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Een seizoen is voorbij voordat je het weet. Als ik dan weer de balans
opmaak realiseer ik mij hoe apart de voetballerij eigenlijk is.

“Jong Ajax op De Braak
is best een mooi affiche”

W

ie mij had verteld dat er gedurende het seizoen twee trieste
faillissementen (AGOVV en
Veendam) zouden plaatsvinden
en dat vervolgens in het nieuwe
seizoen drie beloftenteams en één amateurteam in
een pilot toegevoegd worden aan de Jupiler League
had ik voor gek verklaard. Toch is er, gedwongen door
de ontstane leegte in de Jupiler League, in mijn ogen
de beste variant gekozen om de competitie weer uit
het slop te trekken. Ondanks verwoede pogingen van
de CED om de divisie gezonder te maken en meer
exposure te geven is de instroom van beloften en
amateurs zowel sportief als financieel een must. De
grote talenten van Ajax, PSV en FC Twente zullen veel
meer weerstand ondervinden en sneller door ontwikkelen. En dat jong Ajax langskomt op De Braak is best
een mooi affiche. Financieel worden de clubs er ook
niet slechter van en FOX zal meer dan ooit aandacht
geven aan de Jupiler League. Belangrijk voor ons is wel
dat uiteindelijk wordt toegewerkt naar achttien volwaardige BVO's, de huidige zestien aangevuld met
twee nieuw in te richten BVO's afkomstig uit de
Topklasse. De overgangsregeling welke door het
bestuur betaald voetbal en het bestuur amateurvoetbal is uit onderhandeld konden wij niet anders dan
ondersteunen. Al had deze wat betreft het verplichtte
aantal contractspelers zelfs een jaar korter mogen
zijn. Maar ook de vakbonden zien in dat de eisen om
het betaald voetbal in te gaan aanpassing behoefden.
Wij zijn benieuwd hoe de pilot zal uitpakken en zullen dit in het belang van de werkgelegenheid scherp
evalueren met de KNVB.
Op het moment dat deze column verschijnt zijn er al
een aantal competitieronden gespeeld en ik ben zeer
benieuwd hoe de eerste ervaringen zullen zijn.
De komende twee jaar hebben wij de tijd om alle kinderziektes te ervaren en op een correcte manier op te
lossen.

DANNY HESP

onder het huidige licentiesysteem het mogelijk is dat
een club na respectievelijk 7 en 10 maanden failliet
gaat. De door de KNVB afgegeven licentie mag de speler toch wel de zekerheid bieden dat zijn contract
voor minimaal één seizoen gewaarborgd is. Helaas
blijkt het huidige licentiesysteem te weinig handvatten te bieden om clubs beter te controleren en spelers
een contractgarantie te garanderen. Wij zullen blijven hameren op een betere controle door de KNVB bij
“probleemclubs” maar er ligt zeker ook een grote verantwoordelijkheid bij de clubs zelf. Zeker als je kijkt
naar de omvang en kwaliteit van de arbeidsorganisatie van clubs. Dat laat nog weleens te wensen over.
Met die constatering krijgen de gesprekken voor een
structurele samenwerking tussen de KNVB en de VVCS
Academy weer meer lading. De noodzaak van het
opleiden van voetballers tot managers van de toekomst neemt meer en meer toe. Zij kennen de voetballerij van binnen en zijn met de juiste papieren zeer
geschikt om BVO's goed te kunnen managen. Tevens
zou wat ons betreft de trainerscursus voor actieve
profs toegankelijker en flexibeler moeten zijn. Spelers
kunnen daardoor eerder en makkelijker instromen in
de bestaande trainerscursussen. Ook een samenwerking met stichting Meer dan Voetbal is in de maak.
Het gezamenlijk ontwikkelen van een MVO opleiding
om spelers bekwaam te maken in het organiseren van
evenementen ten behoeve van clubs is zeer gewenst.
Elke club heeft een MVO beleid, laat de populairste
medewerkers van de club deze dan ook uitvoeren.
Al met al wordt het weer een interessant seizoen voor
ons allen.

Om nog terug te komen op de faillissementen van het
afgelopen seizoen. Wij hebben als CSR in beide gevallen om opheldering gevraagd hoe het kan zijn dat
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Datum uitspraak
televisierechtenprocedure
nog onzeker
Het Gerechtshof van Amsterdam
heeft haar uitspraak in de televisierechtenprocedure aangehouden voor acht weken en wel tot
27 augustus 2013. Bij de verschijning van dit magazine was nog
niet duidelijk of er opnieuw
sprake zal zijn van uitstel.
Wordt derhalve vervolgd.

Seizoen 2012/2013: minder
tuchtzaken en minder rode
kaarten
In vergelijking tot het seizoen
ervoor bleek 2012/2013 een
“schoon” seizoen. De aanklager
had aanmerkelijk minder werk.
Kende het seizoen 2011/2012
nog een aantal van 189 tuchtrechtelijke zaken, daar waren
dat het voorbije seizoen er 132.
Ook het aantal rode kaarten vertoonde met name in de
Eredivisie een sterke daling van
144 naar 115. In de eerste divisie
was de daling iets minder van
omvang; van 49 naar 42. Ook
het aantal sepots en aantal zittingen bij de tuchtcommissie
toonden een gelijke dalende
trend.

FIFA geeft interessante cijfers
over kalenderjaar 2012
Dat kalenderjaar registreerde de
FIFA 11.326 internationale overgangen.
De bij de UEFA aangesloten landen waren goed voor 56% van al
deze internationale transfers.
Kijkend naar de roots van de
wereldwijd getransfereerde spelers valt het op dat het merendeel van hen de Braziliaanse
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nationaliteit heeft.
In 14% van deze gevallen werd
er tussen de clubs een afkoopsom overeengekomen. Dit was
in totaal USD 2.5 biljoen.
Volgens dit transfermarkt rapport van de FIFA werd een
gemiddeld percentage van 28%
(!) door de clubs betaald aan
agenten.
Dan nog de over de leeftijden
van deze spelers. Gemiddeld
waren zij 23 jaar. De jongst
internationaal getransfereerde
speler was 16 jaar en zijn meest
ervaren collega telde 45 lentes.

Voetbalbond Cyprus vraagt
FIFA om uitstel van betaling
Honderden spelers wachten nog
op achterstallig salaris van clubs
op Cyprus. Velen van hen maakten procedures aanhangig bij de
Dispute Resolution Chamber
van FIFA. In het merendeel der
zaken was er geen enkele rechtvaardiging voor het niet of niet
tijdig betalen door de clubs en
ging het derhalve om niets
anders dan wangedrag van de
clubs. Nadeel van de procedures
bij de DRC is dat deze het nodige geduld van de spelers vergen.
Cypriotische clubs doen in deze
procedures vaak niets anders
dan rekken.
Het bestuur van de CFA, de
Cypriotische Voetbalbond,
maakt het nu nog gekker. Daar
waar clubs binnen 30 dagen uitvoering hebben te geven aan
door de Dispute Resolution
Chamber gedane uitspraken,
vraagt men nu om de
Cypriotische clubs het recht te
gunnen om aan spelers te betalen bedragen te mogen spreiden
in 24 maandelijkse termijnen.
Oftewel, spelers die soms al

meerdere jaren wachten op het
geld dat hen contractueel
gewoon toekomt, moeten na het
eindelijk binnen krijgen van
hun vonnis nog maar eens twee
jaar geduld hebben…
Men beroept zich daarbij (uiteraard) op de crisis. Een werkelijk
belachelijk verzoek, dat naar wij
mogen verwachten door FIFA
niet gehonoreerd zal worden.
Het gaat tenslotte om ordinair
wanbeleid en wangedrag jegens
spelers dat niet beloond mag
worden.
Betalingsachterstanden lijken bij
het merendeel der Cypriotische
clubs eerder regel dan uitzondering. Regelmatig beslaan deze
een periode van meer dan een
half jaar. Ook komt het nu al
voor dat spelers de trainings- en
wedstrijdkleding zelf hebben te
wassen omdat het water op de
club reeds werd afgesloten…
Voor de VVCS past hier dan ook
een “negatief transferadvies”.

Guyon Fernandez niet welkom
op training Feyenoord
Vlak voor de aanvang van het
nieuwe seizoen kreeg Fernandez
een telefoontje van Feyenoord
waarin hem werd medegedeeld
dat hij niet welkom was bij de
trainingen van de eerste selectie.
Dit terwijl in zijn arbeidsovereenkomst expliciet werd opgeno-
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Confrontaties
men dat hij zonder meer gerechtigd is tot het volgen van juist
die trainingen. Het hierna volgende overleg verliep bepaald
niet eenvoudig. Het leek er op
alsof Feyenoord wilde bepalen
bij welke andere club de speler
zijn loopbaan zou moeten vervolgen. Uiteraard ging dat veel
te ver. Uiteindelijk was het de
speler die koos verhuur aan PEC
Zwolle.

Gerard Aafjes en PEC Zwolle
uit elkaar
Ook Gerard Aafjes kreeg een
telefoontje waarin hem kenbaar
werd gemaakt dat hij zich niet
bij de eerste training van de Aselectie hoefde te melden. Het
tijdstip van deze mededeling
was werkelijk bizar, namelijk de
dag voor de eerste training om
22.00 uur. Wat volgde waren
diverse ronden van overleg,
waarbij de speler werd bijgestaan door de VVCS. Uiteindelijk
concludeerden club en speler
dat een voortij-dige beëindiging
van het nog tot 1 juli 2014
lopende contract de enige resterende optie was. Ook in die
onderhandelingen werd Aafjes
gesteund door de VVCS. Per 1
augustus jl. kwam een einde aan
het dienstverband tussen partijen.

Gaan een amateurcontract en
WW samen?
Heel wat spelers krijgen hier de
komende periode weer mee te
maken. Hen wordt gevraagd om
als amateur overschrijving aan
te vragen naar een betaalde
club. Gemakshalve wordt er
door de betrokken club dan
vaak gesteld dat zo'n speler
“gewoon” zijn uitkering in het
kader van de werkloosheidswet
kan behouden. Zo'n ex-prof
heeft dan te trainen en te spelen
zonder dat hij salaris ontvangt.
Nogal wat clubs leggen dan ook
de betrokken speler een zgn.
amateurcontract voor, waarin
allerhande verplichtingen worden zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld twee keer per dag trainen, sponsoractiviteiten, wedstrijdbesprekingen en verplichte
bezoeken voor het goede doel.
Nogmaals, dit alles zonder dat
daar enige vergoeding tegenover
staat.
Dit raadt de VVCS spelers
nadrukkelijk af. Immers, alle
uren die je dan voor de club
bezig bent, ben je feitelijk niet
beschikbaar voor de arbeidsmarkt en voor die uren kun je
dus gekort worden. Wanneer je
als speler een dergelijk risico
toch wilt nemen, moet je er voor
zorgen dat je in elk geval kunt
aantonen dat je niet verplicht
bent om alle trainingen te volgen en geen andere verplichtingen jegens de club bent aangegaan (richting sponsors en
goede doelen etc.). Het verweer
voor jou als speler richting de
UWV is dan dat dit de enige
manier is om jouw vaardigheden op peil te houden en zo
juist uitzicht te houden op een
betaald baan. Maar let op: dit

blijft zeer risicovol. Zeker wanneer je alle wedstrijden blijkt te
gaan spelen.
Veel beter verdedigbaar is de
situatie dat je als speler op proef
gaat, of dat je concreet uitzicht
hebt op een contract over bijvoorbeeld één of twee maanden.
De VVCS is de mening toegedaan dat clubs zich van dergelijke “constructies” zouden moeten onthouden.

mr Louis
Everard

Herindeling Nederlandse
clubs voor internationale
opleidingsvergoedingen
Op verzoek van de FIFA heeft de
KNVB de Nederlandse clubs
opnieuw ingedeeld. Deze indeling vindt plaats op basis van de
gelden welke door de clubs aan
hun opleiding worden besteed.
Clubs of Regionale
Jeugdopleidingen die per seizoen meer dan ¤ 700.000,-besteden aan hun jeugdopleiding worden ingedeeld in de
categorie I. Zij kunnen in het
geval van een internationale
overgang de hoogste opleidingsvergoeding hanteren. Deze
bedraagt ¤ 90.000,-- per opleidingsjaar voor de spelers die qua
leeftijd onder deze regeling vallen. De indeling geldt voor de
komende twee seizoenen. De
wijzigingen bleken beperkt. FC
Zwolle steeg van categorie III
naar II (¤ 60.000,-- opleidingsvergoeding), terwijl Helmond Sport
en Willem II juist daalden van
categorie II naar categorie III (¤
30.000,-- opleidingsvergoeding).
De club met veruit het hoogste
budget is Ajax.
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John van den Brom:

Hoe nu verder na landstitel
In zijn debuutjaar bij Anderlecht behaalde John van den Brom direct de landstitel. Maar zonder slag
of stoot ging dat niet. Een gesprek over contractonderhandelingen, cultuurverschillen en communicatie. 'In het begin dacht ik: doe je mond nou eens open, dan weet ik hoe je erover denkt.'

Iwan Tol

N

eerpede, een buitenwijk van Brussel.
Terwijl het elektrische hek langzaam
opendraait, ontvouwt zich beetje bij
beetje het ultramoderne trainingscomplex van Anderlecht. Een paars-wit
sprookje, dit trainingscentrum. Twee jaar geleden
werd het voor zo'n tien miljoen euro uit de grond
gestampt. Maar goed, dan heb je ook wat, want het
complex is uitgerust met onder meer een ontvangstruimte, behandelkamers, vergaderzalen, een
zwembad, fitnessruimte en, niet te vergeten, tal van
prachtige, kortgeschoren velden. Een droom voor
elke trainer.
Op zijn trainingskamer, strak en trendy ingericht,
beaamt John van den Brom: 'Alles is hier gericht op
maximale werkomstandigheden. Ik kan me nog
goed heugen dat ik hier werd rondgeleid, nog voordat ik mijn contract had getekend. Toen dacht ik
wel eventjes: wauw, hier wil ik graag werken!'

Het belangrijkste, vind ik,
is dat je moet uitgaan van
de kracht van je ploeg

hotel. Dan heb je het echt over het zakelijke gedeelte. Salaris, woning, auto, telefoon, die dingen. Dat is
het pakkie an van Louis Laros.'
Zit jij al je hele leven bij de VVCS?

'Nee, dat is pas na mijn voetbalcarrière gekomen.
Als speler werd ik begeleid door SportPromotion.
Toen ik stopte, ben ik overgestapt naar de VVCS. Dat
komt met name door Louis, met hem heb ik nog
samengespeeld bij Vitesse. Ik denk dat ieder bureau
het beste met zijn mensen voorheeft, maar uiteindelijk gaat het om wie je vertrouwt. Louis is een
vriend van me, ik kan honderd procent van hem op
aan. Bij wijze van spreken zou ik niet eens mee hoeven naar contractbesprekingen.'
Anderlecht is je eerste buitenlandse club als trainer. Hoe merk
je nou wezenlijk dat je hier in het buitenland werkt?

'Het is maar twee uurtjes rijden, maar de cultuur,
en dus ook de gewoontes, zijn heel verschillend. Dat
merk ik elke dag. Neem de begroeting. Als je hier 's
ochtends binnenkomt, geef je elkaar een hand en
de vrouwen een zoen op de wang. Ik ben hier
meestal om acht uur, dan ben ik een van de eersten
op het complex, maar als je wat later komt ben je
zo vijf minuten verder voordat je iedereen persoonlijk hebt begroet. Het is een beleefdheidsvorm hier,
ik vind dat wel prettig. Je hebt dan meteen al het
eerste fysieke contact met je spelers gehad.'
En qua voetbal, zijn de opvattingen anders?

Hoe waren die onderhandelingen met Anderlecht?

'We hebben in totaal drie afspraken gehad. De eerste keer was bij de VVCS in Hoofddorp, met de
manager van Anderlecht erbij, Herman Van
Holsbeeck Dan is het een beetje aftasten, kijken of
er een klik is. De tweede keer was bij de voorzitter
thuis, meneer VandenStock, in Brussel. Hij zei toen
heel eerlijk: ik ken u niet. Dat komt mooi uit, antwoordde ik toen, ik u ook niet, dus laten we kennismaken. Daarmee was het ijs gebroken. Het werd
een heel open en prettig gesprek. Veel over voetbal
gesproken ook. En de laatste keer zaten we in een

8
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'Wij zijn opgegroeid met de overtuiging dat je altijd
voor de winst moet gaan. Dat is er vanuit de opleiding ingestampt en gaat er niet meer uit. Zelfs als
Willem II naar de Arena gaat, hopen ze op een
stunt. In België is het andersom. Als een kleine
ploeg tegen een grote ploeg speelt, is de eerste
gedachte bij die kleine ploeg: hoe komen we hier
zonder kleerscheuren weg. Niet verliezen staat voorop. Ik zeg niet: het een of het ander is beter. Het is
puur een constatering. Het belangrijkste, vind ik, is
dat je moet uitgaan van de kracht van je ploeg. Ligt
die bij de verdediging, dan is het naïef om vol op de
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aanval te gaan. Maar heb je een sterke defensie, dan
is het logisch dat je daar wat meer op leunt. Het
hangt maar net van je ploeg af.'
Een leven lang loopt hij als rond in de voetballerij,
John van den Brom. Als voetballer speelde hij voor
Vitesse, Ajax, Istanbulspor, wederom Vitesse en De
Graafschap. Vanaf 2003 begon hij als trainer. Via
Bennekom, Ajax (jeugd), AGOVV, ADO Den Haag en
Vitesse kwam hij bij Anderlecht terecht. Het is zijn
eerste club in het buitenland als trainer.
Werken in het buitenland, wat betekent dat voor je
privésituatie?

'Ik moet eerlijk zeggen: dat is misschien nog wel de
zwaarste bevalling geweest. Als voetballer heb ik in
Turkije gezeten, maar dat was anders: het gezin was
veel jonger. Nu zijn mijn dochters 18 en 21 jaar en
studeren ze in Nederland. Mijn vrouw heeft daarom
gezegd: ik blijf bij de kinderen in Amersfoort. Dat
snap ik heel goed, maar het is wel zwaar. Voor mij
omdat ik hier alleen ben en voor mijn vrouw omdat
ze het hele jaar heen en weer moet pendelen.'
Is het eenzaam?

'Nee, dat ook weer niet. Maar wel ongezellig. Ik ben
gewend om in een vol huis aan te komen: vrouw,
hond, kinderen. En ik heb natuurlijk ook nog mijn

vrienden in Amersfoort, mijn moeder. Met name als
ik terug rij naar België, is het eventjes zwaar. Dat
laat je alles achter. Nou heb ik het gelukkig heel
druk bij Anderlecht, dus er is afleiding genoeg. En
Max de Jong, de keeperstrainer, zit in dezelfde situatie. Dat scheelt. Regelmatig vragen we aan elkaar:
kook jij of kook ik? Ik moet zeggen: ik heb nog
nooit zoveel gekookt als in het afgelopen jaar, al zal
ik nooit een topkok worden. In Amersfoort heb je
een hele goeie slagerij. Daar kun je prima maaltijden kopen. Dat doe ik meestal. Die vries ik dan hier
in. Dat is ongeveer het niveau van mijn kookkunsten, haha.'
Hoe is het met de druk? Voel je die meer omdat je nu bij een
topclub werkt?

'Weet je: eigenlijk is de druk overal hetzelfde. Of je
als trainer nou bij AGOVV, ADO Den Haag of Vitesse
werkt, maak niet uit; je wilt altijd winnen. Het verschil met Anderlecht is misschien dat men hier
gewend is om altijd te winnen. Dus als dat een keertje niet gebeurt, dan merk je wel meteen wat stress
hier en daar. Dat herken ik van mijn tijd bij Ajax.
Maar het is nou niet dat ik hier bevend zit van: o, ik
moet winnen. Ik loop natuurlijk al wat langer mee.
Het hele circus eromheen, daar word ik niet snel
meer warm of koud van.'
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Hebben ze aan jou moeten wennen hier?

'Ja, zeker aan mijn directe manier van communiceren. Dan zeiden mensen hier: “ja, maar we doen
het al tien jaar zo.' 'Jammer dan', zei ik. 'Nieuwe
trainer, nieuwe kansen, nieuwe regels. We doen
het op mijn manier.'
Kun je daar een voorbeeld van geven?

'Ik heb hier bijvoorbeeld stafoverleg gevoerd. Dat
kenden ze nog niet. Daarin kan iedereen zijn verhaal kwijt: ik, de teammanager, de fysio, noem
maar op. Dan moet iedereen dus in een groep
gaan vertellen wat-ie vindt. Dat vindt niet iedereen prettig, merkte ik. In het begin dacht ik weleens: doe je mond nou eens open, dan weet ik hoe
je erover denkt. Maar mensen moesten zich eerst
even veilig gaan voelen. Ze zien me hier echt als
de baas. Dat ben ik ook, maar zo voel ik het niet.
We doen het samen, waarbij ik uiteindelijk verantwoordelijk ben. Dat is leuk als het goed gaat,
want dan krijg je de schouderklopjes. En minder
leuk als het niet goed draait, want dan ben je de
eerste in de vuurlinie. Maar uiteindelijk is het een
teamproces. Dat vind ik ook het mooie aan dit
vak.'
Van den Brom kende een zeer succesvol debuutjaar bij Anderlecht. Hij leidde zijn ploeg naar de
Champions League, won de Supercup en pakte
uiteindelijk, in een krankzinnige slotwedstrijd
van de play-offs tegen Zulte Waregem, de landstitel. Het was de kroon op een mooi en zwaar jaar.
Heb je ooit zo'n spannende ontknoping meegemaakt?

'Met ADO Den Haag was het ook zo spannend, die
finale in de play-offs tegen FC Groningen. Eerst 5-1
winnen, daarna 5-1 verliezen en uiteindelijk toch
via strafschoppen winnen. Dat gevoel kwam tegen
Zulte Waregem weer helemaal terug. Met
Anderlecht hadden we zes maanden bovenaan
gestaan en uiteindelijk was er in de beslissende
wedstrijd zelfs nog een moment dat we geen kampioen dreigden te worden. Echt bizar.'

Heel België viel over je
heen toen je het woord
'verneukt' had gebruikt

Ze zien me hier
echt als de baas

Kortom, kon niet
beter. Maar het
feit dat je puntenaantal wordt
gehalveerd voordat je met de playoffs begint, dat strookt niet met mijn sportieve
ambities. Dat kan ik niet uitleggen aan mensen.
We hadden zestien punten voorsprong op
Standard Luik geloof ik, dat werden er in één klap
acht. Toen verloren we de eerste wedstrijd ook nog
eens. Ja, dan wordt het lastig. De achtervolgers
kregen een boost en wij een knock-out. Ik vond
het moeilijk om daar mee om te gaan, want ik
kende dit fenomeen niet. Iedereen kon opeens van
elkaar winnen, je zag de gekste uitslagen.'
Heb jij het vorige seizoen soms niet heel verwonderd om je
heen gekeken naar de stadions in België?

'Zeker. Elke keer eigenlijk. De infrastructuur, zoals
ze dat hier noemen, is een catastrofe. We hebben
in stadions gespeeld, pff, daar zaten niet eens toeschouwers achter het doel, omdat die tribunes
waren afgekeurd. Daar hing het vol met alleen
maar reclameborden. Ik kan daar de charme echt
niet van inzien. Kom op hé, we leven in 2013. Dat
soort stadions zouden in Nederland echt niet
meer kunnen.'
Je bent ook nog een keer in opspraak gekomen.
Heel België viel over je heen toen je het woord
'verneukt' had gebruikt.
'Tot de Belgische Tweede kamer aan toe.
Ongelofelijk. Het werd een grove rel, er gingen
zelfs stemmen op om me voor vier wedstrijden te
schorsen. En wat was er nou helemaal gebeurd?
Een journalist vroeg me wat ik van de scheidsrechter vond. Ik antwoordde toen vanuit mijn
gevoel en zei: 'hij verneukt op deze manier ons
hele seizoen'. Ik geef toe: het is geen woord dat ik
elke dag gebruik, maar het is ook niet beledigend
of zo. Alleen heeft het in België kennelijk een heel
andere lading. De clubleiding tikte me op de vingers. Ze zeiden: Anderlecht is een sjieke club, dit
past niet bij ons imago. Ik was het daar niet mee
eens. Je hoeft niet alles te accepteren, vind ik.
Maar ja, je hebt ook te maken met een bepaalde
clubcultuur. Niet iedereen hoeft zich natuurlijk
aan mij aan te passen. Aan de andere kant: ze hebben niet voor niets mij aangenomen. Daar hoort
ook die emotie bij. Tussen die twee zaken moet je
een balans zien te vinden.'
Hoe voorkom je nou zo'n rel in de toekomst?

Die play-offs in België waarbij aan het einde van het seizoen
het puntenaantal wordt gehalveerd, is dat niet raar?

'Ik vind het systeem op zich, om met de beste zes
teams van de competitie te strijden voor het kampioenschap, heel aantrekkelijk. Het was spannend, de stadions zaten vol, het was mooi weer.

'Niet in je emotie reageren. Ik blijf nu lang binnen. Te lang misschien, want de tv-verslaggevers
moeten snel werken, dat besef ik ook wel. Maar ik
wil eerst even met mijn assistenten de wedstrijd
doornemen, even stoom afblazen. Pas daarna kom
ik nu naar buiten.'
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Wie coacht jou? Bel je bijvoorbeeld wel eens met Van Gaal als
je ergens mee zit?

'Van Gaal is mijn leermeester. Als ik hem tegenkom,
hebben we het wel over bepaalde dingen. Maar het
is niet zo dat ik hem bel voor advies of zo. De
manager hier is mijn vertrouwensman, ik overleg
veel met mijn assistenten en ik spar ook weleens
met een vriend van me, die niet in het voetbal zit,
maar wel een leidinggevende functie heeft. Hij
heeft mij geleerd: niet nadenken, je moet gelijk,
bam, zeggen wat je vindt. Negen van de tien keer
werkt dat goed. En soms steek ik ook mijn licht op
bij mijn dochters. Die hebben dezelfde leeftijd als
mijn spelers. Dan vraag ik ze bijvoorbeeld: is dat

De afgelopen jaren ben
ik te vaak en te snel
overgestapt. Deze rit
wil ik afmaken.

nou normaal om de hele tijd een koptelefoon op te
hebben? Ja dus, zij stappen ook op de fiets met
muziek op hun oren. Het lijkt mij niks. Maar je
kunt moeilijk blijven volhouden dat vroeger alles
beter was, je moet ook met je tijd meegaan.'
Heb jij hier bij Anderlecht nou net zoveel plezier als toen je bij
Bennekom trainer was?

'Ja, absoluut. Elke dag op het veld staan, spelers
beter maken, en niet te vergeten een wedstrijd
coachen, dat vind ik echt het allerleukste dat er is.
Dat was bij Bennekom al zo, en dat vind ik nu nog
steeds.'
En waar moet dat uiteindelijk toe leiden?
'Geen flauw idee, echt niet. Ik zit nog steeds in de
lijn naar boven. Tot nu toe is elke stap een promotie
geweest en ik zie wel waar dat eindigt. Maar ik hou
me niet bezig met waar ik over drie jaar sta.
Integendeel eigenlijk. Als ik de laatste jaren een
ding heb geleerd, dan is het wel dat niets te plannen is in de voetballerij. Als ik al iets in gedachten
heb, dan is het om hier mijn 3-jarige contract uit te
dienen. De afgelopen jaren ben ik te vaak en te snel
overgestapt. Deze rit wil ik afmaken.'

september 2013

DE CONTRACTSPELER

15

RED de contractspeler Aug 2013

13-08-2013

09:24

Pagina 16

RED de contractspeler Aug 2013

13-08-2013

09:24

Pagina 17

Lectori Salutem:

een potje op zolder of op
de bank, maar hoe?
STEF BEKKER

H

et zijn rare tijden, de economie
draait, maar zeker niet op volle toeren. De recessie raakt ook de voetballerij. Transfers zullen vast nog
plaatsvinden, doch salarissen zullen
dalen. Voor topspelers zal een club altijd wel een
bedrag overhebben. Er zijn echter voetballers die
bevreesd naar de einddatum van hun contract
kijken. Heb ik dadelijk nog wel werk? En wat
moet ik als ik geen werk heb? Waar sta ik financieel? Laat je positie niet alleen afhangen van je
huidige baan, speel ook in op de toekomst. Ga
een opleiding volgen. De VVCS Academy biedt
voldoende mogelijkheden. Daarnaast is het aan
te bevelen om eens goed met je belastingadviseur te praten over jouw financiële status.
Vinger aan de pols houden.
Het zijn economisch zware tijden en niet iedereen heeft een 'mazzeltje', getuige dit praktijkvoorbeeld. Een erfgenaam maakte het onvermijdelijke gegeven mee dat zijn vader overleed. Tot
de nalatenschap behoorde een Chinees potje
ofwel een Guan Yuang. Tezamen met andere
bezittingen werd het potje in de aangifte successie opgegeven. Een deskundige taxeerde het
potje op € 15.000,-. Het potje, afkomstig uit de
periode van de Ming-dynastie, werd een jaar
later door belanghebbende bij het veilinghuis
Christie's aangeboden. Dat kende aan het potje
in 1e instantie een waarde toe van € 100.000,-,
dat na twee weken nog eens werd bijgesteld tot
€ 400.000,-! Nadien werd de veilinglimiet weer
aangepast tot € 500.000,-, waarna de erfgenaam
hoog spel speelde en verzocht de veilinglimiet te
verhogen naar € 1.000.000,-. Uiteindelijk is potje
verkocht voor …..€ 23.000.000,-! De inspecteur
ziet dit ook en legt een navorderingsaanslag op
met het laatstgenoemde bedrag als uitgangspunt. Dat vond het Hof te gortig en paste de
waarde aan naar € 10.000.000,-, hetgeen in de
ogen van onze erfgenaam toch teveel is. Het
woord is nu aan de Hoge Raad.

jaar 2013 heeft de overheid de fiscale spelregels
rondom de renteaftrek voor een eigen woningschuld verscherpt. Waar het om scharniert is dat
voor nieuwe aftrekbare hypotheekschulden
alleen nog tenminste een annuïtaire variant
gebruikt mag worden. Bij een annuïtaire lening
betaal je per termijn zowel een bedrag aan aflossing als rente. In het begin van de looptijd
beslaat het maandbedrag grotendeels rente en
een verwaarloosbaar bedrag aan aflossing. Het
aflossingsbestanddeel neemt toe met het verstrijken van de jaren. Het gevolg daarvan wel is dat
de renteaftrek met het verstrijken der jaren
afneemt. Dat heeft op termijn zonder meer
gevolgen voor jouw besteedbaar inkomen. Hoe
speel je daar nu op in? Wellicht moet je ook
eens denken aan het aflossen op de eigen
woningschuld. Meer en meer zal dat aangevlogen worden vanuit een investeringsbeslissing. In
aanvang is een eigenwoning schuld de enige
schuld waarvan de rente aftrekbaar in box 1 kan
zijn. Toch kan het aflossen van de eigenwoning
schuld interessant zijn als het afgezet wordt
tegen het rendement dat het overige vermogen
oplevert. Een rendementsvergelijking derhalve.

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).

Moraal van het verhaal is dat niet iedereen een
potje op zolder heeft. En als je ook maar enig
vermoeden hebt dat een geërfd object toch meer
waard is dan wat deskundigen aangeven, verkoop het maar even niet. Hopelijk wordt het
object nog meer waard en je vermijdt wellicht
een discussie met de inspecteur. Nu zal deze
casus niet snel opgeld doen voor een paar voetbalschoenen tenzij deze ooit gedragen zijn door
ene J. Cruijff. Helaas zal niet iedereen een gouden potje op zolder vinden. Je kunt je financiële
toekomst wel regelen door je ook op dat gebied
goed te laten begeleiden!

Je hebt geen potje maar je wilt misschien wel
een huis kopen. Kan dat? Met ingang van het
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Geleidelijke opleiding van nieuwe belofte voor verdedi g

Kai Heerings klaar vo o
seizoen in eredivisie
Opnieuw verjongt FC Utrecht
voor een deel het hart van de
defensie. Na vier jaar verzilverde de 28-jarige Belg Jan
Wuytens zijn aflopend contract met een vrije transfer
naar AZ. Van trainer Jan
Wouters mag de vijf jaar jongere Kai Heerings het gat in
de verdediging opvullen. 'Ik
wil een stabiel seizoen draaien. Niet te veel fouten maken
en laten zien wat ik kan', zo
verwoordt de 23-jarige
Amsterdammer een paar van
zijn voornaamste voornemens.

FOTOGRAAF BROER VAN DEN BOOM

K

ai Heerings (van 12 januari 1990) liep als
het ware al vijf jaar warm bij FC Utrecht.
In 2008 overgekomen van Volendam rijpte
hij twee jaar in het belofteteam, eer hij in
het seizoen 2011-2012 debuteerde in het
eerste en zich geleidelijk aan klaarmaakte voor de
opvolging van de oudere generatie in de Galgenwaard.
Zijn entree op 20 augustus 2011 bij Vitesse, nog onder
trainer Erwin Koeman, beperkte zich tot de laatste
drie minuten, vanwege een rode kaart voor Marcus
Nilsson. 'In dat seizoen heb ik nog twee keer in de
basis gestaan, uit tegen Excelsior en thuis tegen
Heracles, en ik ben nog één keer (thuis tegen FC
Groningen) ingevallen', zo noteerde de authentieke
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linkspoot een saldo van vier duels in de competitie
van 2011-2012.
In de voorbereiding op het afgelopen seizoen schoof
Kai Heerings bij FC Utrecht op in de hiërarchie. 'Schut
ging naar Zuid-Afrika. Ik had nu alleen nog Wuytens
voor me. Ik kwam vast bij de A-selectie en kreeg mijn
eerste A-contract. Het was geen nieuw contract, maar
een opwaardering van het oude.'
Trainer Jan Wouters zette hem, al met al, dertien keer
in, waarvan viermaal in de basis. In de laatste fase
gunde hij ook Kai Heerings de kans zich alvast in te
spelen voor de editie van 2013-2014. 'Ik heb hem ook
wel gebruikt als defensieve middenvelder. Als een slot
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i ging van FC Utrecht

o or eerste volledige

op de deur, wanneer we het in een wedstrijd moeilijk
kregen', zo haalt Wouters als een voorbeeld de zwaar
bevochten 1-0 thuis tegen ADO Den Haag aan.
Als jonkie maakte Kai Heerings bij RCZ Zaandam kennis met het voetbal. Hij was zes jaar en Sportpark
Jagersveld kon hij vanaf zijn ouderlijk huis lopend of
met de fiets bereiken. 'Ik heb daar heel kort gezeten.
Hooguit een half jaar. Ik heb er alleen maar getraind.
Het was een heel klein clubje.' Weggestopt in
Zaandam, nadat hij op driejarige leeftijd Amsterdam
had verlaten voor de stad waar ZFC ooit van 1955 tot
1971 meesnoepte van het betaalde voetbal.
Zilvermeeuwen had hem meer te bieden, al lag dat wel

aan de andere kant van Zaandam. 'Co Adriaanse zat in
het bestuur. En mijn opa begeleidde de scheidsrechters. Ik moest met de auto worden gebracht.' Twee jaar
bracht hij door bij de F-jes, één jaar bij de E 1, als
linksbuiten. 'Ik heb een paar keer meegedaan aan de
talentendag van Ajax. Ik was tien jaar toen ik naar
Ajax ging.'
De E 1 in Amsterdam deelde Kai Heerings met de twee
maanden jongere Daley Blind. 'Bij Ajax ben ik omgetoverd in een linkshalf en linksback. Ik wisselde dat af
met Blind. We deden dat om het doelpunt. Op die leeftijd wilde ik liever als linkshalf spelen. Bij Ajax had je
achterin niet echt veel te doen.' In de D 2 pendelde hij
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nog tussen beide linies, maar in D 1 werd hij
strakker vastgepind aan de positie van linksachter.
Aanvankelijk nam hij vanuit het Zaandam geregeld het Ajax-busje naar De Toekomst. Maar hij
wilde de havo in de hoofdstad doorlopen. 'Ajax
had een samenwerking met de middelbare
school OSB in de Bijlmer. Die school was achter
de Arena. Ik heb een jaar in huis gezeten bij
Daley Blind. We moesten vroeg naar school en
we gingen samen op de fiets. De vader van Daley
(Danny Blind) werd hoofd opleidingen bij Ajax
en wist hoe slecht het eigen busvervoer was
geregeld.'
Via de C 2 en de C 1 kreeg Kai Heerings in de B 2
bij Ajax last van een zogenoemde groeispurt. 'Ik
schoot omhoog. Nu ben ik 1.89 meter maar toen
ik vijftien was groeide ik zeker vijftien centimeter.' In de B 2 stokte derhalve de opleiding. 'In de
competitie heb ik bijna niets gespeeld. Wim
Kwakman was trainer. Hij had contact met de
medische staf. Hij moest het wat rustiger aan
doen met me.'
Onder Bryan Roy als trainer van de B 1 kwam de
ontwikkeling weer op gang. Maar halverwege
dat seizoen stagneerde opnieuw de scholing, en
ditmaal onherstelbaar. 'Ik kreeg een conflict
met Roy. Ik vond het geen goede trainer. Hij kon
niet omgaan met jonge jongens. Heel veel jongens knapten op hem af.' Tijdens een onderling
oefenwedstrijdje tussen de B- en A-selectie kon
Kai Heerings geen stap verzetten vanwege een
ontstoken kleine teen aan beide kanten. 'Ik kon
niet eens mijn slippers aan. Maar ik moest van
hem spelen. Ik kon geen meter lopen. In de rust
ben ik gestopt. Ik heb mijn tas ingeleverd en ik
heb bedankt.'
Het was Kerst en in die sfeer poogde Ajax vrede
te stichten met de boze en opgestapte verdediger. 'Ik werd opgebeld door Patrick Ladru, coördinator bij de jeugd. Of ik alsjeblieft wilde
terugkomen? Ik maakte nog altijd deel uit van
Ajax. Ik heb daar goed over nagedacht. Aan het
einde van het seizoen zou ik hoe dan ook naar
een andere club gaan. Ik ben toch teruggekomen. Roy heeft zijn excuses gemaakt, maar de
communicatie met hem bleef slecht. Aan het
einde van het seizoen zei hij me dat ik niet verder kon bij Ajax, maar ik had het toch al gehad.'
In de tussentijd had Kai Heerings reeds gesproken met AZ, om in Alkmaar de jeugdafdeling in
de A 1 af te ronden. Maar dat ketste op een rare
manier af, vrijwel zeker om de vergoedingssom
van zo'n 80.000 euro voor de genoten opleiding
in Amsterdam. 'Ik heb nog twee trainingen meegemaakt bij Feyenoord, maar ik wilde de havo
afmaken. Ik heb voor mijn school gekozen en ik
ben naar Volendam gegaan. Dat wilde me graag

hebben.' In de A1
kreeg hij het nummer
zes op de rug gespeld.
'Ik heb bij Volendam
het hele seizoen als
verdedigende middenvelder gespeeld.'

'Ik heb bij
Volendam het
hele seizoen als
verdedigende
middenvelder
gespeeld.'

Scouts van FC Utrecht
signaleerden de potentie van het linksbenige talent en tipten de
technische staf. 'Ik was
18 en stapte over naar
de A 1 van Utrecht. Ik
kwam nog niet in aanmerking voor een contract, maar wel voor een
vergoeding. Ik leende eerst de auto van mijn
vader, tot ik na een half jaar genoeg gespaard
had voor een eigen auto.' Bij FC Utrecht verdedigde hij voor het eerst centraal, ofschoon hij
ook vaak het middenveld versterkte. 'Zeker aan
het einde van dat jaar was ik meer middenvelder.'

In 2009 promoveerde Kai Heerings naar Jong
Utrecht, als centrale verdediger en kon hij een Bcontract voor twee jaar ondertekenen. 'Ik had
nog geen zaakwaarnemer. Ik kreeg hulp van
Dave Bulthuis. Ik kende hem van Volendam. Hij
kwam een jaar na mij over naar Utrecht.' Pas als
lid van de A-selectie schakelde hij over op de
VVCS. 'Via Robbie Alflen (assistent van Wouters)
kwam ik in contact met Patrick van Diemen.'
In de twee seizoenen als lange route naar het
eerste van FC Utrecht snoof hij slechts één keer
sfeer op bij de A-selectie. 'Ik heb onder Du
Chatinier een keer meegetraind. Ik was nog volledig bezig met Jong Utrecht.' De eerste teken
van een naderende doorbraak diende zich aan
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in de vroege fase van het seizoen 2011-2012,
waarna hij geleidelijk werd meegezogen in de
gedwongen verjonging bij de verrassend stabiele
nummer vijf van de voorbije competitie.
De erkenning als basiskracht schemerde al door
in december van vorig jaar, toen de directie van
FC Utrecht hem een contract voor twee jaar met
een optie voor een derde voorschotelde. 'Dat is
nu in juli 2013 ingegaan.'' Met stip steeg Kai
Heerings ook in de rangorde van de selectie: van
het rugnummer 21 in het vorige seizoen naar 14
nu. Nummer 4, normaal voorbehouden aan een
centrale verdediger, is sinds zijn plotselinge
dood op 29 november 2005 in Utrecht voor eeuwig verbonden aan David di Tommaso. 'Maar ik
vind veertien ook een mooi nummer', zo kent
hij de klassieke achtergrond van dit lang legendarische getal.
In eerste instantie zou hij samen met Mike van
der Hoorn het centrum van de achterhoede vergrendelen. In wezen een hereniging van het
beloftevolle koppel uit Jong Utrecht. Maar de
twee jaar jongere jeugdinternational zwichtte
voor de lokroep van Ajax. Enigszins spijtig, want
de twee zouden elkaar perfect hebben aangevuld. 'Ik was een voetballende verdediger. Onder
Robbie Alflen in Jong Utrecht ben ik meer een
echte verdediger geworden. Ben ik ook harder
geworden, zoek ik meer de duels op. Qua mentaliteit ben ik zeker harder geworden. Ik houd
niet van verliezen.'
Het wegvallen van Van der Hoorn wilde Wouters
onder geen beding opvangen met nog een goudvis uit de eigen vijver. 'De ploeg was al jong,
maar moet niet nog jonger worden. We moeten
daarin wel een bepaalde balans houden', aldus

de raad van de trainer aan de zuinig ingestelde
directie. De 26-jarige Belg Timothy Derijck klopte met het profiel van de beoogde leider in de
achterhoede.
Maar pas na de alarmerende nederlaag tegen
het Luxemburgse Differdange, in de voorronde
van de Europa League, zette het geschrokken FC
Utrecht de huur van de PSV'er voor een jaar
daadwerkelijk door. 'Dat was wel nodig', toonde
Kai Heerings zich ingenomen met de Belg als
buurman in het centrum van de defensie. 'Qua
coaching en het neerzetten van de verdediging
is hij verder dan wij. Zijn ervaring kunnen we
goed gebruiken.'

Vader goede voorbeeld
Kai Heerings kreeg het verdedigen mee van zijn
vader. 'Hij voetbalde tien jaar bij Ajax. Hij
behoorde tot de generatie van Rijkaard en Kieft.
Maar hij is nooit verder gekomen dan het tweede elftal. Hij was een rechter centrale verdediger, een voorstopper, meer het type van het
tegenhouden. Hij kreeg ruzie met Aad de Mos
en is daarna naar Telstar gegaan. Daar kwam hij
wel in het eerste.'
Inmiddels 50 jaar, leefde Heerings senior zich
nog een tijd uit bij de veteranen van Ajax. Maar
sinds een jaar of vijf concentreert hij zich volledig op zijn activiteiten als trainer.
'Hij is twee jaar trainer geweest van
Zilvermeeuwen en nu alweer drie jaar van
Hellas Sport in Zaandam. Een tweedeklasser,
waar hij als hoofdcoach ook de jeugd coördineert. Hij is in het bezit van het diploma
Oefenmeester I', zo volgt Kai Heerings consequent het goede voorbeeld van zijn vader.

Vertrouwen van Jan Wouters
Jan Wouters heeft alle vertrouwen in Kai Heerings als nieuweling in de
defensie van FC Utrecht. 'Hij heeft zeker wel mogelijkheden om zich op het
hoogste niveau te bewijzen. Maar het wordt wel zijn eerste volledige jaar in
de eredivisie. Hij moet het toch laten zien. Hij heeft het zeker in zich', aldus
de bemoedigende beoordeling van de trainer. Volgens Wouters moet de
Amsterdammer zich in verdedigend opzicht nog verbeteren. 'Het voetballende gedeelte, het opbouwen, dat is goed en daarin maakt hij ook de goede
keuzes. Maar in de verdedigende duels moet hij sterker worden. Hoewel hij
niet tot de snelsten behoort, lost hij dat vaak voor een boel op met het oog.
Hij ziet het spel ook redelijk goed. Verdedigend koppen kan ook nog beter.'
Kai Heerings kan zich wel vinden in de opmerkingen van zijn trainer. 'Ik
moet meer verdedigend denken. Eerst zelf goed spelen, dan de anderen op
hun plek wijzen. Het leren neerzetten van de verdediging. Het rechterbeen
moet beter. En aanvallend koppen, en zo te scoren', zo beseft hij maar al te
goed dat hij nog het nodige heeft bij te leren.
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Mark van Bommel, Arne Slot en Yuri Rose zwaaien

'Als voetballer dacht
Door LEX MULLER

De één zwaait af met een afscheidswedstrijd, de ander bouwt geruisloos af bij de
amateurs. Maar alle drie willen als trainer doorgaan in het (betaalde) voetbal. Drie
totaal verschillende karakters als speler, met een geheel eigen verhaal en hetzelfde
doel. Hoe kijken Mark van Bommel (36), Arne Slot (34) en Yuri Rose (34) terug op hun
carrière en hoe blikken ze vooruit in een toekomst als “baas” over een elftal?

I

k heb altijd verder gekeken dan mezelf',
peinst Mark van Bommel hardop over de
vraag waarom hij zich graag als trainer wil
bekwamen. 'Ik wist al op mijn negentiende
dat ik trainer wilde worden. Ook als voetballer dacht ik al als een trainer', geeft Arne Slot als
één van de redenen op. 'Als je me tien jaar geleden
had gevraagd of ik later trainer wilde worden, had
ik nee gezegd. Maar het is steeds meer gaan kriebelen', bekent Yuri Rose op zijn beurt.
Ze hadden alle drie als speler een paar belangrijke
eigenschappen gemeen voor de functie van trainer:
leiderschap in het veld, natuurlijk overwicht en
gezag, en actief bezig zijn met het goed neerzetten
van een team. Ze hebben ook min of meer dezelfde
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afkomst: middenvelder. Maar al in hun resume over
hun loopbaan duiken de eerste duidelijke verschillen op.

Hun loopbaan
Mark van Bommel: 536 competitiewedstrijden (78
goals) in 21 jaar bij de volgende clubs: Fortuna
Sittard, PSV, Barcelona, Bayern München, AC Milan
en weer PSV. In totaal 22 prijzen: kampioen eerste
divisie; 4 landstitels, 1 beker, 3 Super Cups in
Nederland; Champions League, landstitel en 2
Super Cups met Barcelona; 2 landstitels, 2 bekers, 2
Super Cups met Bayern; landstitel en 2 Super Cups
met Milan; 1 Super Cup met PSV.
Debuut op 15 mei 1993 als invaller tegen Cambuur
Leeuwarden; einde op 12 mei 2013 uit tegen FC
Twente. 'Ik heb een fantastisch gevoel bij mijn carrière. Als je ziet waar ik allemaal heb gespeeld en
wat ik heb gewonnen. Qua prijzen heb ik er het
maximale uitgehaald. Het was het waard.'
Arne Slot: 462 competitiewedstrijden (100 goals) in
17 jaar bij de volgende clubs: FC Zwolle, NAC,
Sparta, weer FC Zwolle/PEC Zwolle. Twee keer kampioen met Zwolle in de eerste divisie. Debuut op 14
oktober 1995 als invaller uit tegen FC Den Bosch;
einde op 12 mei 2013 tegen ADO Den Haag. 'Naar
mijn maatstaven is mijn carrière volledig geslaagd.
Al die jaren waren hartstikke mooi. Ik ben bijna
altijd basisspeler geweest. En ik heb niet boven mijn
niveau gespeeld.'
Yuri Rose: 406 competitiewedstrijden (99 goals) in
16 jaar bij de volgende clubs: FC Volendam, Heracles
Almelo, SC Heerenveen, Sparta, De Graafschap en
Cambuur. Kampioen in de eerste divisie met De
Graafschap en Cambuur. Debuut op 7 maart 1998
als invaller uit tegen Sparta; einde op 3 mei 2013
uit tegen Excelsior. 'Ik kijk met een goed gevoel
terug op mijn carrière. Misschien had ik er net iets
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af maar stoppen niet met voetbal

ik als trainer'
meer kunnen uithalen. Ik heb dicht tegen een buitenlands avontuur aangezeten. Dat zou leuk zijn
geweest. Die ervaring mis ik.' In 2005 was hij in
gesprek met Maritimo op Madeira. 'Ik was daar al
geweest, om een huis uit te zoeken. We hebben het
vanwege de financiën op het laatste moment moeten afblazen.'

Hun hoogtepunt
Mark van Bommel: 'Al de prijzen die ik heb gewonnen. Het absolute hoogtepunt was voor mij het winnen van de Champions League met Barcelona in
2006 (2-1 tegen Arsenal in Parijs). Dat is ook de
hoogste prijs die ik heb gewonnen.'
Arne Slot: 'Ik noem voor mij drie hoogtepunten. Ik
ben twee keer kampioen geweest met Zwolle. Dat is
weinigen gelukt. Dat is ook uniek in de Zwolse
geschiedenis en ervaar ik als heel speciaal. Zeker de
tweede titel. Ik was aanvoerder en mocht de schaal
omhoog houden. En de vierde plaats met NAC,
onder Henk ten Cate in 2003 dat daarmee na dertig
jaar weer eens Europees voetbal haalde.'
Yuri Rose: 'Heel lastig om aan te geven. De twee
kampioenschappen in de eerste divisie. Eerst in
mijn eerste jaar met De Graafschap. De tweede keer
in mijn laatste jaar bij Cambuur Leeuwarden. Dat
zijn mijn hoogtepunten.'

Hun dieptepunt
Mark van Bommel: 'De verloren finale op het WK
2010 in Zuid-Afrika. Vooral omdat we zo dicht bij de
titel waren. Ik had het gevoel dat we die finale hadden kunnen winnen. Daarom is het voor mij de
grootste teleurstelling in mijn carrière. Ik zie het
ook wel als een mooi moment dat je überhaupt in
de finale staat. Dat is niet veel spelers gegeven.
Maar het gaat om de prijzen en wij hebben uiteindelijk niets gewonnen. In de verloren finale met
Bayern tegen Inter in de Champions League waren
we kansloos. Daar stapte ik makkelijker overheen
dan na de WK-finale.'
Arne Slot: 'Mijn grootste teleurstelling was met
Zwolle het missen van het kampioenschap in 2011
in de eerste divisie. Op het laatst pakte RKC de titel.
Gelukkig hebben we het een jaar later goedgemaakt.'
Yuri Rose: 'Ik heb twee dieptepunten. Mijn laatste

jaar bij De Graafschap. De manier waarop dat is
gelopen. We haalden spelers, met wie we het niet
gingen redden. Het hele seizoen zag je het gebeuren. In één jaar werd alles verpest. Heel jammer
voor de club.' De Graafschap eindigde als zeventiende in de eredivisie en degradeerde tijdens de
nacompetitie in de ronde tegen FC Den Bosch (0-0
en 1-1).
'Het tweede dieptepunt beleefde ik bij het vertrek
bij Sparta. Ik had daar vier jaar een goede tijd
gehad. Maar samen met Slot moest ik weg. We
waren allebei de oudere en dure spelers. We wisten
al lang dat Sparta ons kwijt wilde. Zeg dat dan op
de eerste dag van de voorbereiding. Wees eerlijk. We
hebben beiden nog meegedaan in de eerste wedstrijd, voor vijf minuten. Het was zo slap. Daardoor
ging ik met een rotgevoel weg.'

Hun laatste seizoen
Mark van Bommel: 'Ik had andere voorstellingen
van mijn laatste jaar bij PSV. We hebben alleen de
Johan Cruijff Schaal gewonnen. Het heeft niet
gebracht wat ik ervan verwachtte. Aan de andere
kant, ik heb er alles aan gedaan. In die 21 jaar heb
je twee tot drie seizoenen, die zo verlopen, die zon-
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der prijs eindigen. Dit was er één van. Neemt niet
weg dat het niks aan mijn carrière heeft kapot
gemaakt.'
'Ik ben een speler die afhankelijk is van het elftal. Ik
ben een dienende speler, die kan uitblinken als het
elftal goed speelt. Ik ben niet het type dat de wedstrijd in zijn eentje beslist, zoals Ibrahimovic,
Ribery of Robben. Ik ben zoals bijvoorbeeld
Schweinsteiger. Hij speelt fantastisch als het elftal
goed speelt. Zo'n speler ben ik ook. Ik kan ook in
dienst spelen van die jongens. Ik ben wel een
belangrijk onderdeel als het in het elftal goed
loopt.' In zijn laatste seizoen kwam hij nog tot 34
wedstrijden en 8 goals; 28 in de eredivisie, 2 in de
beker, 3 in de Europa League en 1 voor de Super
Cup.
Arne Slot: 'Ik heb nog nooit zo weinig gespeeld als
in mijn laatste jaar. Dat kwam door fysiek ongemak.
Het ging niet meer met mijn linkerknie. Het was
echt klaar. In de competitie heb ik nog twaalf wedstrijden gehaald en in de beker drie. Tegen Willem
II (zaterdag 2 maart) stond ik voor het laatst in de
basis. Daarna heb ik niet meer gespeeld, Ik ben nog
één keer ingevallen, in de laatste wedstrijd thuis
tegen ADO Den Haag, voor een paar minuutjes. Dat
was meer voor de foto's dat ik in het tenue van PEC
werd uitgezwaaid. De laatste drie maanden liep ik
al stage bij Jaap Stam bij de beloftes. Ik kon niet verdedigen, ik wilde de details van het verdedigen van
hem leren.'
Yuri Rose: 'Ik ben altijd heel fit geweest, maar in
mijn laatste jaar bij Cambuur heb ik last gehad van
veel kleine pijntjes. Een verrekking van de kuit,
scheurtje in de binnenband van de knie, ontstoken
achillespees, lichte verrekking van de hamstring.
Steeds was ik er voor een paar weken uit. Ik heb nog

19 wedstrijden meegedaan.'
'In februari na de winterstop heb ik besloten te
gaan stoppen. Ik was ook veel van huis. Ik moest
veel reizen en was vaak weg in het weekeinde. Ik
heb een jongen van tien en een meisje van vier. Ik
vond de familie belangrijker dan al die pijntjes. Het
jaar daarvoor was ik ook al toe aan stoppen. Ik had
al gesproken met Spakenburg. Maar in de vakantie
kwam Cambuur. Ik heb een leuk jaar gehad. De
kampioenswedstrijd uit tegen Excelsior was mijn
laatste. Het jaar daarvoor degradeerde De
Graafschap, nu promoveerde Cambuur. Voor mij
een veel mooie afsluiting.'

Het niveau in de eredivisie
Mark van Bommel: 'Wij moeten zeker niet overdrijven, dat wij zo fantastisch voetbal spelen. En zeggen
dat wij beter zijn dan de Premier League. Dan sla je
de plank mis. Ik moet toegeven dat het minder is
geworden. Toen ik in 2005 wegging bij PSV, haalden
wij de halve finales in de Champions League en AZ
de halve finales in de UEFA Cup. Drie jaar eerder
won Feyenoord nog de UEFA Cup. Kijk eens naar de
namen van de spelers in die tijd bij Ajax en
Feyenoord. Vergelijk het met nu, dat toch is een
wereld van verschil. Ook qua niveau in de top. Je
moet accepteren dat het minder is geworden. Het
gat is groter geworden.'
Arne Slot: 'De competitie is veel minder geworden
dan tien jaar geleden. De eredivisie roomt steeds
meer af. Jongeren van 20 en 21 jaar, zelfs uit de subtop, trekken al naar het buitenland. Vroeger won je
niet bij Groningen of Heerenveen , laat staan bij
PSV. Je speelde toen tegen Ibrahimovic, Robben,
Alex, Gomes, Sneijder, Van Persie, Van der Vaart,
noem maar op. Nu gaan zelfs de mindere spelers
naar het buitenland. Met PEC zijn we het afgelopen
seizoen slecht twee keer weggespeeld, dat was tegen
Ajax. We wonnen bij PSV, we eindigden als elfde in
ons eerste jaar na terugkeer in de eredivisie. Zelf
kon ik me ook veel gemakkelijker onderscheiden
dan vroeger. '
Yuri Rose: 'Je krijgt steeds meer jongere elftallen.
Vroeger ging je op zijn vroegst als je 24 of 25 jaar
was naar het buitenland. Toen ik bij Volendam
kwam, was in achttien. De rest van het elftal was
veel ouder, met veel dertigers. Nu gaan ze al met 21
jaar naar het buitenland. Ze hadden nog drie of vier
jaar kunnen blijven en dat mist de eredivisie.
Daardoor is de competitie minder geworden. Clubs
kunnen oudere spelers niet meer betalen. In de
grote competities in het buitenland zijn de elftallen
gemiddeld veel ouder.'

De nabije toekomst
Mark van Bommel: 'Mijn intentie was om zo snel
mogelijk trainer te worden. Je weet natuurlijk nooit
of je een goede trainer bent. Maar ik vind het wel
interessant om een heel elftal naar je hand te zetten; met verschillende karakters iedereen op een
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lijn te krijgen. Ik vind het leuk om zo'n proces te
volgen. In de loop der jaren die gasten beter te
maken, ook herkenbaar te laten voetballen. Ik wilde
dat gelijk doen. Die mogelijkheid is me ook geboden door de KNVB om gelijk Oefenmeester I te
doen.'
'Ik heb meer dan twintig jaar betaald voetbal
gespeeld. Dat is best slopend, niet alleen voor mij,
maar ook voor de familie. Zeker als je ook zeven
jaar in het buitenland hebt gespeeld. Daar was je
soms vier tot vijf dagen in de week weg. Elke keer
weer was je met de volgende wedstrijd bezig. Dat
ging allemaal ten koste van de familie. Ik zag het
programma voor de cursus van Oefenmeester I. Ik
zet me daar voor meer dan honderd procent voor
in. Maar het moet niet tegen gaan staan. Ik ben
bang dat dat wel dit jaar gebeurt. Daarom heb ik
gezegd: ik doe het een jaar niet. Ik neem een jaar
afstand. Ik kan nou een keer doen wat de familie
wil.'
Een jaar lang krijgt de familie in alles voorrang.
'Dochter Renee speelt vijf keer in de week tennis. Ze
zit op hockey, traint twee keer in de week en speelt
op zaterdag een wedstrijd. Thomas, haar tweelingbroer, speelde bij Fortuna Sittard maar is nu terug
naar SV Meerssen. Hij heeft twee trainingsdagen en
een wedstrijd in de D 1 op zaterdag. Ruben, de jongste, speelt ook bij Meerssen. Hij heeft ook twee trainingsdagen en een wedstrijd in de E 1. We gaan met
z'n allen nu ook op vakantie. Ik wil een wedstrijd
bezoeken van Bayern en Milan. We hebben daar
vrienden wonen. Kortom, ik kom tijd tekort.' De
cursus heeft hij uitgesteld tot medio 2014. 'Dat doe
ik in Zeist en loop daarbij stage bij een elftal van
PSV. Het jaar daarop ga ik bij PSV een eigen team
trainen.'
Arne Slot: 'In mijn contract met Zwolle stond een
clausule dat ik na mijn stoppen assistent bij het eerste zou worden. Maar toen ik voor het laatste jaar
bijtekende, hebben we dat assistentschap laten vallen. In het kampioensjaar heb ik drie tot vier maanden meegelopen op de commerciële afdeling, om
sponsoren te benaderen. Dat was wel heel leuk. Met
Zwolle kan ik nu twee richtingen inslaan: trainerschap of technisch directeur.'
'Voor het komende seizoen ga ik de jeugd trainen
en ik ga scouten. Ik train de C 2, de eerstejaars van
13. Dat is een bewuste keus. Ik wil bij de jongere
jeugd beginnen. Met de C 2 train ik vier keer per
week, plus een wedstrijd. Daarnaast assisteer ik
twee keer in de week de trainer bij B 1. Ik wil heel
veel trainersuren maken. Scouten doe ik dan op de
vrijdagavond of als het kan in het weekeinde.'
Yuri Rose: 'Ik ga bij Ajax voetballen in het eerste
zaterdag-elftal. Dat speelt in de hoofdklasse. Verder
ga ik twee ochtenden in de week via Ajax werken
met probleemjongeren. Maandag en woensdag
gedurende drie uur. Met ze sporten bijvoorbeeld.

Sociale vaardigheden bijbrengen. Via de Ajax
Campus; dat is een gezamenlijke initiatief van Ajax
en de gemeente Amsterdam.'
'Ik ga ook stage lopen bij een elftal in de Ajax-jeugd.
Mogelijk bij Orlando Trustfull en de A 1. Ik wil bij
een grote club in de keuken kijken. Dat is goed voor
mijn ontwikkeling. Het jaar daarop geef ik me op
voor de cursus van Oefenmeester I. Dan wil ik echt
trainer worden. Of ik doorga voor coach betaald
voetbal, weet ik nog niet. Dat zie ik dan wel.'

Afscheidswedstrijd
Mark van Bommel: op 19 juli in het Philips Stadion
het Team Bommel tegen PSV. Met onder anderen
Nilis, Kezman, Gomes, Stam. Van Bronckhorst en
Van Marwijk als coach. Arne Slot: op 27 juli in het
stadion van PEC Zwolle het kampioensteam van
Zwolle uit 2002 tegen het kampioensteam van 2012.
Yuri Rose: 'Voor mij geen afscheidswedstrijd. Dat
hoeft ook niet. In mijn ogen heb ik het mooiste
afscheid gekregen, de kampioenswedstrijd bij
Excelsior. Dat was heel bijzonder.'

Slot ontwerpt allerlei aanvoerdersbanden
Samen met zijn jongere broer Jakko bedenkt, ontwerpt en vervaardigt Arne Slot speciale aanvoerdersbanden. 'In overleg met de clubs
maken we het ontwerp en produceren we de banden. Dat kunnen
wedstrijdbanden zijn, maar ook voor speciale wedstrijden. Zo mochten we de band maken voor de afscheidswedstrijd van Mark van
Bommel. Een band met daarop de datum 19-07-2013 Philips Stadion
en de logo's van de clubs waar hij allemaal heeft gespeeld.'
Arne en Jakko Slot hebben daartoe het bedrijf Slotwear opgericht.
Ze leveren onder meer de banden in de eredivisie voor PSV, FC
Twente, Ajax, Vitesse, Heerenveen, NAC, Heracles, PEC Zwolle,
Cambuur en Roda JC. Ze kosten 17,95 per band en zijn te bestellen
via de site www.uniekeaanvoerdersband.nl. 'Het breidt zich langzaam als een vlekje uit over Nederland. Maar onder de amateurs is
het nog niet erg bekend.'
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Dagboek Team VVCS 2013
Woensdag 26 juni:
De eerste trainingsdag van de 10e editie van Team VVCS
in Zeist. Eerder dan aanvankelijk stond gepland beginnen de contractloze spelers vandaag al met het voorbereidingsprogramma. Net als vorig jaar worden de velden
bij de KNVB gebruikt om de trainingen af te werken.
Hoofdtrainer dit jaar is ex-Eindhoven trainer John
Lammers, geassisteerd door ex-Heerenveen keeperstrainer Harmen Kuperus. In overleg met Lammers is besloten eerder te starten om zodoende beter voorbereid te
zijn voor de eerste wedstrijd tegen Helmond Sport op 6
juli. De aangemelde spelers zijn zeer content met zijn
beslissing en staan te popelen om te gaan trainen. Waar
vorig jaar de start een dag werd uitgesteld vanwege een
tekort aan spelers tel ik nu al 16 spelers. Onder hen
onder anderen Edwin Linssen (ex-Larnaca), Roland
Bergkamp (ex-VVV) en Muslu Nalbantoglu (ex-FC Oss). Na
een korte introductie in de kleedkamer over het “fenomeen Team VVCS” staat de eerste training op het programma. Lammers en Kuperus trainen anderhalf uur
lang en laten de spelers weer genieten van het spelletje.

Donderdag 27 juni:
De tweede training start met een aantal nieuwe gezichten. De trein en taxi zorgen ervoor dat enkele autoloze
spelers toch op de plaats van bestemming komen. Het is
mooi om te zien dat deze spelers in de kleedkamer
direct wordt aangeboden om te carpoolen. Vandaag is
het TROS/AVRO nieuwsprogramma EénVandaag op het
veld aanwezig om opnames te maken van de training.
Ook worden diverse spelers geïnterviewd over hun huidige situatie. Na afloop zijn de spelers zeer enthousiast
over de omstandigheden waaronder getraind wordt. Een
mooi veld, heerlijke training, goed materiaal en lunchpakketten vlak na de training.

Vrijdag 28 juni:
Vandaag sluiten enkele bekende namen aan; Gerard
Aafjes (ex-FC Zwolle), Rogier Meijer (ex-De Graafschap) en
Sofian Akouilli (ex-Willem II). Allen hebben nog geen
nieuwe club en willen hun conditie op peil houden en
ritme op doen. Lammers en Kuperus kunnen goed werken met de grote groep en het niveau van de training is
daardoor ook erg hoog. De evaluatie van de eerste drie
dagen is daarom zeer positief. De spelers zijn in redelijke conditie en er wordt met veel plezier getraind.

Maandag 1 juli:
Vandaag start het driedaags trainingskamp bij de KNVB
in Zeist. Om 12.00 uur verzamelen alle spelers in het restaurant, onder hen Ahmed Ammi (ex-VVV) en Ismo
Vorstermans (ex-VVV). Daar staat tegenover dat Muslu
Nalbantoglu naar Turkije afreist voor contractonderhandelingen. Het trainingskamp wordt gebruikt om elkaar
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beter te leren kennen en een goede conditionele basis te
leggen voor het verdere verloop van deze campagne.
Deze middag kan er door het grote aantal spelers 11
tegen 11 gespeeld worden. Zo kan Lammers eens goed
zien wat voor een vlees wij in de kuip hebben.
Gestoken in nieuwe outfits wordt er 's avonds gezamenlijk gedineerd en lang nagezeten. Een aantal spelers is
inmiddels druk met clubs aan het onderhandelen over
een mogelijke overgang. De afspraak in de groep is dat
een ieder die een contract tekent trakteert op taart.
Misschien morgen al?

Dinsdag 2 juli:
Er staan vandaag twee trainingen op het programma. Er
wordt gezamenlijk ontbeten en de trainer meldt dat er
vanochtend een rustige training zal volgen. Dat deze
training uiteindelijk anderhalf uur duurt maakt voor de
spelers niets uit. Iedereen is fit en gretig en niet van het
veld af te slaan.
In de middag is er veel goed nieuws te melden. Edwin
Linssen tekent een 2-jarig contract bij De Graafschap en
neemt gebak mee het veld op. Keeper Robbert Te Loeke
gaat op proef op Cyprus en Emre Bilgin op proef in
Turkije. Het lijkt voor deze jongens om serieuze interesse te gaan.
Vanwege een te kort aan keepers belt Lammers met
Wesley de Ruiter (ex-Excelsior). De trainer kent hem
goed van zijn tijd bij Excelsior. Wesley is enthousiast en
komt vrijdag direct trainen. Ook Mitch Stockentree van
FC Oss sluit aan. Het is weer een ouderwets komen en
gaan bij Team VVCS. Kuperus heeft inmiddels contact
met Go Ahead Eagles over een rol als keeperstrainer.
Misschien levert Team VVCS ook hem een baan op.

Woensdag 3 juli:
Laatste dag van het trainingskamp. Lammers gooit er
nog een heerlijke training tegenaan met veel afwerk- en
partijvormen. Na de training concludeert de staf dat het
een zeer nuttig kamp was. De spelers worden met de dag
fitter en er vormt zich ook al een eenheid. Vooral de wat
oudere spelers nemen daarin het voortouw.
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Vrijdag 5 juli:

Maandag 8 juli:

De laatste training voor de wedstrijd tegen Helmond
Sport. De spelers kijken er naar uit om weer een wedstrijd te mogen spelen. Er wordt kort en scherp getraind
en geoefend op dode spelmomenten. Iedereen is fit. Na
afloop ontvangt elke speler een looppak en shirt om de
volgende dag als eenheid bij het stadion aan te komen.
Ikzelf houd mij vooral bezig met de wedstrijdtenues en
materialen die mee moeten naar Helmond. Het blijkt
een auto vol te zijn. Via onze website wordt de definitieve selectie bekendgemaakt die morgen gaat spelen.
Tevens ontvangen alle technisch directeuren een email
met alle informatie over de spelers en de wedstrijd. We
zijn er dus helemaal klaar voor.

Na een aantal persoonlijke gesprekken met spelers over
hun prestaties volgt er een uitlooptraining. De sfeer is
ondanks het verlies goed en spelers genieten van het
mooie veld en een rondo. De interesse voor een aantal
spelers is volgens de VVCS begeleiders toegenomen en
dat blijkt wel als er een aantal op proef worden
gevraagd. Tim Coremans bij Fortuna en Evert Brouwers
bij FC Oss. Michele Meerburg speelt met EVV een wedstrijd tegen Fortuna.

Zaterdag 6 juli:
Op een warm en verouderd kunstgrasveld wordt in
Helmond de eerste wedstrijd afgewerkt. Onder het toeziend oog van vele scouts verloopt de eerste helft voor
ons team erg goed. John Lammers coacht het team continu naar voren en wil vroeg druk zetten op Helmond
Sport. Team VVCS speelt beter en is de bovenliggende
partij. Terecht is de score met de rust 2-0 in ons voordeel. Doelpunten komen van de voet van Evert Brouwers
en Roland Bergkamp scoort met het hoofd. De tweede
helft valt Team VVCS erg ver terug. De vele wissels, om
iedereen toch te laten spelen, pakken slecht uit en
Helmond komt sterk terug. Uiteindelijk verliezen wij
met 3-2.
Ondanks de goede prestatie van een groot aantal spelers
overheerst de teleurstelling van het verlies. Wij blijven
natuurlijk sportmensen die altijd willen winnen.

Dinsdag 9 juli:
Een pittige ochtend voor de spelers. Er wordt lang en
hard getraind en dat levert her en der wat klachten op.
Toch wil Lammers de spelers weer naar een niveau
hoger brengen in aanloop naar de wedstrijd tegen FC
Den Bosch. Uit Turkije komt het goede nieuws dat Emre
Bilgin een 2-jarig contract heeft getekend bij het Turkse
Fethiyespor, uitkomend in de 1e divisie. Ook kan Lloyd
Borgers op proef bij Achilles.

Woensdag 10 juli:
Er is gebak vandaag! Keeperstrainer Harmen Kuperus
gaat aan de slag bij promovendus Go Ahead Eagles.
Iedereen binnen het team is erg blij voor hem en
applaus volgt. De laatste trainingen zullen wij het zonder zijn expertise moeten doen. Maar als hij tijd heeft
wil Harmen de komende week ons graag nog uit de
brand helpen. Wat een instelling! Vandaag staat ook exExcelsior speler Niels Vorthoren op het veld. Ook hij is
nog op zoek naar een club. Ismo Vorstermans gaat vanaf
morgen op proef bij Dundee United, vrijdag speelt hij
een wedstrijd. Robbert te Loeke komt daarentegen terug
uit Cyprus en wil vrijdag weer aansluiten. Alles kan bij
Team VVCS.
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Dagboek Team VVCS 2013
Zaterdag 13 juli:
De tweede wedstrijd van Team VVCS. FC Den Bosch is in
Den Bosch de tegenstander. Op het trainingscomplex
tref ik een eerste divisie onwaardig veld aan waar de
sprieten en bloemetjes vrolijk groeien. Het verschil met
de KNVB velden is duidelijk te merken als de spelers in
de warming up zich proberen aan te passen aan de
omstandigheden. Vlak voor de wedstrijd krijgt Ahmed
Ammi kuitproblemen en moet afhaken. Mitch
Stockentree vervangt hem in de basis. De wedstrijd gaat
gelijk op met kansen aan beide kanten. John Lammers
probeert weer vooruit druk te zetten en vroeg te storen.
Het erbarmelijke veld werkt niet mee aan het niveau
van de wedstrijd en spelers hebben zichtbaar moeite.
Aan het begin van de tweede helft komt FC Den Bosch
onverwacht op 1-0. Toch wel een klein mentaal tikkie
voor de spelers. Ook moet Gerard Aafjes een kwartier
voor tijd geblesseerd het veld af. Volledig terecht scoort
even later Evert Brouwers uit een vrije trap de 1-1. Dit is
ook de einduitslag.

Maandag 15 juli:
Het is druk in de medische ruimte. Aafjes, Ammi en
Wilsterman hebben blessures opgelopen en kunnen
niet trainen. Ik ben wel blij met de komst Jeffrey van
Nuland (ex-WillemII). Een linkspoot in de selectie is
altijd welkom. Er wordt op een heerlijke mat weer goed
getraind door de fitte spelers en Lammers bespreekt de
wedstrijd van morgen. Ondanks de blessures hebben
wij meer dan genoeg spelers om tegen FC Volendam
een goed team neer te zetten. Na de training wordt
afgesproken dat de training op woensdag geen doorgang zal vinden. De brandstofkosten van een aantal
spelers loopt zo hoog op dat zij in geldproblemen dreigen te komen. Dit was dus de laatste training bij de
KNVB. Met een volgepakte auto breng ik alle spullen
weer naar het VVCS kantoor.

Dinsdag 16 juli:
FC Volendam - Team VVCS. In het Kras stadion wordt de
laatste wedstrijd in aanloop naar het toernooi in
Rijnsburg gespeeld. Helaas voor ons, maar goed voor
Roland kan hij vanavond een testwedstrijd met Emmen
spelen en moet zich afmelden. Onze spelers mogen
voor de wedstrijd aanschuiven aan het buffet van FC
Volendam, hoe collegiaal. Oud Team VVCS trainer Hans
de Koning, langdurig in gesprek met Lammers, denkt
nog terug aan zijn tijd bij ons team: 'Is mijn broer nog
steeds shirtsponsor?' vraagt hij zich af.
Op het mooie, net gesproeide, kunstgrasveld gaat de
wedstrijd gelijk op. De eerste kansen zijn voor Team
VVCS, helaas missen Brouwers, Kortstam en Vorthoren
opgelegde kansen. De ruststand is 2-0 in het voordeel
van FC Volendam, toch een beetje tegen de verhouding
in. Na rust scoort Steve Olfers al snel de 2-1 en er is
weer hoop voor ons team. Door twee persoonlijke fouten loopt FC Volendam uiteindelijk uit naar 4-1. Toch

geeft het spel van Team VVCS goede hoop op een sterk
toernooi in Rijnsburg. Onder het oog van veel (internationale) scouts willen de spelers dan het beste van zichzelf tonen. Na afloop van de wedstrijd bespreek ik met
de groep dat er maar 18 spelers mee mogen naar
Rijnsburg. Ik moet er dus 3 à 4 teleurstellen de komende dagen. Helaas kan ik niet anders.

Vrijdag 19 juli:
Om 15.30 uur is het verzamelen in het Holiday Inn
Leiden. Alle teams verblijven dit weekeinde hier voor
het FIFPro tournament. De laatste training van Team
VVCS is op het kunstgras van Rijnsburgse Boys. Het is
28 graden en drukkend warm. Desondanks traint
Lammers pittig en scherp. 'Even goed wennen aan het
spelen onder deze omstandigheden', aldus Lammers.
Na het diner neem ik de spelersgroep apart om de gang
van zaken tijdens het toernooi toe te lichten. Zaterdag
is een belangrijke dag omdat scouts op die dag vaak al
hun oordeel vellen over de spelers. Het is dus zaak voor
de spelers om morgen scherp en fel te starten.

Zaterdag 20 juli:
Matchday! Om 10.00 uur is er een sportmaaltijd voor de
spelers. De sfeer is goed en de spelers ogen ontspannen.
Ik vraag mij af of je voor een toernooi als dit extra
gespannen bent. Je speelt toch voor een baan. Tegen
Portugal opent onze ploeg sterk. Door middel van een
hoog baltempo, prima positiespel en mooie combinaties wordt Portugal overrompeld. Na 20 minuten komt
Team VVCS dan ook verdient op voorsprong door een
doelpunt van Sead Mazreku. Na de goal verdwijnt echter het goede spel en Portugal maakt de 1-1. In de tweede helft krijgt Team VVCS weer meer grip op de wedstrijd, wat resulteert in de verdiende winnende goal
door Niels Vorthoren, 2-1. De tweede wedstrijd is tegen
het fysiek sterke Frankrijk. We moeten deze wedstrijd
winnen om de finale te halen. Helaas komt Team VVCS
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Dagboek Team VVCS 2013

net iets te kort tegen de taaie Fransen. Door het 1-0 verlies spelen wij morgen om de derde plaats tegen België.
Wat nog zuurder is zijn de blessures van Lloyd Borgers
(hersenschudding) en Jermo Wilsterman (hamstring).
Beiden kunnen dit toernooi niet meer in actie komen.
Teleurgesteld en vermoeid door twee zware wedstrijden
zitten de spelers in de kleedkamer. 's Avonds na het
diner steken wij de koppen bij elkaar om toch weer onszelf op te laden voor morgen. Morgen moet iedereen er
nog een keer vol tegenaan.

Zondag 21 juli:
De laatste dag van Team VVCS editie 2013. Het is koppen tellen vanochtend. Wie is er fit en wie hebben er

klachten. Vorstermans en Morais zijn twijfelgevallen.
En door het wegvallen van Borgers en Wilsterman is de
selectie toch wat krap. Toch is er een opgewekte en
positieve vibe te zien bij de spelersgroep. Tijdens de
warming up blijkt Vorstermans toch niet te kunnen
spelen. Met maar twee wissels beginnen wij de wedstrijd. Ondanks het warme weer combineert Team
VVCS er lustig op los. De vermoeidheid is echter wel
duidelijk te zien bij beide ploegen. Voor rust scoort routinier Rogier Meijer de verdiende 1-0. De tweede helft
komen wij niet meer in de problemen en wordt de wedstrijd professioneel uitgespeeld. De derde plaats is binnen. Na afloop complimenteert Lammers de ploeg met
haar inzet en beleving. Dit is een waardige afsluiting.
In het hotel neem ik de groep nog een laatste keer
apart om Team VVCS 2013 af te sluiten. Ik bedank John
en Rene voor hun positieve bijdrage en inzet. We hadden dit jaar een top staf. Ook wens ik de spelers veel
succes in hun zoektocht naar een club en hoop dat zij
positief terugkijken op Team VVCS. Ik in ieder geval
wel. Die avond wordt er, tijdens de afsluitende barbecue, nog lang gesproken over de afgelopen drie-en-eenhalve week en alles wat wij met elkaar hebben beleefd.
Team VVCS heeft tot dit weekeinde vier contracten
opgeleverd. Edwin Linssen (De Graafschap), Emre Bilgin
(Fethiyespor), Muslu Nalbantoglu (Turkije), Roland
Bergkamp (FC Emmen) en Harmen Kuperus (Go Ahead
Eagles) hebben inmiddels een contract verdiend.
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FIFPro Tournament 2013:
veel scouts en hoog niveau
De oefenperiode voor het Team VVCS werd
traditiegetrouw weer afgesloten met het
internationale FIFPro Tournament, dat
opnieuw op de prachtige accommodatie
van Rijnsburgse Boys werd gehouden.

B

ij het FIFPro Tournament draait het om de
buitenlandse scouts. In de duels met
Helmond Sport, FC Den Bosch en Volendam
hadden de spelers van het Team VVCS zich al
aan de Nederlandse clubs kunnen presenteren. Tijdens het tweedaagse toernooi in Rijnsburg kregen zij nu de kans om ook buitenlandse clubs te interesseren.
Er waren aansprekende namen bij: vertegenwoordigers
van Celtic zaten op de tribune, AC Milan was present,
maar meer realistisch voor de spelers in Rijnsburg
waren namen als Falkirk, Valenciennes, Reggina en AA
Gent. Scouts van in totaal zo'n veertig clubs waren op
Sportpark Middelhorst aanwezig, herkenbaar aan de
notitieblokjes waarin de verrichtingen van de ruim 100
clubloze profs driftig werden opgetekend.
Daarnaast waren in Rijnsburg ook enkele grote scoutingsbureaus aan het werk, die videoprofielen maakten
voor hun klanten: clubs door heel Europa, die niet zelf
overal bij kunnen zijn maar op deze wijze toch op de
hoogte blijven van wat er op de markt beschikbaar is.
Het Team VVCS had de laatste twee edities van het
FIFPro Tournament gewonnen en had ook nu weer een
sterke ploeg met veel eredivisie-ervaring. Het tekent het
niveau van het toernooi dat de Nederlandse jongens
zich in de poulefase toch gewonnen moesten geven
tegen Frankrijk, dat op haar beurt de finale weer verloor
tegen de Spanjaarden.
Trainer John Lammers was na het verlies van Oranje (01) onder de indruk van de Fransen. Lammers, zelf ooit
twee jaar actief bij Toulon: 'Ons team heeft het niveau
van een goede ploeg uit de Jupiler League, maar dit
Franse team was echt van eredivisieniveau. Als ik trainer
was van een club uit de eredivisie zou ik er twee uitpikken - dan hebben ze ook wat aan elkaar - en dan weet ik
zeker dat dat een versterking zou betekenen voor meer
dan de helft van de eredivisieclubs.'
Daarmee doelde Lammers onder meer op rechtsbuiten
Abdoul Karim Sylla (21), die met zijn doelpunt

Nederland uit de finale hield. Het toeval wil dat juist
deze 'Fransman' de Nederlandse nationaliteit bezit.
Sylla is de zoon van Mohammed Sylla, de legendarische
spits van Willem II (1989-1995) die in 2010 op slechts 39jarige leeftijd aan kanker overleed. Hoewel geboren in
Tsjechië, bracht Abdoul Sylla de eerste vier jaar van zijn
leven door in Tilburg, maar behalve zijn Nederlandse
nationaliteit is er weinig meer dat aan deze periode herinnert. In gebroken Engels vertelt Sylla: 'Vorig jaar stond
ik onder contract bij Montpellier. Nu wil ik via dit toernooi een goede club in Europa vinden. Ik heb momenteel geen club, en ben transfervrij, dus nee ik ben niet
duur.'
Sylla maakte indruk in Rijnsburg en kreeg al tijdens het
toernooi een aanbieding om op proef te komen bij het
Italiaanse Reggina. Daar had de 'Nederlander' uiteraard
wel oren naar, meer eerst vertrok hij voor een stageperiode van een week naar Sochaux.
De sterke Fransen moesten de eerste prijs uiteindelijk na
penalty's laten aan de Spanjaarden, die nu dus ook al op
dit toernooi hun heerschappij in het mondiale voetbal
demonstreerden. Zoals Aad de Mos op Sport1 wekelijks
beweert blijken ook de spelers uit de Segunda Division
van eredivisie-niveau. Mooi voorbeeld was de Spaanse
aanvoerder Fran Gonzalèz (24), die vorig jaar 33 wedstrijden speelde in Segunda Divisón B en nu gekozen werd
tot Most Valuable Player van het FIFPro Tournament.
En Nederland? Het Team VVCS presteerde prima, versloeg in de poulefase Portugal (met daarin oud-RBC-spe-
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ler Edgar Marcelino) en eindigde uiteindelijk na de
Derby der Lage Landen tegen België op de derde
plaats. De winnende goal was een fraaie kopbal van
oud-De Graafschap-speler Rogier Meijer, nog zo'n
ervaren kracht in het team van coach John
Lammers. De wedstrijd om plaats drie was het laatste duel van Roland Bergkamp voor zijn overgang
naar Emmen, het laatste duel van Sead Mazreku
voor zijn avontuur bij het Cypriotische PAEEK, het
laatste duel van Gerard Aafjes voor zijn transfer
naar Azerbeidzjan. En zo zullen de komende weken
hopelijk nog veel meer spelers kunnen terugkijken
op het Team VVCS als een kort, maar zeer waardevol intermezzo in hun carrière op weg naar een
nieuwe club in het betaald voetbal.

Frank van Mosselveld studeert af aan de VVCS Academy
Frank heeft de Hbo-studie Ondernemerschap, Business & Innovation daarmee succesvol
afgesloten en is nu in het bezit van de officiële titel Bachelor of Commerce. Reden genoeg
om Frank een paar vragen te stellen.
Frank, allereerst natuurlijk gefeliciteerd met het behalen van je
Bachelor! Hoe heb je de studie ervaren?

“Ik ben uiteraard hartstikke blij met het behalen
van mijn diploma. Maar ook opgelucht dat ik er nu
even vanaf ben. Het is hoe dan ook een pittige opgave om een volledige Hbo-studie te combineren met
een voetbalcarrière. Je moet over discipline en doorzettingsvermogen beschikken. Net als bij andere
onderwijsinstellingen zijn er bij ons ook medestudenten halverwege afgehaakt. Ik ben dan ook erg
trots dat ik wel zover ben gekomen en mijn diploma nu in de pocket heb. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik ook wel eens een mindere fase heb
gehad. Gelukkig wist mijn vriendin Maxime mij in
zo'n fase met creatieve oplossingen altijd weer te
motiveren.”
Wat vind je het meest positieve van het studeren aan de VVCS
Academy?

“De online lessen van de verschillende docenten
heb ik als zeer prettig ervaren. Vooral de verschil-

lende lessen van Rob Pranger hebben bijgedragen
aan het opdoen van kennis die mij uiteindelijk ook
in staat heeft gesteld om een goed afstudeeronderzoek te schrijven.”
Wat is het onderwerp van je afstudeeronderzoek?

“Het afstudeeronderzoek heet: 'Scoren Met Sociale
Media'. Voordat ik aan mijn onderzoek begon, had
ik al het vermoeden dat er veel Betaald Voetbal
Organisaties (BVO's)zijn die niet de maximale mogelijkheden benutten van de sociale media. Ik was
dan ook zeer gemotiveerd om dit te onderzoeken en
heb dat met veel plezier gedaan. Uiteindelijk werden mijn vermoedens door het onderzoek ook
bevestigd. Er is wat betreft het inzetten van sociale
media door BVO's nog een flinke inhaalslag te
maken.”
Wat ga je nu doen, nu je klaar bent met je studie?

“Nou, ik ga me heus niet vervelen hoor. Ik ga
natuurlijk gewoon door met voetballen bij RKC
Waalwijk. Daarnaast krijg ik van hen ook de mogelijkheid om mij binnen de organisatie verder te ontwikkelen. Tevens ga ik ervan uit dat mijn onderzoek
BVO's aan het denken zal zetten om sociale media
te implementeren in het bedrijfsproces van hun
club. Ik heb een heel duidelijk schema samengesteld waarmee ik BVO's kan helpen om sociale
media succesvol te integreren in het bedrijfsproces.
Kortom, de clubs hoeven het wiel niet opnieuw uit
te vinden en mogen me altijd bellen.”
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Geert Hofman namens VVCS in raad

'Ik ben niet benaderd omdat ik bij
de NOS werk'
Door LEX MULLER

Geert Hofman (49), sinds augustus 2007 zakelijk directeur van de NOS, treedt als
lid toe tot de raad van toezicht van het CFK. 'Dat ik bij de NOS werk doet er niet
toe', benadrukt hij uitvoerig. 'In die zin had ik ook directeur van een koekjesfabriek
kunnen zijn.'

D

e functie van Geert Hofman zou in dit
verband ook gauw verkeerde speculaties
kunnen oproepen. Dat ik iets met sport
heb en een liefhebber ben van voetbal,
is een prettige bijkomstigheid, maar
niet meer dan dat.'
Geert Hofman, opgeleid als register accountant, vertegenwoordigt de VVCS in de raad van toezicht
puur vanwege zijn financiële achtergrond, kennis
en ervaring. 'Begin dit jaar ben ik gebeld door de
VVCS. Ik snapte dat ze me belden. Want ik denk wel
dat ik een profiel heb dat zou passen.'
Na gesprekken met Danny Hesp, Louis Everard,
Martin Snoeck, Ruud Vreeman (voorzitter van de
raad van toezicht) en Ben Ivar Kolster (directeur
CFK) raakten alle partijen enthousiast over de kandidaatstelling van Geert Hofman voor de raad van
toezicht. 'Maar dan moet je door een hele strenge
procedure heen. Want nieuwe leden van de raad
van toezicht moeten uitgebreid getoetst worden
door de Autoriteit Financiële Markten.'
Gelet op zijn markante loopbaan kon Geert Hofman
meer dan voldoende betrouwbare en gerenommeerde referenties aanvoeren. Voor de NOS was hij
onder meer werkzaam bij KPMG, Reed Elsevier,
Nederlandse Dagbladunie, PCM Uitgevers, PCM
Dagbladen, AD NieuwsMedia. 'Op enig moment ben
ik gebeld door een headhunter, zoals dat tegenwoordig vaak gaat. Met jouw profiel, kennis van de
media, kennis van bedrijfsvoering, kennis van
financiën, heb je zin om eens te praten over een
functie binnen de NOS. Als zakelijk directeur, want
die functie was vacant.'
Zo kwam Geert Hofman alweer zes jaar terug de
directie van de NOS versterken. Eerst samen met
Gerard Dielessen en Jan de Jong als een driemanschap. Tot Dielessen in 2010 overstapte naar het
NOC/NSF. 'Sindsdien doen Jan en ik het samen. Jan
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als algemeen directeur en ik als zakelijk directeur.'
Van de ruim 650 werknemers bij de NOS runt Geert
Hofman specifiek een relatief kleine groep van 150
man. Als zakelijk directeur is hij direct verantwoordelijk voor de brede bedrijfsvoering. Daaronder vallen onder meer personeel en organisatie, financiën,
juridische zaken, automatisering en uitzendtechnologie, inkoop maar ook marketing en communicatie. 'Het gros bij de NOS houdt zich bezig met de
programmering. Daar gaat het bij ons ook om. En
een relatief klein deel is bezig om dat mogelijk te
maken', zo spreekt hij met gepaste trots over het
aandeel van zijn mensen bij de NOS.
Samen met Jan de Jong worstelt Geert Hofman met
de druk en de noodzaak van zoals hij het zelf
noemt 'desastreuze bezuinigingen'. 'Dat loopt eigenlijk al vanaf 2012 en piekt in 2015.' Op een totale
mediabegroting van 900 miljoen euro moet er van
de politiek 200 miljoen structureel worden ingeleverd.
Naast de 200 miljoen dreigt de regering vanaf 2015
ook nog eens 100 miljoen extra in te houden. 'Dat
staat nog niet helemaal vast. Maar het staat wel al
overal in potlood op. Met nog weinig uitzicht op
economisch herstel, zijn er weinig gummetjes om
dat nog uit te wissen', voorziet Geert Hofman somber gestemd. 'En toch: het kan niet en het mag niet
gebeuren, die extra bezuinigingen. Er wordt iets
onherstelbaar afgebroken. Maar helaas worden er
politiek gezien wel meer besluiten genomen die
niet kunnen.'
De pijn van de bezuinigingen zal alom voelbaar zijn
bij de publieke omroep in Hilversum. 'Sport kan je
niet ongeschonden laten. Niets van wat de publieke
omroep doet kan ongeschonden blijven. Dat geldt
niet alleen voor sport, maar ook voor amusement,
voor geloofsovertuigingen, voor drama, ook voor
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d van toezicht van het CFK
nieuws, al proberen we de nieuwsvoorziening zoveel
mogelijk te ontzien.' Vanwege de bezuinigingen kan
de NOS (Studio Sport) wel eens over een jaar de klassieker kwijtraken van voetbal kijken op de zondagavond met het bord op schoot. FOX lanceert immers
half augustus FOX NL, een nieuw tv-station op het
open net met series, films, amusement en sport. 'Het
is een extra concurrent. Niet alleen voor ons maar
het is misschien nog wel meer een concurrent voor
de commerciële zenders.'
Net als meer insiders bij de televisie heeft ook Geert
Hofman zijn twijfels over het succes van FOX NL. 'Het
moet zich nog maar bewijzen.' Nederland raakte wel
al meer en meer gewend aan betaal-tv, maar hoe zal
het reageren op de voor FOX noodzakelijke prijsverhoging van het abonnement op voetbal? 'De vraag is hoe
zeer je gelooft in de markt in Nederland. Past het bij
onze cultuur om
daar de prijs voor te
gaan betalen die
nodig is om het verlies op het open net
goed te maken. En
dat met de volkskaard die we nog eens
hebben in een verdomd lastige economische situatie. De
timing is een beetje
ongelukkig. Het kan
wel, het is allemaal
denkbaar. Maar het
is geen gelopen race.'
Wat de NOS zelf betreft heeft Geert Hofman alle vertrouwen in een positief perspectief. 'Eén ding is duidelijk: het acht uur-journaal is een van de programma's dat het laatst van de televisie verdwijnt. Dat
betekent dat er nog een heel lange toekomst is voor
de NOS. In welke structuur en vanuit welke totale
opdracht laat zich erg moeilijk voorspellen. Je ziet
dat we daarin wel een politieke speelbal zijn geworden. Het kan nog wel heel veel kanten opgaan. Blijven
we wel in een publiek bestel zitten, in de huidige
structuur, met omroepverenigingen waarvan
ik denk dat het in de kern helemaal zo
slecht niet is.'
Daarbij behoeft Geert Hofman
slechts te verwijzen naar de kijkcijfers, de graadmeter bij de televisie. 'We zijn de goedkoopste
publiek omroep, we zitten qua
kosten per inwoner in de
buurt van Albanië. De pro-

gramma's worden ontzettend goed bekeken. De
publieke omroep heeft een enorm marktaandeel, met
een grote waardering. We hebben ook formats die de
hele wereld overgaan. Ik weet niet hoe je het nog
beter zou kunnen doen.'Te midden van alle zorgen en
uitdagingen bij de NOS verheugt Geert Hofman zich
op zijn taak als toezichthouder bij het CFK. 'Voor mij
is dit belangrijk om te doen als een organisatie professioneel is ingericht. En die ook de ambitie heeft op
het hoogste niveau professioneel te willen opereren.
De kennismaking met het CFK leerde mij dat het daar
niet aan ontbreekt. Het CFK is een heel goed initiatief
geweest. Daarin heeft de VVCS een belangrijke initiërende rol gehad. Ook in financieel opzicht is het een
zeer succesvol fonds geworden. En ja, zo'n goed initiatief, daar wil ik graag bij horen en mijn bijdrage aan
gaan leveren.'

De pijn van de
bezuinigingen zal
alom voelbaar zijn
bij de publieke
omroep in
Hilversum.
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SPELEN ALS EEN
NATTE…

D

e afgelopen maand heb ik veel plezier beleefd aan de televisiedocumentaire over Sjaak Swart, bijgenaamd Paco en mister Ajax, de
legendarische rechtsbuiten van Ajax
en de biografie over Andy van der Meyde, een
van de laatste echte Ajax-rechtsbuitens. Zowel de
documentaire over Sjaak, als het boek over Andy
is geweldig en zou verplichte stof voor iedere
jeugdspeler en zijn ouders moeten zijn.
Een groter verschil tussen de carrières van deze
twee buitenspelers is niet denkbaar. Sjaak speelde bijna zeshonderd wedstrijden voor Ajax en
nam afscheid toen hij 35 en nog topfit (!!) was.
Sjaak heeft een belangrijke rol gespeeld in de
gouden periode van Ajax dat in 1971, 1972 en
1973 de Europa Cup (wat we nu de Champions
League noemen) won. Een stijlvolle, razendsnelle buitenspeler die -wat tegenwoordig een zeldzaamheid is- niet alleen kon passeren en een
prachtig aangesneden voorzet kon geven, maar
zelf ook scoorde. Je leest het goed: hij maakte
175 doelpunten.
Sjaak heeft altijd voor het voetballen geleefd en
doet dat eigenlijk nog steeds. Hij is 75, maar
speelt nog twee wedstrijden per week en laat
zijn vrouw in bed rustig wachten, Sjaak moet
eerst zijn rek- en strekoefeningen doen. Hij laat
zich nog twee keer per week masseren en is nog
even fanatiek als veertig jaar geleden wanneer
hij als aanvoerder van Lucky Ajax aanwijzingen
geeft aan zijn medespelers en scheldt op de
scheidsrechter. “Ben je blind? Er is een blindeninstituut op de Middenweg. Kom op, je speelt
als een natte kut.”

Vermoedelijk bedoelt Sjaak hier als een natte
krant, want een natte k.. speelt juist goed en is
het niet zo dat op advies van Johan Cruyff de
grasmat kort en nat gehouden moet worden?
Hoe anders is het leven van Andy verlopen. Ook
een heel goede rechtsbuiten, maar zonder de
vereiste zelfdiscipline, waardoor hij zichzelf en
de supporters tekort heeft gedaan, zoals hij eerlijk toegeeft. Door seks, drank en drugs heeft hij
zijn carrière naar de kloten geholpen. Je kunt
nog zoveel talent hebben, maar om de top te
halen en je daar te handhaven moet je discipline hebben en goed voor je lichaam zijn.
Bij een inbraak in Andy's Engelse huis verdwenen niet alleen zijn hond, een Ferrari en een
BMW cabrio, maar ook niet minder dan acht
Rolexen, acht, hoe haal je het in je hoofd! Ook
een heel dure gouden ketting was meegenomen.
Andy was vergeten die om te doen voor hij naar
het stadion reed. Dit zegt alles.
Toen Zlatan het bij Ajax begon te maken, sprak
ik hem samen met Mino Raiola, zijn zaakwaarnemer. Ik vroeg Zlatan schertsend waar zijn die
dure kettingen en horloges die jullie spelers dragen? Hij had niets om. Het antwoord was: “Die
mag ik van Mino pas dragen als ik mij heb waargemaakt.” Zo hoort het. Een verstandige opmerking van deze zaakwaarnemer.
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