog zeer fit. Hij
blijkt moeilijk te passeren. Na een weekendje rust zijn de spelers fris en gretig.
Helaas valt Roorda uit met lichte knieklachten, het zal toch niet…

en is de selectie duidelijk. De trainer
hoeft geen moeilijke keuzes te maken,
ook weleens makkelijk voor een trainer.
Om als team netjes voor de dag te komen
deel ik polo's en bijpassende shorts uit
aan alle spelers en de staf. We zijn er
klaar voor.

Vrijdag, 3 juli

Vanwege de extreme warmte wordt de
training vervroegd. Zelf ben ik nog even
naar de Sligro gegaan om wat extra
water en sportdrank te halen.
Congrescentrum Woudschoten levert
weer keurig de koffie, thee en de lunchpakketten. Het is vroeg in de ochtend en
nog redelijk koel om te trainen. Ik sta
heerlijk langs het veld te genieten van
het spelplezier. Vanwege een tekort aan
spelers vraag ik iedereen om werkzoekende collega's te enthousiasmeren om ook
mee te doen. Ook een extra keeper zou
welkom zijn. Luke Kairies is nu onze
enige keeper en hij wordt vandaag door
Robert van Westerop onder handen genomen. De middagtraining vervalt vanwege
de warmte. Het strand lijkt vandaag een
betere locatie om te vertoeven.

Wedstrijddag voor Team VVCS. Curaçaos
international Papito Merencia meldt zich
op het laatste moment. Hij is een zeer welkome gast. Met drie wissels beginnen wij
op Woudestein tegen Team Zwitserland.
Het begin is goed van Team VVCS. Door
goed combinatiespel komt Zwitserland er
in het eerste kwartier niet aan te pas.
Kansen creëren wij, mede door het ontbreken van een echte spits, echter niet.
Na een kwartier neemt Team Zwitserland
het heft in handen. Zij zijn fitter en beter
op elkaar ingespeeld. Zij blijken achteraf
ook langer in training te zijn en al enkele
wedstrijden gespeeld te hebben. Met de
rust staat het 0-2 voor de Zwitsers. Het
wordt uiteindelijk 1-3 met Santy Hulst
als doelpuntenmaker voor Team VVCS.
Teleurgesteld komen de spelers de kleedkamer in. Na een korte nabespreking van
Kaiser keren de spelers huiswaarts.
Maandag wordt er weer getraind.

Donderdag, 2 juli

Maandag, 6 juli

De dag voor de eerste wedstrijd tegen Team
Zwitserland. Vanwege het 50-jarig jubileum van FIFPro heeft het Tournament
een andere opzet gekregen. Via een
knock-out fase moet elk land zich plaatsen voor het eindtoernooi. Verliezen betekent geen Tournament dit jaar. Roorda is
gelukkig weer fit. We beschikken dus
over twee wissels op de bank en Robert
van Westerop fungeert daarnaast als
reservekeeper. Het is niet te hopen dat
wij vandaag of morgen te maken krijgen
met enkele blessures. Dan wordt spelen
wel erg lastig. Gelukkig blijft iedereen fit

Vandaag sluiten Tim Janssen en Diego
Karg aan. Het spitsenprobleem is in één
keer opgelost. Janssen is wel herstellende
van een blessure en Karg heeft nog niets
gedaan, maar toch. Simon van Zeelst is
op proef gegaan bij Motherwell en speelt
met hen op dinsdag een wedstrijd. Bijna
alle spelers zijn ongeschonden uit de
strijd gekomen, alleen Hulst en Almeida
hebben wat liesklachten en trainen niet.
Ondanks het verlies is de sfeer in de
groep goed en heeft iedereen zin om te
trainen. Donderdag is de volgende wedstrijd tegen Helmond Sport.

Dinsdag, 30 juni
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Vier nieuwe namen erbij. Cresendo van
Berkel, Cendrino Misidjan, Giovanni
Cairo en Alain Cornelissen. Cornelissen is
een keeper. De selectie telt inmiddels
achttien spelers. Eindelijk kan Kaiser een
grote partij spelen. Nu wij alle posities
bezet hebben, heeft de coach meer mogelijkheden. Het vertrouwen in een eerste
overwinning groeit. Het niveau van de
trainingen is zonder meer goed. Alle spelers krijgen een hotelpak uitgereikt, dat
dient te worden gedragen op de wedstrijddag. Het lijkt net een echte BVO.

Donderdag, 9 juli
Wedstrijddag voor Team VVCS. Met een
forse selectie reizen wij af naar SomerenEind voor de wedstrijd tegen Helmond
Sport. Zelf eerst naar Zeist gereden om
bij de stomerij kleding op te halen. Dan
snel door naar Brabant. De wedstrijd verloopt niet goed voor ons team. Een zeer
fel en goed spelend Helmond overklast
ons op alle fronten. Het is dat keeper
Luke Kairies enkel goede reddingen verricht anders waren wij in de eerste helft
al op grote achterstand gekomen. Met
een ruststand van “maar” 2-0 komen wij
goed weg. Na rust loopt het iets beter bij
ons, maar toch verliezen wij uiteindelijk
met 4-0. Een kleine deceptie voor de spelers. Zeker voor Richard Stolte en Diego
Karg. Zij vallen beiden geblesseerd uit en
voor hen zit Team VVCS erop. Dat geldt
ook voor Wouter de Vogel en Santy Hulst.
Wouter gaat op proef bij FC Oss en Santy
in Spanje bij Compostella. Na de wedstrijd wordt besloten de spelers het weekeinde vrij te geven en maandag weer fris
te beginnen. Dinsdag wacht Telstar, onze
volgende tegenstander.

Maandag, 13 juli
De laatste week van Team VVCS. Deze
week dus geen FIFPro Tournament maar
twee wedstrijden. Morgen Telstar en vrijdag tegen Players4Contract, de Belgische
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variant van Team VVCS. Zij zijn ook uitgeschakeld voor het Tournament. Een
wedstrijd in België voor het oog van
Belgische scouts levert de spelers misschien nog iets op.
Niet alleen Stolte, Karg, de Vogel en Hulst
vallen weg, ook Papito Merencia stopt
omdat hij heeft besloten om op eigen
kracht verder te gaan. Toch ook een lichtpuntje vanochtend, want Rangelo Janga
sluit aan. We hebben weer een spits in
ons midden. Na de nabespreking wordt
er weer goed getraind en focussen de spelers zich op de volgende confrontatie.
Nieuwe Revu en het AD zijn aanwezig bij
de training om interviews af te nemen
met diverse spelers en de trainer. Elke
vorm van aandacht is welkom voor deze
spelers.
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Donderdag, 16 juli
De laatste training van Team VVCS. Dit
jaar dus geen traditioneel einde met een
toernooi en een barbecue. Een laatste
wedstrijd morgen in België en dan is het
voorbij. Het FIFPro Tournament was altijd
voor spelers en staf een moment waar
naar toe werd gewerkt.
De training verloopt wederom in goede
sfeer met veel afwerkvormen, waarbij de
ouderwetse koffiemolen, tegenwoordig
koningskoppel genoemd, voor veel hilariteit zorgt. De winnaars Sam v/d Kreeke en
Marijn de Kler gaan na afloop op de foto.
Intussen ben ik bezig geweest om alle
spullen te verzamelen om terug te brengen naar ons kantoor in Hoofddorp.
Alleen de wedstrijdspullen hoef ik nog te
gebruiken.

Vrijdag, 17 juli

Dinsdag, 14 juli
Vandaag de wedstrijd in Driehuis tegen
Telstar. Op het verouderde kunstgrasveld
van RKVV Velsen komen wij ex-Team
VVCS 'er Steve Olfers tegen. Steve deed
twee jaar geleden mee en speelt nog
steeds betaald voetbal, een mooi voorbeeld van het nut van ons team. Veel
media aandacht vandaag;
Voetbalmagazine VI, RTL sport en Nieuwe
Revu zijn aanwezig om interviews af te
nemen. Onder het toeziend oog van veel
scouts speelt ons team de eerste helft
zeer goed. Telstar wordt de wil opgelegd
en er worden veel kansen gecreëerd.
Spits Janga fungeert als een stabiel aanspeelpunt, waardoor wij tot goed combinatiespel kunnen komen. Een door
Rangelo Janga benutte penalty en een
fantastisch afstandsschot van Jermias
Carlos David resulteren in een verdiende
2-0 voorsprong bij rust. Na rust gaat het
helaas een stuk minder. Nu is Telstar de
bovenliggende partij en buigt de achterstand om in een 4-3 voorsprong. Weer is
het niet gelukt om te winnen. We waren
er vandaag echt zo dichtbij.

De afsluitende dag voor Team VVCS. Ik
ben vroeg op kantoor voor het schrijven
van dit dagboek. Drie-en-een-halve week
komt voorbij en zet ik op papier.
Ondanks dat er nog geen contract is verdiend (alleen enkele spelers op proef),
bevestigt dit verslag weldegelijk het nut
van Team VVCS. Fit blijven, wedstrijdritme opdoen en een hoop plezier zijn
immers ook onderdelen van dit initiatief.
We spelen vanavond in Sint-Truiden in
het vernieuwde stadion van STVV. Een
mooie locatie om de laatste wedstrijd te
spelen. Ik hoop dat er veel Belgische
scouts aanwezig zullen zijn en dat de spelers nog één keer hun talent kunnen
laten zien. De wedstrijd verloopt heel
goed. Team VVCS speelt ondanks het

warme weer met mooi combinatievoetbal
de Belgen zoek. Met behoorlijk wat
scouts van Belgische en Nederlandse
clubs op de tribune maken onze spelers
een goede indruk. Rangelo Janga bepaalt
de ruststand op 1-0 uit een strafschop.
Een magere afspiegeling van het krachtsverschil op het veld. Na rust wisselen de
Belgen 7 spelers waar wij met maar één
wissel komen. Toch blijft Team VVCS de
betere ploeg. Uit een vrije trap maakt
België gelijk, volledig tegen de verhouding in. Uit een vloeiende aanval maakt
Elson do Rosario Almeida de 2-1. Als de
vermoeidheid toeslaat bij de
Nederlanders, België heeft inmiddels nog
eens 3 verse krachten ingebracht, wordt
het op de valreep toch nog 2-2. In kleedkamer benadruk ik dat de uitslag niet
belangrijk is, maar juist het goede spel
van alle spelers. Het was onze beste, maar
helaas ook laatste wedstrijd.
Na de wedstrijd neem ik in de kleedkamer afscheid van alle spelers en bedankt
ik Ruud, Robert en Rene voor hun inzet
en positieve bijdragen. Ik wens de spelers
heel veel succes toe en geef aan dat wij
altijd bereikbaar zijn voor hen voor welke
hulp dan ook. Uiteraard hoop ik dat er de
komende periode meerdere spelers alsnog een contract kunnen ondertekenen.
Voor heel wat spelers in dit team geldt
namelijk dat zij voor elke Jupiler League
club een aanwinst zijn.
Graag bedank ik Deventrade, de KNVB en
Congrescentrum Woudschoten voor hun
bijdragen aan Team VVCS.
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Voetbalmakelaars en
vooroordelen over
vrouwenvoetbal

PIM DE VOS

I

n mijn praktijk als advocaat, maar ook als
voetballiefhebber, ben ik heel wat talentvolle spelers tegengekomen, die op advies
van hun makelaar, intermediair, agent,
adviseur of hoe ze zich ook noemen, te
vroeg naar de verkeerde club in een verkeerde
competitie zijn gegaan. Verkeerd omdat zij de
nodige ervaring tekort kwamen om zich waar te
maken bij de club die vaak teveel geld voor hen
had uitgegeven. Je bent twintig, hebt zestien
doelpunten gemaakt in de Nederlandse eredivisie, je wordt omringd door familie en fans die je
een held vinden, maar daarmee heb je nog geen
succes in de Engelse of Spaanse eredivisie.
Tientallen talenten zijn te vroeg naar het buitenland vertrokken en terecht gekomen op de
bank, in de zandbak van een van de Golfstaten
of bij een obscure club in de Oekraïne of
Rusland. Wie er beter van werd? Hun makelaar.
Een makelaar die huizen verkoopt, zal nooit
zeggen dat je een huis niet moet kopen of verkopen, want dan krijg hij geen commissie. Een eerlijke voetbalmakelaar zal zijn speler te vroege en
verkeerde transfers dringend afraden. Ik zou
mij, net als bijvoorbeeld de gebroeders De Jong,
door de VVCS laten adviseren.
Jonge Nederlandse tennissers die als toptalenten
worden beschouwd, falen meestal als ze prof
worden. Ze leven uit de koffer en zitten driehonderd dagen per jaar in een hotel. Ze kunnen fantastisch tennissen, maar het komt er vaak niet
meer uit. Leven als een prof is niet gemakkelijk
en vraagt grote zelfdiscipline. Voor een jonge
voetballer is dit niet anders, zeker als het geld
met bakken binnenkomt en je ineens heel veel
vrienden hebt…
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Vrouwenvoetbal en vrouwelijke advocaten
De discussie tussen mannen over vrouwenvoetbal loopt over van de vooroordelen. Dat is mannen eigen. Toen ik als jonge advocaat van
drieëntwintig een boek las over de advocatuur,
om een idee te krijgen hoe die wereld in elkaar
zat, las ik tot mijn verbijstering: 'De advocatuur
is in principe voor de vrouw geen geschikt
beroep, het publiek, de beslissende factor apprecieert ze niet.'
Dit standpunt is onzinnig gebleken. Er zijn
inmiddels ongeveer evenveel vrouwelijke als
mannelijke advocaten (en rechters).
Gisteren werd een nieuwe vrouwelijke advocaat
van ons kantoor door de Rechtbank beëdigd,
dus echt advocaat. Er werden in totaal 25 advocaten beëdigd. Hoeveel mannelijke? Niet meer
dan negen!. Zestien vrouwelijke advocaten! Bijna
twee keer zoveel als mannen. En vrouwen waren
toch ongeschikt voor het beroep van advocaat?
Inmiddels voetballen wereldwijd 29 miljoen
meisjes en vrouwen. Voetbal is internationaal
veruit de grootste sport voor vrouwen. De KNVB
heeft bijna 140.000 meisjes en vrouwen die voetballen. Het is een kwestie van tijd (en geld) voordat we met de internationale top mee zullen
kunnen. In mijn jeugd stond het honkbal in de
kinderschoenen, enige jaren geleden was
Nederland wereldkampioen. Pas op voor vooroordelen…

Pim de Vos

RED de contractspeler juli 2015

28-07-2015

16:11

Pagina 39

RED de contractspeler juli 2015

28-07-2015

16:11

Pagina 40

