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VEREIST EEN ANDERE TOEKOMSTVISIE
FINANCIËLE DIENSTVERLENING OP HET HOOGSTE NIVEAU
Met toewijding en professionaliteit hebt u zich naar de top gewerkt en
duizenden toeschouwers genieten van uw vaardigheden op het veld
of op het podium. U staat vaak onder enorme druk om te presteren. En
daarom laat u uw belangen behartigen door een team dat u vertrouwt.
Wij willen graag een aanvulling op dit team zijn. Daarom bieden wij u
een dienstverlening op maat voor financiële vraagstukken die spelen
tijdens en na uw carrière als ook in uw priveleven. Wij concentreren
ons op maatwerk en verdiepen ons serieus in wat u beweegt.
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Daardoor kunnen wij u professioneel begeleiden bij het managen
van uw vermogen. Wij luisteren, begrijpen, doen en helpen u bij het
definiëren van uw behoeften en doelen. Met u stellen wij een plan op
om uw financiële doelstellingen te verwezenlijken. En passen dit aan
indien veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden of op de
financiële markten daarom vragen. Neem dus nu contact met ons op
voor een vrijblijvend gesprek en bezoek onze site. Wij komen graag
met u in contact. Bel met : +31(0)20-6281047.
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e VVCS bestaat 50 jaar! Een
halve eeuw geleden werd onder
leiding van Karel Jansen,
Gerard Kerkum en eerste VVCS
voorzitter Theo Timmermans
op 1 januari 1961 in restaurant
Engels in Rotterdam de spelersvakbond VVCS
opgericht. Voorzitter Theo Timmermans: ‘De
Vereniging van Contractspelers stelt zich ten
doel om in goede harmonie met de leidende
voetbalautoriteiten en rekeninghoudende met
de financiële mogelijkheden in Nederland zo
gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen
voor de Nederlandse semiprofs’.

HET LAATSTE VOETBALNIEUWS
LEES JE ALS EERSTE IN
DE TELEGRAAF TELESPORT

BEL GRATIS VOOR EEN (PROEF)ABONNEMENT: 0800-0567
of ga naar www.telegraaf.nl/kiosk en klik op abonnementen.

In de beginjaren van het betaald voetbal heeft
de VVCS veel strijd moeten leveren om de
rechtspositie van de spelers te verbeteren.
Oude regelingen als de 15% regeling waarbij
de club 15 % van het salaris inhield voor het
betalen van inkomstenbelasting of de trouwheidspremie waarbij een speler die zijn contact
verlengt een extra vergoeding krijgt werden
aangepast. Ook was de VVCS verantwoordelijk
voor de aanpassing van de transferregeling en
verhoging van het minimum jaarsalaris van
600 tot 1000 gulden!. Bedrijven konden niet
meer zonder toestemming of vergoeding foto’s
van spelers gebruiken bij reclamecampagnes.
Belangrijk was de erkenning van het spelerscontract als arbeidsovereenkomst in 1967, de
zaak Theo Laseroms. Door de erkenning vallen
de spelers onder de sociale wetten zoals AOW,
de ziektewet, WAO en WW.
In de jaren zeventig werd op initiatief van
de VVCS het CFK opgericht. De overbruggingsregeling is heden ten dagen nog steeds
van groot belang voor de spelers. Om spelers
te helpen bij contract- en transferzaken werd
Sport-Promotion opgericht. Ook kregen de
spelers in 1977 2 zetels in het bestuur betaald
voetbal en een speler per club in de algemene
vergadering betaald voetbal. In 1979 kwam de
eerste voetbal-cao tot stand.

De jaren 80 stonden onder andere in het teken
van de installering van de Centrale spelersraad
CSR met 2 zetels in de algemene vergadering
betaald voetbal. Op 15 maart 1985 wordt het
eerste profvoetbalgala georganiseerd in de
Jaarbeurshallen in Utrecht. Daar worden de
prijzen uitgereikt aan de beste speler (Ruud
Gullit), beste talent (Mario Been) en beste
scheidsrechter van het afgelopen kalenderjaar.
Het Bosman-arrest is het hoogtepunt van de
jaren 90. Waardoor spelers aan het einde
van hun contract zonder enig vorm van
vergoeding naar een nieuwe club konden
overstappen.: Hierdoor konden spelers aan
het einde van hun contract zonder enige vorm
van vergoeding naar een nieuwe club overstappen. TV- zender Sport 7 gaat de lucht in en de
spelers claimen met succes 1/37 deel van de
tv-rechten. December 1996 wordt de stekker
alweer uit de tv-zender getrokken.

Column van
Danny Hesp

De afgelopen 10 jaar heeft de VVCS zich
ontwikkeld tot een moderne en vooruitstrevende vakbond. Een vakbond die meegaat met
zijn tijd en inspringt op de ontwikkelingen van
vandaag en morgen. Die zich naast spelersbegeleiding, arbeidsrechterlijke en andere
juridische zaken meer en meer is gaan
bezighouden met het ondersteunen van de
spelers op sociaal en maatschappelijk vlak.
Spelers kunnen tegenwoordig bij de VVCS
terecht voor opleidingen en cursussen via de
eigen virtuele klas, voor re-integratie, schuldhulpverlening, echtscheidingen en andere
advisering die verder gaat dan louter voetbalgerelateerde onderwerpen. De juridische
dienstverlening van de VVCS staat al sinds
jaar en dag op een ongeëvenaard hoog niveau.
Natuurlijk mogen wij niet stilzitten en genieten van onze huidige positie. De voetbalwereld
verandert in hoog tempo en dat vereist snel en
adequaat reageren. Alleen zo kunnen wij ons
onderscheiden in een conservatieve wereld.
Wij zijn klaar voor de volgende 50 jaar. 
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Arbitragecommissie KNVB
straft fout opzetje Sparta
hard af
Eind vorig seizoen onderhandelden AZ
en Sparta over een mogelijke dubbele transfer van Erik Falkenburg en
Nick Viergever. Beide spelers hadden
een nog doorlopend
contract; Viergever nog
één seizoen en Falkenburg nog twee. Mede
daarom was de door
AZ voor Erik Falkenburg
geboden afkoopsom
ruim twee keer zo hoog
als die voor zijn collega
Viergever. Uiteindelijk
werd tussen de clubs overeenstemming
bereikt over een totale afkoopwaarde
van beide contracten en wel voor een
bedrag van € 2.000.000,--.
Het Sparta contract van Erik Falkenburg
kende een zogenaamde meedeelclausule. Alle betrokkenen gingen
er dan ook vanuit dat zijn oude club
keurig met hem zou afrekenen. Zo
niet Sparta. De Sparta directie besloot
namelijk haar toevlucht te nemen
tot een kunstgreep, die er toe zou
moeten leiden dat de club het aan Erik
Falkenburg toegezegde percentage in
de eigen zak zou kunnen houden. Men

tingen jegens de speler na te komen.

niveauverschil tussen de Topklasse en

Ter ondersteuning van zijn pleidooi

de onderkant van de eerste divisie niet

wees hij de leden van de Commissie

heel groot is.

ook op eerdere, vergelijkbare interna-

De belangen van de spelers om te

tionale uitspraken van de DRC en CAS.

kunnen blijven voetballen (tegen een

De Commissie volgde Van Megen vol-

salaris ) en zodoende hun vaardigheden

ledig. Zij stelde vast dat ook Sparta bij

op peil te houden, weegt naar het

de uitvoering van het met Falkenburg

oordeel van het Hof zwaarder dan de

gesloten contract de redelijkheid en bil-

door de KNVB aangevoerde argumen-

lijkheid in acht heeft te nemen. Ook de

ten over de bescherming van de

Commissie achtte het hierbij volstrekt

competitie.

ongeloofwaardig dat de afkoopwaarde

De VVCS is van mening dat het Hof

voor Falkenburg in zo’n korte periode

met deze uitspraak recht doet aan de

zo sterk gedaald zou kunnen zijn. De

belangen van de spelers die toch al

Commissie kwalificeerde het gedrag

zwaar getroffen werden door het fail-

van Sparta als in strijd met de gerecht-

lissement van hun club en het verlies

vaardigde belangen van de speler en

van hun baan.

verplichtte haar het overeengekomen

De VVCS hoopt dat de KNVB

percentage alsnog volledig uit te

lering trekt uit deze uitspraak en in de

betalen.

toekomst meer oog zal hebben voor

De VVCS is zeer verheugd met deze uit-

de situatie van spelers die buiten hun

spraak en kwalificeert dit als een even

schuld in de problemen komen.

principiële als belangrijke uitspraak. Het
onoirbaar schuiven met afkoopsommen
bij dubbele transacties tussen clubs
behoort hiermee definitief tot het verleden. Feit is gewoon dat Sparta niets
anders probeerde dan door een foute
packagedeal Erik Falkenburg zwaar te
benadelen. Hiervoor heeft zij gelukkig
niet de ruimte gekregen.

Arbitragecommissie
ontbindt contract
Emmanuel Boakye

Confrontaties
EINDE CONTRACT
PER 30 JUNI ?
Wat moet een club doen om een
contract te laten eindigen ?
In het voetbal kennen we alleen contracten die voor bepaalde tijd (let op:
het maakt dan niet uit of het om contract voor één seizoen of bijvoorbeeld
vier seizoenen gaat) worden afgesloten.
Het eerste onderscheid dat hierbij gemaakt moet worden is tussen een aflopend eerste contract en een aflopend,
al eerder door dezelfde club verlengd
contract. Een eerste contract loopt van
rechtswege af. Dit betekent zoveel dat
niemand hieraan iets hoeft te doen,
noch hiertegen kan doen.
Heb je als speler een al eerder verlengd
contract en besluit jouw club dat zij
niet verder met je wil, dan is het aan
hen om jou dat per aangetekende brief

De commissie kwam uiteindelijk tot het

op uiterlijk 31 maart te laten weten.

oordeel dat een aantal gebeurtenissen

Laat de club dat na, dan betekent dat,

en gedragingen van Boakye afweken

dat jouw contract automatisch wordt

van hoe een prof

verlengd voor het seizoen 2011/2012

zich zou behoren

en wel onder dezelfde financiële voor-

te gedragen. Men

waarden zoals die gelden tijdens het nu

vond de ontstane

nog lopende seizoen 2010/2011.

vertrouwensbreuk

Voor een speler die al overeenstem-

• de speler moet aan het einde van dit

Hoe hoog is dan die schadeloos-

seizoen tenminste vijf opeenvolgende

stelling ? Geldt er een maximum

seizoenen in dienst zijn geweest bij

bedrag ?

zijn huidige club;

Wat de antwoorden op deze vragen

• in het seizoen 2010/2011 mag

betreft, moet een onderscheid gemaakt

zijn gegarandeerde inkomen (= in

tussen de “oude” en “nieuwe” CAO.

de regel basissalaris plus vakanti-

In de recent gesloten CAO met een

etoeslag) niet hoger zijn geweest

looptijd van 1 juli 2010 tot en met

dan drie keer het maximum dagloon,

30 juni 2014 is een matiging van de

oftewel 3 x € 49.297,--

schadeloosstelling overeengekomen.

= € 147.891,--

Maar die is alleen van toepassing op
contracten ingaand per 1 juli 2010. In

Ook voor de nu in de eerste divisie

dit laatste geval is de speler voor ieder

actieve spelers geldt dat zij bij einde

seizoen dat hij bij zijn seizoen actief

contract dienen te voldoen aan alle drie

was gerechtigd tot ½ maandsalaris.

de volgende eisen:

Met maandsalaris wordt dan bedoeld

• e r moet sprake zijn van een al

het laatst geldende maandsalaris. Er

eerder verlengd contract dat door

geldt daarbij een maximum van 3 ½

de club middels een uiterlijk op

maandsalaris.

31 maart aanstaande te verzenden

Voldoe je aan de eisen, maar kent het

aangetekende brief wordt opgezegd;

aflopende contract een ingangsdatum

 e speler moet inclusief dit seizoen
• d
tenminste drie opeenvolgende sei-

van voor 1 juli 2010, neem dan contact
op met het kantoor van de VVCS.

zoenen in dienst zijn geweest bij zijn
huidige club;
• in het huidige seizoen mag het gegarandeerde inkomen niet hoger zijn

Hoe wordt een contract beëindigd
door de speler ?
Ook hier moeten we allereerst een

met het totale bedrag, maar stelde

VVCS wint ook in hoger
beroep van de KNVB

daarbij plotseling een geheel nieuwe

In het geschil tussen enkele ex-spelers

derhalve voor-

ming bereikte met een nieuwe club, is

verdeling vast. De afkoopwaarde van

van HFC Haarlem en de KNVB heeft het

namelijk te wijten

dat laatste natuurlijk niet de bedoe-

het Falkenburg contract werd even

Gerechtshof Amsterdam geoordeeld

aan de speler. Onder

ling. Hij zal dan ook zelf actie moeten

De derde situatie betreft de spelers van

eerste contract van rechtswege, dus

plotseling als spontaan meer dan

dat de uitspraak in Kort Geding van de

toekenning van een

ondernemen richting zijn club (zie

clubs die bij aanvang van dit seizoen

automatisch eindigt. Gelijk zijn club,

substantieel verlaagd, gelijk die voor

president Rechtbank Utrecht ongewij-

relatief bescheiden

verder onder het kopje Wat heeft een

promoveerden naar de eredivisie. Con-

hoeft/kan ook een speler in zo’n geval

het Viergever contract werd

schadevergoed-

speler te doen om een contract te

creet betreft deze situatie dus alleen de

niets doen.

verhoogd. Laatstgenoemde

ing aan de speler

laten eindigen).

spelers van De Graafschap en Excelsior.

Is er sprake van een al eerder verlengd

had namelijk geen meedeel-

werd besloten tot ontbinding van zijn

Voor hen moeten we twee situaties

contract en zegt de club niet op per 31

percentage in zijn contract.

contract. Enig positief nieuws hierbij

Heb ik na beëindiging van mijn

onderscheiden. De eerste is dat zij er

maart aanstaande, betekent dat, dat

Zowel zaakwaarnemer

was dat Sparta wel werd opgedragen

contract door de club recht op een

in slagen om zich te handhaven op

wanneer je als speler niets doet, het

Arnold Oosterveer van

een oude betalingstoezegging aan de

schadeloosstelling ?

het hoogste niveau. Dan gelden ook

contract automatisch verlengd wordt

Soccer Vision, als de VVCS

speler eindelijk in te lossen. Iets dat

Hiervoor is in de CAO een regeling

voor de bij deze clubs in dienst zijnde

voor één seizoen. Wil je dat als speler

kwalificeerden dit als een

men ondanks herhaalde verzoeken tot

getroffen. Let op dat er een onder-

spelers bij het einde van het seizoen

niet, dan moet je de club laten weten

niet acceptabele benadeling

dat moment weigerde.

scheid wordt gemaakt in drie situaties

2010/2011 de drie eisen zoals hierbo-

dat je het dienstverband wenst te laten

ven weergegeven voor de in de ere-

eindigen per 30 juni aanstaande.

bevestigde AZ weliswaar in te stemmen

geweest dan één maal het maximum
dagloon in het kader van de WW/
WAO, oftewel € 49.297,--.

onderscheid maken tussen een aflopend eerste contract en een aflopend,
al eerder verlengd contract.
We hebben al vastgesteld dat een

van Erik Falkenburg. Sparta bleek echter

zigd overeind blijft. De KNVB trekt

Al met al een uitspraak die wat de

niet te vermurwen en was zelfs niet be-

daarmee wederom aan het kortste eind.

VVCS betreft zeker ook in het voordeel

De eerste betreft een speler die

divisie actieve spelers. Voor het geval

reid om te praten over een compromis.

In een kort en zeer duidelijk afgewogen

van de speler had kunnen en mogen

gedurende dit seizoen actief is de ere-

dat De Graafschap en/of Excelsior on-

Hoe en wanneer dat te doen ?

Voor de VVCS restte toen niets dan

oordeel onderbouwt het Hof dat de

uitvallen. Dit niet in de laatste plaats

divisie. Wil deze in aanmerking komen

verhoopt aan het einde van dit seizoen

Een speler moet deze mededeling doen

haar advocaat mr Wil van Megen te

overschrijving van de spelers niet tot

omdat in door de Dispute Resolution

voor een schadeloosstelling, dan moet

mocht degraderen, dan gelden voor

middels een aangetekende brief, en wel

vragen de de gang naar de Arbitrage-

competitievervalsing heeft geleid.

Chamber van FIFA gewezen (interna-

voldaan zijn aan alle drie de volgende

hen de eerste divisie eisen.

uiterlijk op 15 mei 2011.

commissie van de KNVB te maken.

De overschrijvingen waren verzocht

tionale ) vonnissen er in de regel wel

eisen:

Deze speciale overgangsregeling geldt

Let wel, doe dit alleen wanneer je

Advocaat Van Megen betoogde voor

voorafgaand aan de uiterste datum

alle begrip wordt getoond voor het

• e r moet dus sprake zijn van een al

maar één seizoen. Dus wanneer De

zekerheid hebt over een nieuwe club.

de Commissie dat hier sprake was van

waarop dispensatie mogelijk was en

spontaan uitvallen of extreem vertragen

eerder verlengd contract dat door

Graafschap en Excelsior zich dit seizoen

Door het nemen van ontslag verspeel je

een niet toelaatbare koppelverkoop en

het ging om een beperkt aantal spelers.

van, zeker binnenlandse, vluchten in

de club middels een uiterlijk per

weten te handhaven, gelden voor de bij

namelijk al je rechten op een eventuele

vroeg de Commissie Sparta dwingend

Bovendien kozen zij allen voor verschil-

Afrika. De Arbitragecommissie dacht

31 maart aanstaande te verzenden

deze clubs in dienst zijnde spelers tot

werkloosheidsuitkering. Wees hiermee

op te leggen haar contractuele verplich-

lende clubs. Daar komt bij dat het

daar geheel anders over.

aangetekende brief wordt opgezegd;

nader order de eredivisie eisen.

dus heel voorzichtig en neem bij twijfel
contact op met de VVCS.

mr Louis
Everard

Verslaafd aan scoren
H
DOOR LEX MULLER

ij gelooft heilig in positief denken
en verafschuwt negativisme.
,,Doelpunten maken is het leukste
in voetbal. Dat is ook doorslaggevend’’. Als spits bezet Klaas-Jan
Huntelaar (27) op zich de meest
waardevolle positie in een elftal. ,,Het gaat om
doelpunten maken, niet om lekker te voetballen en
niets te bereiken’’. En een tikje aangedikt: ,,Moet je
middenvelder worden, kan je elke keer de bal aan
een ander geven of een pass geven’’. De nummer
negen van het Nederlands elftal en Schalke 04 is
immers verslaafd aan scoren.
Als geboren aanvaller teert Klaas-Jan Huntelaar
inmiddels op een schat aan ervaring. ,,Heel vroeg in
de jeugd heb ik ook wel op andere posities gespeeld.
Op tien bijvoorbeeld. Maar vanaf de c-tjes heb ik
altijd als spits gespeeld. Het liefst de meest diepe
spits. Ik ben een spits, ik voel me ook een echte
spits. Nummer tien zou nog wel kunnen. Bij Ajax
heb ik ook wel eens op tien gespeeld. Bij Milan heb
ik rechtsbuiten moeten spelen, maar net als linksbuiten of op het middenveld ligt me dat minder’’.
Zijn carrière loodste hem al langs acht clubs: PSV,
De Graafschap, AGOVV, Heerenveen, Ajax, Real
Madrid, AC Milan en Schalke. Hij maakte kennis
met diverse culturen en leerde zich aan te passen
aan verschillende systemen en opvattingen over
voetbal. ,,Het leukste, aanvallende voetbal was in
Nederland en in Spanje’’. Klaas-Jan Huntelaar
bracht drie jaar door bij Ajax en liet daar een berg
aan doelpunten achter. ,,Bij Ajax heb ik het langst
gespeeld. Ik heb twee keer 33 goals gemaakt in de
competitie. Ik was zelfs één keer de meest scorende
in de wereld, met in totaal over de vijftig’’. Uit zijn
Amsterdamse tijd dateert ook de mooiste in zijn
herinnering: de (winnende) omhaal tegen Roda JC
voor de beker.
In Amsterdam en ook in Madrid voelde hij zich als
liefhebber van aanvallend voetbal helemaal thuis.
,,Real vond ik ook fantastisch. Ook op de training
was het echt aanvallend gericht. Er werd, net als bij
Ajax, op voetbal getraind’’. Alleen al bij deze twee
clubs trok een stoet aan trainers aan hem voorbij:
vier in Amsterdam (Blind, Ten Cate, Koster en Van
Basten) en twee in Spanje (Schuster en Ramos).
Zijn contract met Real Madrid duurde maar een
half jaar, maar was voldoende om intensief te kunnen proeven van de Spaanse gewoontes. Dineren
in een restaurant gebeurde niet zoals in Nederland
om zes of zeven uur maar pas laat op de avond. En
Klaas-Jan Huntelaar wilde, nieuwsgierig en leer-
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Klaas-Jan
Huntelaar
blijft positief
bij Schalke

Klaas-Jan Huntelaar
FOTO: ERIC VERHOEVEN

gierig van aard, voor alles typisch Spaanse lekkernijen uitproberen.
Qua voetbal past en rendeert Klaas-Jan Huntelaar
het best in het Nederlandse systeem. ,,Daarin ben ik
opgegroeid’’. Dat verklaart ook het gemak, waarmee
hij zijn record aan doelpunten in het Nederlands
elftal almaar opvoert. Na het WK in Zuid-Afrika
liefst tien in zes interlands. ,,Het belangrijkste is
hoe je als elftal speelt. Bij het Nederlands elftal hebben wij de intentie echt naar voren te spelen. Druk
zetten om gelijk naar voren te lopen. Kort bij elkaar
blijven. In het buitenland is dat anders. In Italië en
Duitsland lopen veel mensen terug. In Nederland
en in Spanje zijn ze gewend om naar voren te lopen.
Wat dat betreft kan je het Spaanse voetbal wat meer
met het Nederlandse voetbal vergelijken’’.

Dat inspireert hem ook het meest. ,,Daar draait het
voetbal toch ook om. Je wilt naar voren, je wilt toch
niet naar achteren. Voor mij als spits is het ideaal
om in het Nederlands elftal te spelen’’. Maar ook
in Spanje kon Klaas-Jan Huntelaar goed acclimatiseren. ,,Het Spaanse voetbal ligt me wel. Het is
aanvallend en naar voren gericht’’. Vol verwachting toog hij naar Real Madrid, dat 27 miljoen euro
had moeten neertellen voor de vervanger van de
langdurig geblesseerde Ruud van Nistelrooy. ,,Ik
heb in 20 wedstrijden meegedaan. Niet altijd in de
basis, maar wel grote delen van de wedstrijden. Ik
heb acht doelpunten gemaakt, bijna vijftig procent.
Dat is niet slecht’’.
Hij had zeker willen blijven, maar Real Madrid investeerde in dure toppers als Ronaldo, Kaka, Villa en

Benzema. Tal van clubs benaderden Arnold Oosterveer (SoccerVision/VVCS), zaakwaarnemer van
Klaas-Jan Huntelaar. Zoals Olympique Lyon, HSV,
zelfs Manchester United en VfB Stuttgart. Maar
plotseling stond AC Milan op de stoep, een alleszins
interessante club van naam en faam. Hij tekende
voor vier jaar en werd de tiende Nederlandse speler
ooit in dienst van Milan. ,,Het Italiaans voetbal is
vrij defensief en gesloten. Zelfs iets geslotener dan
het Duitse voetbal. Milan was minder defensief
dan de gemiddelde Italiaanse ploegen. Het was
wel duidelijk anders dan het Nederlandse voetbal.
Minder leuk voor een aanvaller. Ik houd nu eenmaal
meer van aanvallen dan van verdedigen’’.
Bij AC Milan trof hij concurrentie aan van Boriello,
Pato, Ronaldinho en Inzaghi. Trainer Leonardo
wilde Klaas-Jan Huntelaar meer inzetten als tweede
spits, achter Boriello. Een speelstijl, waarin de
Nederlander moeilijk tot zijn recht kwam en niet
echt goed kon aarden. ,,In Italië heerst een andere
mentaliteit. Veel terug verdedigen. Er worden naar
mijn mening ook meer op de negatieve en minder
op de positieve dingen gelet. Positioneel is het niet
te vergelijken met Nederland of Spanje’’. Het saldo
aan doelpunten zakte dan ook terug: zeven in 25
competitie-duels.
Toch had Klaas-Jan Huntelaar het seizoen in Milaan
nooit willen missen. Samen met zijn vriendin Maddy en zoon Seb woonde hij in het hart van de stad,
nabij de Dome. ,,Ik zoek altijd naar de positieve
zaken. Qua sfeer was Italië fantastisch. Wat je op
straat meemaakt, is niet normaal. Italië is gewoon
voetbal’’. De vaak overdreven beleving amuseerde
hem en zorgde toch voor een band met Milaan. Ook
op de training ontdekte hij nieuwe aspecten van het
voetbal. Want AC Milan controleerde zo’n beetje
alles in het eigen laboratorium. Zo werd de snelheid
van de spelers gemeten, voor de spits een leerzame
test.,,Of ik snel ben? Op de eerste meters wel, op de
langere afstanden gemiddeld’’.
Bij AC Milan werd dat bevestigd. ,,De snelheid werd
getest over vijf meter en dan over twintig meter. Op
de eerste meters zat ik hoog in het team. Rond de
vijfde of zesde plaats. Op de twintig meter zat ik
altijd een beetje in het midden. Flamini en Pato
waren steeds de snelsten bij Milan’’. Die explosiviteit moet Klaas-Jan Huntelaar op weg helpen naar
het uiteindelijke doel: loskomen van de tegenstander en afronding (afsluiting zegt hijzelf) van de
aanval. ,,Positie kiezen en afmaken, dat beschouw
ikzelf als mijn sterke kant. En de bal eventueel
vasthouden voor opkomende middenvelders.
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Seedorf inspirator
voor stichting

Is een in de voetbalwereld gespecialiseerd advocatenkantoor van ruim 20 juristen. Wij behandelen onder
andere de testcase tegen de clubs en de KNVB over
het spelersaandeel in de televisierechten en hebben
veel ervaring met image- en spelerscontracten.
Voor meer informatie bel Pim de Vos 020 - 20 60 700,
stuur een e-mail naar pdevos@devos.nl of kijk op
www.devos.nl.
Adres: P.C. Hooftstraat 5-11, 1071 BL Amsterdam
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Het Nederland
dat niet meer
wil speculeren
over zijn pensioen
heeft nu
Mijn Getal

Mijn Getal is een makkelijke manier om
erachter te komen welk bedrag je later nou
echt nodig hebt voor je pensioen. Weten wat
jouw getal is? Ga naar nn.nl/mijngetal
of vraag ernaar bij je verzekeringsadviseur.

Klaas-Jan Huntelaar heeft sinds kort zijn eigen
stichting: de Klaas-Jan Huntelaar Foundation. ,,Bedoeling is dat er vanuit de stichting
goede projecten worden ontwikkeld voor de
maatschappij’’. Het is zijn eigen initiatief maar
inspiratie putte hij uit gesprekken met Clarence
Seedorf, bij AC Milan zijn ploeggenoot in het
vorige seizoen. ,,Clarence heeft ook veel van dit
soort dingen die hij doet. We hebben daar wel
eens over gesproken. Zo ben ik zelf tot het idee
gekomen dat ik het leuk zou vinden om mensen
te helpen’’.
De stichting is vorige maand met hulp van zijn
belastingadviseur Stef Bekker (Punt en Van de
Weerdt belastingadviseurs) opgericht. ,,Ik ga er
me zeker zelf ook mee bezig houden’’. Maar het
voetbal gaat voor en een nog te formeren team
zal de Foundation moeten leiden en aansturen.
,,Ik heb het altijd al leuk gevonden om wat met
en voor mensen te doen. Toen ik jong was, was
ik nog gericht op mijn voetbalcarrière. Daarin
wilde ik veel bereiken. Maar je wordt ouder;
ik ben ook vader. Je ziet steeds meer andere
zaken. Je moet het toch met elkaar maken’’.
Klaas-Jan Huntelaar denkt nog na over de projecten die hij vanuit zijn stichting wil begeleiden. ,,Net wat er speelt en zo breed mogelijk’’.
Het kan zijn dat een goed doel wordt ondersteund of dat er zelf iets wordt ontwikkeld. ,,Integratie is een hot item in Nederland. Mensen
die hier al jaren zijn, worden als buitenlanders
weggezet. We moeten met elkaar in contact
komen en niet deze mensen aan de zijkant van
de maatschappij plaatsen’’. In het voetbal is
hij gewend met tal van culturen om te gaan.
Buitenlanders integreren vlotter via de sport in
de maatschappij.
Een ander idee zou kunnen zijn om kinderen op
een echte vakantie te trakteren. ..Ik heb er ook
wel eens aan zitten denken om bijvoorbeeld
deze zomer iets te organiseren voor jongeren
die niet op vakantie kunnen, om daar een leuk
kamp voor te organiseren’’. En zo spookt er van
alles door zijn hoofd, wat later eventueel moet
worden uitgewerkt. ,,Nu financier ik het meeste
zelf. Het is wel de bedoeling dat als iedereen
ziet dat het een goed initiatief is, bedrijven ook
kunnen meedoen en helpen’’.

Belangrijkste is dat je een goede positie hebt, anders
kom je niet tot afmaken’’.
Als spits behoort hij tot het zakelijke type: koelbloedig, nuchter, effectief, zonder franje en altijd
dreigend in het strafschopgebied. ,,Ik ben niet zoals
Messi. Maar dat is er maar één op de wereld. Ik haal
ook niet de bal op het middenveld en dribbel dan
naar de goal’’. Dribbelen, passeren, voor zulke kwaliteiten ontbeert hij de techniek en het talent. Veelal
wacht hij met de rug naar het doel toe op zijn kans.
De tegenpartij kleeft minimaal één en vaak ook
twee verdedigers aan het gevaar. Het liefst kruipt hij
achter zijn mandekker. ,,Dan kan hij nooit tegelijk
op mij en de bal letten’’.
Tegenstanders zullen hem zonodig met fysiek
geweld van de bal willen afhouden. ,,Ik wil mijn
timing verbeteren om op het goede moment stil
te staan en zo beter de klap te kunnen opvangen.
Dat is heel erg bepalend in een duel. Als je beweegt
kunnen ze je makkelijker van de bal duwen. Als
je op het juiste moment stilstaat, kan je zelf ook
tegendruk geven’’. Als stilaan ervaren spits handelt
Klaas-Jan Huntelaar meestal in een fractie van een
seconde en dikwijls ook intuïtief. ,,De situatie goed
en snel inschatten en dan er het beste rendement
uithalen. Ik heb geleerd dat de eerste keus eigenlijk
altijd de beste is. Veel trainen en een automatisme
opbouwen’’.
Na zijn laatste overgang, voor veertien miljoen van
AC Milan naar Schalke, tornt hij wekelijks op tegen
de fysieke kracht van het Duitse voetbal. ,,Het is
minder aanvallend en erg op resultaat gericht. Maar
je kunt het niet op een hoop gooien. Borussia Dortmund speelt vrij aanvallend en maakt ook heel veel
goals’’. Bij Schalke verwende Klaas-Jan Huntelaar
het trouwe legioen aanvankelijk met zeven treffers. Maar half november trad de stilte in. ,,Schalke
speelt verdedigend. Het probleem bij ons is dat we
vaak een verdedigend gedeelte en een aanvallend
gedeelte hebben. Het team valt in twee delen uiteen.
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’’Ik wil gewoon
stabiliteit. Dat
is het beste
voor een speler.’’

We komen voorin ook nooit echt in overtal of in
elk geval één tegen één. Vaak is het zo dat we in
ondertal blijven’’.
De speelwijze dwingt hem bij herhaling terug naar
de middenlijn, in een poging daar de bal op te
pikken. En zo dwaalt de Hunter te ver af van zijn
jachtgebied. ,,We hebben ook één van de minst
scorende ploegen in de Bundesliga. We hebben
erg veel moeite met het creëren van kansen. Dat
zegt wel wat over ons’’. Van de achttien clubs verzamelden Eintracht Frankfurt en Sankt Pauli, alle
twee defensief ingesteld, nog iets minder eigen treffers dan Schalke. De teleurstellende productie valt

achterhoek betrok hij een woning in Angerlo, een
rustiek dorpje in de buurt van Zevenaar. Dagelijks
pendelt hij naar de club, een afstand die valt te
vergelijken met die tussen Milaan en het trainingscomplex Milanello. ,,Ik heb een driejarig contract
getekend bij Schalke. We moeten zorgen dat we als
team beter worden, zodat we volgend seizoen wel
meedraaien in de top’’. Trainer Felix Magath mocht
miljoenen uitgeven en stelde al met al de duurste
selectie uit de lange geschiedenis samen. Met als
opdracht: eindelijk weer eens het Duitse kampioenschap na 53 jaar.
Het typeert zijn ongeschonden positivisme als

Hoog rendement
Als moderne spits functioneert Klaas-Jan Huntelaar in het
Nederlands elftal beter dan voorgangers als Kluivert, Bergkamp, Van Nistelrooy en Van Basten. Tot voor de dubbel
met Hongarije telde hij 26 doelpunten in 42 interlands. Dat
levert hem een gemiddelde op van 0,619 tegen 0,506 van
Kluivert, 0,5 van Van Nistelrooy, 0,468 van Bergkamp en
0,414 van Van Basten. Het hoge rendement van hem krijgt
extra glans, want Klaas-Jan Huntelaar stond per interland
gemiddeld 56 minuten in het veld. Anders gezegd: hij
scoorde elke 91 minuten op een totaal van 2.362 minuten.

hem noch Raul te verwijten, waarbij de Spanjaard
als tweede spits wat meer kan zwerven en af en toe
nog een beetje aan de bal komt. Toch wil Klaas-Jan
Huntelaar niets horen over een mogelijke verkeerde
keuze van werkgever. ,,Op zich heb ik het er wel
naar mijn zin. Al gaat het niet zoals het moet’’.
Het voordeel van de verhuizing naar de populaire
club uit Gelsenkirchenwas dat Klaas-Jan Huntelaar
weer kon terugkeren naar zijn geboortestreek. In de

12

DE CONTRACTSPELER

april 2011

Klaas-Jan Huntelaar heel duidelijk aangeeft niet
de behoefte te hebben om nu alweer te breken met
Schalke. ,,Ik blijf zeker in Duitsland. Ik wil niet elke
keer weer wisselen. Ik wil gewoon stabiliteit. Dat is
het beste voor een speler’’. De schare fans van de
geplaagde club zullen hem dankbaar zijn voor deze
opsteker.

MET EEN GOEDE COACH STA
JE ER NOOIT ALLEEN VOOR
Iedereen heeft weleens een steuntje in de rug nodig. Of je nou wilt leren voetballen of met
geld moet leren omgaan. Bij het eerste kunnen we niet helpen. Maar in het tweede geval
staat de bank natuurlijk wel klaar. Met een prima rekening voor jonge klantjes én ouders.

MEER WETEN? GA NAAR ABNAMRO.NL
OF BEL 0900-0024 (EUR 0,10 PER MIN)
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Het fiscale partnerbegrip en
de aangifte inkomstenbelasting
Column van
Stef Bekker
Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact
op met Stef Bekker,
als belastingadviseur
verbonden aan Punt
& Van de Weerdt
Belastingadviseurs
te Den Haag.
(070-3.025.825)

T

rouwen of samenwonen. Welke
samenlevingsvorm je ook kiest, je
zorgt voor elkaar. Het juridische
onderscheid tussen trouwen of
samenwonen zal zich in het dagelijks
leven nauwelijks doen voelen. Anders
gezegd, wie al jarenlang samenwoont ziet niet
zoveel verschillen tussen het getrouwd zijn of
samenwonen. Toch zijn deze er wel degelijk,
zowel fiscaal als ook civielrechtelijk.
Daar waar voor gehuwden vele zaken in het
Burgerlijk Wetboek geregeld zijn, geldt dat
vrijwel niet voor samenwoners. Elk voordeel heeft
zijn nadeel. Er zijn weinig regels of formaliteiten
als je besluit samen te gaan wonen. Die regels
zijn er evenmin als je na een aantal jaar besluit
uit elkaar te gaan. Een nadeel is echter dat bij
overlijden vrijwel niets geregeld is. Al met al heb
je als samenwoners veel vrijheid om zaken naar
eigen oordeel in te richten. Maar dat moet je dan
wel regelen!
Wat zou je dan moeten regelen? Denk daarbij
aan zaken als een samenlevingscontract of een
testament. Hoe zit het dan met de deelname
aan het CFK? Dat wordt helder beschreven op
hun website. Zo valt te lezen dat zij graag willen
weten of je gehuwd bent of samenwoont. Zij
vragen bij samenwoners om een kopie van de
samenlevingsovereenkomst. Die samenlevingsovereenkomst kan dus van groot belang zijn.
Ook in de fiscale belastingwetgeving speelt deze
overeenkomst een rol.
Zo kent de inkomstenbelasting speciale regels
ten aanzien van het al dan niet kwalificeren als
fiscale partner. Het belang van het fiscaal partnerschap is groot. Fiscale partners kunnen ten
aanzien van bepaalde inkomsten en aftrekposten,
met name de hypotheekrenteaftrek, zelf kiezen
wie welk bedrag verwerkt in zijn of haar aangifte.
En laat nu dit fiscale partnerbegrip met ingang
van 1 januari 2011 zijn aangepast. Met ingang
van 1 januari 2011 is de keuzemogelijkheid voor
het partnerschap voor ongehuwde samenwoners
komen te vervallen.
Wie zijn nu fiscale partner? Dat zijn:
 Gehuwden;
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De lange weg naar
het shirt met nummer 1

 Geregistreerde partners;
 Ongehuwd samenwonenden, die allebei op
hetzelfde adres in de Gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven als aan één
of meer van de volgende voorwaarden wordt
voldaan: 1) er is een notarieel samenlevingscontract gesloten; 2) zij hebben samen een
kind; 3) één van de partners heeft een kind en
de andere partner heeft dat kind erkend; 4) ze
hebben elkaar als partners bij een pensioenregeling aangemeld; 5) de partners zijn beide
eigenaar van de woning die het hoofdverblijf
is.
Samenwoners moeten allebei op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en aan één van de hiervoor genoemde criteria voldoen. Voor gehuwden
(en geregistreerde partners) zit de belangrijkste
wijziging in het feit, dat het fiscale partnerschap
eindigt als twee personen niet meer op hetzelfde
adres staan ingeschreven en zij een verzoek tot
echtscheiding hebben ingediend.
Met name de aanpassing voor gehuwden is dan
weer spannend. Het nieuwe partnerbegrip zou
namelijk tot bizarre gevolgen kunnen leiden voor
gehuwden die al jaren duurzaam gescheiden
leven. Zij zouden, als zij geen verzoek tot echtscheiding hadden ingediend, weer kwalificeren
als fiscale partners met alle gevolgen van dien
voor bijvoorbeeld de renteaftrek van hun woning.
Gelukkig is dit uiteindelijk dan wel weer gerepareerd, maar het blijft allemaal moeizaam, dat
fiscale partnerbegrip. Het zou best eens kunnen
dat er nog meer onbedoelde neveneffecten zullen
optreden. Bijvoorbeeld rondom de inkomensafhankelijke heffingskortingen. Het is dan ook
verstandig dat er bij het samenstellen van de
aangifte inkomstenbelasting goed naar het
partnerbegrip gekeken wordt.
Graag verwijs ik de geïnteresseerde lezer naar de
brochure die bij deze uitgave van De Contractspeler is gevoegd. Voor 1 april a.s. zal de aangifte
inkomstenbelasting 2010 weer bij de Belastingdienst moeten worden ingediend. De Belastingdienst kan het niet leuker maken. Punt & Van
de Weerdt Belastingadviseurs maakt het voor de
geïnteresseerde wel makkelijker! 

Erwin Mulder

E
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rwin Mulder is een van de jongste
keepers in de eredivisie. Sinds zijn
debuut in 2007 vecht hij al voor een
basisplaats in De Kuip. Met de steun
van zijn familie en begeleider Louis
Laros overleefde hij al menige storm.
Het was zijn rotste verjaardag van zijn leven. Op 3
maart werd hij 22 lentes. Maar op 4 maart stierf een
van zijn grootste fans. Totaal onverwacht overleed
zijn vader. Mulder was er helemaal kapot van. Erwin
Mulder liet de wedstrijd tegen Heerenveen lopen.
Op dinsdag 8 maart werd de training van zijn club
uitgesteld, zodat zijn medespelers bij de begrafenis
konden zijn.

in zijn beginperiode ook zijn fouten. Erwin is een
jongen met heel veel potentie naar de toekomst.”
In huize Mulder werd het nieuws met goedkeuring
ontvangen in het wonderschone Gelderse dorpje Pannerden. Daar waar hij zijn eerste stappen op het veld
zette hij bij RKPSC. Mulder stak er meteen bovenuit.
De geluiden over het talent bereikten de scouts van
Vitesse. Mulder gaat op zijn twaalfde al in Arnhem
voetballen. De jeugdopleiding daar is dan nog een
van de beste van Nederland. Mulder blijkt het niveau
met gemak aan te kunnen. Zijn leven is zeer overzichtelijk. School, sport en slapen. De beloning komt
een paar jaar als Feyenoord op zijn vijftiende op de
stoep staat.

Het is veel mensen ontgaan, maar ergens in februari
sprak Mario Been duidelijke taal wat zijn doelman
betreft. Eindelijk. Tegenover RTV Rijnmond liet
Been weten dat Mulder zijn eerste keeper zal blijven:
“Ik ben zeer tevreden over Erwin. Helaas is het zo dat
als een keeper een fout maakt het direct een doelpunt
is. Maar ik zie geen reden om hem daardoor niet in
de goal te zetten. Ik heb enorm veel vertrouwen in
hem. Ik zie heel veel perspectief. Van der Sar maakte

Dit tot grote schrik van zijn ouders. Zij zien ineens
hun jongste zoon het huis verlaten. Maar de kleine
Mulder kende geen twijfel. Zijn ouders stemmen in
met het avontuur. “Ik wil mijn hele leven al in het
eerste van Feyenoord staan en als je dan de kans
krijgt, dan ga je.” Van het mooie Pannerden via
Arnhem naar Rotterdam. En nu is hij dus eerste keus
en spreekt Been zijn vertrouwen uit. Het is een lange
weg geweest.
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Vertrouwen is een groot goed. Zeker voor een keeper.
Mulder is een jongen, die zoals zoveel talenten
onderweg al meerdere malen bijna afgeschreven
werd. Keer op keer knokt hij terug. Blessures,
fouten, trainers die hem passeren. Het breekt hem
niet. Hij is sinds Joop Hiele in dertig jaar de eerste
doelman van Feyenoord die er in slaagde de overstap
van de jeugdopleiding op Varkenoord te maken naar
De Kuip.

“Mijn doel is
de vaste doelman
van Feyenoord te
worden. Het liefst
voor jaren.”

Een van de mensen die al vanaf de eerste dag
geloofde in Mulder was Pim Doesburg. Net als
Jongbloed een doelman die present was op het WK
en die in de eerste jaren van Mulder in Rotterdam de
jongeling behoorlijk onder handen nam. “Hij staat er
natuurlijk om bekend dat zijn trainingen zwaar zijn.
In die tijd heb ik het middagdutje uitgevonden.”
Ma had het er maar moeilijk mee. Als ze het gele
treintje weer weg zag rijden. De tas met de schone
was in de hand op weg naar zijn toekomst. De kleine
Mulder met een missie. “Je weet waar je het voor
doet. Natuurlijk is het wennen in het begin. Vaak
kwamen mijn ouders op zaterdag kijken en dan
mocht ik direct na de wedstrijd met ze mee, op die
manier was ik in ieder geval nog een dagje thuis.”
Mulder is er een van het type Van der Sar. Niet
geheel toevallig zijn voorbeeld. Een man van weinig
woorden. Iemand die vooral geniet als hij bij zijn
familie is. In nachtelijk Rotterdam zul je hem niet
snel treffen. Ook Van der Sar moest in het begon van
zijn loopbaan de nodige stormen doorstaan. Het is
het lot van de doelman bij een topclub. Een eenzaam
bestaan. En zeker geen gemakkelijk bestaan.
Maar hij staat er dus niet alleen voor. Zijn familie is
iedere wedstrijd present. Vanuit Pannerden hebben

ze al tienduizenden kilometers gereden om Erwin
te zien spelen. “Vergis je niet. Zonder de steun van
mijn ouders was ik nooit zover gekomen”, weet
Mulder. “Overal waren ze bij. Dat was al zo toen ik
als klein ventje bij Vitesse kwam te spelen. Dan speel
je heel andere wedstrijden dan dat je met een gewoon
jeugdelftal gewend bent. Het is allemaal ineens veel
verder. Dan ga je naar Leeuwarden, Kerkrade,
Rotterdam. Zij gingen mee. Zonder hen had ik dit
echt niet voor elkaar gekregen.”
Pa stond na de wedstrijd altijd direct klaar met zijn
commentaar. Hij is zelf immers ook keeper geweest.

Vandaar. Ma is wat rustiger. Ze voelt altijd vanzelf
wel aan als er iets is. Dan komt Erwin thuis en loopt
hij in een ruk door naar zijn kamer. Rustig zet ze dan
thee en wacht ze het moment af waarop ze schijnbaar
achteloos kan vragen hoe het op de club is. En hoe
rustig hij ook lijkt, van binnen kan hij echt ontploffen. Dan is er gelukkig altijd nog Louis Laros.
Louis Laros. De naam is gevallen. De man die hij
steeds meer ging vertrouwen. “Hij is zelf ook voetballer geweest, hij weet hoe het werkt. Als ik met
hem iets bespreek weet ik dat ik er blindelings op kan
vertrouwen dat het tussen ons blijft. Met sommige
dingen wil je niet naar je ouders of je trainer. Dan is
hij er altijd. Al sinds mijn tijd dat hij bij Vitesse de
jeugd trainde en ik er speelde. Die band is echt heel
sterk. Dat heeft me heel erg geholpen.”
En er was natuurlijk genoeg de afgelopen jaren.
Blessures. Vreemde keepers die op stage kwamen,
waardoor Mulder niet wist waar hij aan toe was.
De periode bij Excelsior. Belangstelling van andere
clubs zoals ADO Den Haag. Tja, wat is dan wijsheid.
En zelfs toen alles eindelijk voor elkaar leek en hij
eindelijk in het eerste mocht keepen. Toen begon het
eigenlijk pas.
Iedere actie kwam ineens onder de loep te liggen.
Een paar ongelukkige momenten en heel Nederland
heeft een mening over je. In de halve finale tegen
FC Twente krijgt hij weer een kans en mede dankzij
een aantal fantastische saves zet hij zichzelf weer in
de etalage en Feyenoord in de bekerfinale. De KNVB
bekerfinale tegen de grote rivaal Ajax was natuurlijk
een droom. Een kans op zijn eerste grote cup. De
weg leek afgelegd. Doelman in de beladen klassieker.
De ultieme kans op voor eens en altijd zijn naam te
vestigen.

BEGELEIDER LOUIS LAROS EN ERWIN MULDER

Mulder kreeg inderdaad de schijnwerpers op zich.
Maar helaas voor hem zag hij er in beide wedstrijden
een aantal keren behoorlijk ongelukkig uit. Al het
opgebouwde krediet smolt weer als sneeuw voor
de zon. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
En een doelman is altijd net zo goed als zijn laatste
wedstrijd.
Mulder heeft geleerd er zich niet al te druk over
te maken. “Dat heeft geen zin. Nu bleef het natuurlijk wel een weekje hangen. Maar je moet gewoon
verder.” In de voorbereiding naar dit seizoen staat
hij er weer en traint als een bezetene. De trainersstaf
besluit hem een kans te geven maar iedereen realiseert zich dat het een cruciaal moment is voor de
jonge doelman. Na de bekerfinale hoefde niemand
Mulder te vertellen dat een paar fouten in de eerste
competitiewedstrijd zijn loopbaan wel erg lastig
zouden gaan maken.
Maar Mulder wilde niets liever dan keepen.
En dus stond de jongen uit het kleine Pannerden
de eerste wedstrijd van dit seizoen weer in de basis
tegen FC Utrecht. In de eerste helft spelen de Domstedelingen het jonge Feyenoord helemaal van de
mat, maar Mulder sleept zijn ploeg er doorheen. In
de tweede helft weet Feyenoord de wedstrijd alsnog te
winnen en behalve een kritische noot van zijn vader
krijgt Mulder vooral veel complimenten.
Weer lijkt hij er te zijn. Maar weer volgt er een blessure. Good old Rob van Dijk komt van stal en doet
het niet slecht. Weer wacht de bank. “Ik heb geleerd
dat je gewoon heel hard moet werken en rustig moet
blijven. Dan krijg je uiteindelijk wel weer een kans”,
klinkt het berustend en zelfverzekerd.
Van wie hij dat dan heeft geleerd? “Onder meer
van Louis Laros. Soms kon ik wel ontploffen, dan
vond ik dingen niet eerlijk. Zoals toen er ineens een
keeper op stage kwam en ik weer buiten de selecte
viel.” Op dat soort momenten was het vaak tijd voor
de noodlijn. Dan worden de 10 nummers ingetoetst
die hem met Louis Laros verbinden. Laros neemt
altijd op. “Hij heeft natuurlijk zelf ontzettend veel
ervaring als voetballer en weet nog steeds precies
wat er allemaal speelt in het voetbal. Vaak voel ik me
na die gesprekken een stuk beter. Sommige dingen
kun je, zeker als je boos bent, beter niet op de club
bespreken. Dan is het fijn dat je iemand hebt waar je
zonder consequenties mee kan praten.”
“Mijn doel is de vaste doelman van Feyenoord te
worden. Het liefst voor jaren.”
Het vertrouwen van Laros en zijn familie had hij al.
Voor de komende maanden heeft Been dus ook zijn
vertrouwen uitgesproken in Mulder.
Eindelijk.

FOTO: ERIC VERHOEVEN
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Nederlandse inva sie op Cyprus
DOOR LEX MULLER

D

ankzij de Nederlandse inbreng stunt
AEK Larnaca dit seizoen als de sensatie in de Cypriotische competitie.
De fusieclub uit 1994 promoveerde
vorig jaar naar de A Divizion en
stevende zelfbewust af op de playoffs om Europees voetbal. “Vooraf werden we in de
publieke opinie afgeschilderd als de belangrijkste
degradatiekandidaat”, memoreert Danny Schenkel,
één van de vier Nederlandse spelers in dienst van
AEK Larnaca.
De club uit de havenstad aan de zuid-oost kust van
Cyprus contracteerde liefst zeven Nederlanders.
Jordi Cruijff als technisch directeur; de Limburgers
Ton Caanen als trainer en Henk Theunissen als
zijn assistent. En de spelers: Danny Schenkel, Kevin
Hofland, Gregoor van Dijk en Edwin Linssen. Twee
maanden geleden voegde ook de Belg Tom Caluwé
zich bij de bonte selectie van circa 27 man. “Op dit
moment zijn Nederlanders hot”, verklapt Groninger Gregoor van Dijk. Want Anorthosis Famagusta
kopieerde ook al het voorbeeld van AEK Larnaka en
versterkte zich plotseling met Jurgen Colin en
Civard Sprockel. En Raymond Atteveld werd in
februari onverwacht aangesteld als trainer van AEL
Limassol, middenmoter op het eeuwig zonnige
vakantie-eiland en werkgever van onder meer Nicky
Hofs en Mike Zonneveld.
De Nederlandse kolonie van AEK Larnaca heeft
weinig te klagen over het behaaglijke leven op
Cyprus. “Het bevalt me prima. We wonen allemaal
bij elkaar op een nieuw complex in Pyla, een dorpje
schuin boven Larnaca”, vertelt Edwin Linssen.
“We zijn zo’n beetje allemaal buren van elkaar.”
De 30-jarige Limburger heeft Danny Schenkel als
directe buurman. Samen met zijn vrouw kunnen
ze als verkoeling een duik nemen in het eigen
zwembad in de tuin of dat van het resort. “Het leven
is hier heel goed. Het klimaat is heerlijk”, looft de
bijna 33-jarige Danny Schenkel. Zijn dochter van
vijf bezoekt de internationale school, zijn zoon werd
vorig jaar september op het eiland geboren.
Kevin Hofland en Gregoor van Dijk openden vorig
jaar de Nederlandse invasie bij AEK Larnaca. “Eind
mei ben ik er heen gegaan om te onderhandelen.
Het definitieve contract heb ik eind juni getekend.”
Geassisteerd door Edwin Olde Riekerink van
SoccerVision ging de 29-jarige ex-middenvelder van
FC Groningen, Roda JC en FC Utrecht
akkoord met direct een tweejarig dienstverband.
Edwin Linssen en Danny Schenkel sloten zich eind
augustus aan bij hun landgenoten en prefereerden
een overeenkomst voor tien maanden. Het succes
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AEK Larnaca
dankt opmerkelijk
succes aan
Hollandse school

EDWIN LINSSEN, DANNY SCHENKEL EN GREGOOR VAN DIJK

inspireerde de leiding inmiddels om het duo voor
minimaal nog een dergelijke periode vast te leggen.
En in het geval van Kevin Hofland, gehuurd van
Feyenoord, handelt het zelfs over een verlenging tot
medio 2013.
Met een gemiddeld aantal zonuren van 3.381 per
jaar slijten zeker al wat oudere spelers graag hun
nadagen op Cyprus. “Dit is echt genieten zo aan
het einde van je carrière in het buitenland”, erkent
Edwin Linssen, ex van VVV, Roda JC en Fortuna
Sittard, met genoegen de voordelen van deze
tijdelijke emigratie. Maar hoe staat het met het tijdig
overmaken van het afgesproken salaris? Kloppen
de soms wilde verhalen over wanbetalingen. “Ik
heb hierover met Louis Everard (directeur VVCS)

gesproken voor ik tekende”, beaamt Gregoor van
Dijk zijn aanvankelijke zorg over de financiële kant
van het avontuur. “Natuurlijk ken je ook de verhalen
over clubs in Zuid-Europa die drie tot vier maanden
te laat betalen”.
AEK Larnaca wijkt redelijk positief af van deze
onaangename traditie in dit soort landen. “Ook bij
ons wordt het salaris altijd wat later betaald dan we
in Nederland gewend zijn”, bevestigt Gregoor van
Dijk namens zijn mede-Nederlanders. “In ons geval
gebeurt dat een maand later. In Zuid-Europa vinden
ze dat normaal, wij vinden het abnormaal. Maar
er zijn hier ook voorbeelden van clubs die drie tot
vier maanden te laat betalen. Gelukkig hebben wij
daar geen last van.” Ook Danny Schenkel en Edwin
Linssen mopperen zeker niet. “Wij hebben niets te
klagen. Bij andere clubs hoor je andere verhalen.”
De openbaring van het seizoen op Cyprus moet
zelf ook wennen aan het succes. De goede prestaties trekken sponsors aan, maar een vaste en solide
structuur onder de club ontbreekt. Voorzitter
Thomas Kyriakou fungeert allerminst als vrijgevige
suikeroom. Ook de overige bestuursleden kunnen
niet zo maar de portemonnee opentrekken. “Ze
hebben wel vermogen, maar het is niet zo dat ze
elke keer veel geld inleggen. Ze hebben bedrijven op
Cyprus en die bedrijven zitten door heel Europa. Ze
weten hoe het werkt. Ze willen iets goeds neerzetten voor de toekomst. Ze beseffen zelf heel goed
dat de club daarin nog stappen moet maken”, aldus
Gregoor van Dijk. “Het moet niet zo zijn dat ze zich
op 1 februari moeten afvragen hoe ze deze maand
het geld voor de salarissen moeten binnenhalen.”
En Danny Schenkel: “Het is nog een beetje een
ad-hoc beleid. Organisatie en commercie moeten
beter. Overal wordt wat geld vandaan geplukt. Het is
niet de manier, waarop een club in Nederland wordt
gerund.”
Met name Jordi Cruijff, ook alweer 36 jaar, tracht
de breekbarebasis onder AEK Larnaca te verbreden
en te verbeteren. “Wij zijn ook bezig daarin mee
te helpen”, zo zet Gregoor van Dijk zich met zijn
collega’s tevens buiten het veld in voor de verdere
professionalisering van de organisatie. Het goede
gevoel dat de club daadwerkelijk vooruit wil, overheerst onder de Nederlanders. De zonnige opmars
verdient een vervolg.
“Wij hebben een heel leuke groep. Voor dit seizoen
kwamen er zeventien nieuwe spelers. De selectie
telt tien Cyprioten, maar ze komen nauwelijks aan
spelen toe. Het is meer een buitenlands elftal”,
aldus Danny Schenkel, met Kevin Hofland het centrale duo in de defensie. “Het is een mengeling van

culturen, maar het klikt enorm.”
Het gemengde elftal leunt op een Braziliaanse doelman (Alexandre Negri), de van Roda nog bekende
Andres Oper uit Estland en een Spaanse spits
(Amal), maar draait om een geoliede Nederlandse
as. “Samen met Gregoor speel ik controlerend op
het middenveld”, aldus Edwin Linssen. “We zochten
nog een nummer tien. Tom Caluwé, met wie ik
nog heb samengespeeld bij FC Utrecht, zat op een
dood spoor bij Sint Truiden. Hij is een absolute
versterking”, prijst Gregoor van Dijk zijn vroegere
clubgenoot. En Danny Schenkel: “We hebben een
heel goed middenveld. We spelen het Nederlandse
systeem en dat draait heel goed.”
De Nederlands/Belgische invloed straalt door op de

resultaten. “Het succes heeft daarmee te maken. We
onderscheiden ons door goed positiespel. Dat is heel
erg anders dan bij het merendeel “, aldus Gregoor
van Dijk. “Dank zij het teamverband en het tactische spel kunnen we onze winst pakken. Over het
algemeen domineert het individualisme. Wij hebben een goed team. Niemand had verwacht dat we
zo hoog zouden meedoen”, glundert Edwin Linssen.
“Samen met Caluwé zijn wij redelijk bepalend. Dat
geeft een bepaalde houvast”, aldus Danny Schenkel
Op Cyprus loopt de competitie van eind augustus
tot half maart. Daarna betwisten de bovenste vier
clubs (van de in totaal veertien) het kampioenschap
en deelneming aan Europees voetbal. Op 15 mei
sluit het seizoen. AEK Larnaca werkt zijn thuiswedstrijden af in het vrij knusse Neo GSZ stadion.
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“Wij trekken gemiddeld tussen de 4.000 en 5.000
toeschouwers. Ze staan meer dan ze zitten. Bij ons
zijn er geen rellen. Het is altijd heel rustig”, grijnst
Edwin Linssen, die het Zuid-Europese temperament
al een paar keer heeft zien ontvlammen. “Het veld is
fantastisch. Dat valt te vergelijken met het veld in de
Kuip. Super gewoon.”
Het niveau van het voetbal haalt zeker niet die
hoogte. “Onderkant eredivisie”, zo schat Gregoor
van Dijk de sterkte in van de eerste zes à zeven
clubs op Cyprus. “Maar Apoel Nicosia zou het
incidenteel tegen bijvoorbeeld Ajax goed kunnen
doen. Voor de rest is meedoen in de eredivisie een
moeilijk verhaal.” En Danny Schenkel, voorheen op
de loonlijst bij Telstar, Sparta en Willem II: “Het

niveau is niet zo slecht. Inderdaad, onderkant eredivisie, bovenkant eerste divisie.”
Het vaderlandse kwartet koestert ook het voordeel
van een Nederlandse trainer en technisch directeur.
Communiceren kan zodoende in de eigen taal,
hoewel iedereen ook vlot Engels spreekt. “De trainer
vindt het heel belangrijk dat iedereen zich lekker
voelt, ook buiten het veld. Hij let erop dat thuis bij
ons alles naar wens loopt. En Jordi Cruijff is elke
dag op de club. Hij is nog vrij jong. Er valt heel
makkelijk met hem te praten. Ze proberen een stabiele club te ontwikkelen”, zo heeft Edwin Linssen
en met hem zijn landgenoten, nog geen seconde
spijt gehad van de trek naar het (verdeelde) eiland
van Afrodite, godin van de liefde.

VVCS en Intersport
Hink Sport Megastore openen
webshop voor contractspelers
Contractspelers die lid zijn van de VVCS hebben voortaan de mogelijkheid om via de VVCS/Intersport webshop
voetbalschoenen en andere sportartikelen met flinke korting te bestellen.
Steeds minder spelers hebben vandaag de dag de luxe van een schoenen- of kledingcontract met een sportmerk.
Veel spelers moeten daarom, om hun beroep goed te kunnen blijven uitoefenen, gewoon naar de winkel voor het
aanschaffen van voetbalschoenen. De VVCS heeft voor deze categorie spelers een uitstekende regeling weten te
treffen met Intersport Hink Sport Megastore. Alle leden van de VVCS krijgen een voordeelpas en kunnen in de
eigen VVCS/Intersport-webshop met een unieke code inloggen en online hun voetbalschoenen of andere
sportartikelen bestellen. De korting op de voetbalschoenen bedraagt 40% en op overige sportartikelen 25%.
De VVCS is zeer content met de samenwerking met Hink Sport die het mogelijk heeft gemaakt dat spelers op
deze wijze aan de beste materialen kunnen komen tegen een voordelige prijs. VVCS voorzitter Danny Hesp: “Ik
ben heel blij met deze samenwerking. Heel veel professionele spelers kopen tegenwoordig zelf hun voetbalschoenen en nu kunnen zij dat zeer voordelig doen in de VVCS/Intersport Hink Sport webshop. In deze online
winkel kunnen spelers voetbalschoenen van alle bekende merken bestellen en thuis bezorgt krijgen. Naast
voetbalschoenen geldt de korting ook voor onder andere kunstgrasschoenen. Verder krijgen zij ook korting op kleding en overige
artikelen die in de shop verkrijgbaar zijn. De nieuwe webshop is weer
een goed voorbeeld dat wij als vakbond inspelen op een behoefte die
ontstaat onder onze spelers. Inmiddels hebben al meerdere spelers
voetbalschoenen bestelt en zijn zeer tevreden over de geleverde
service.” In de sector sport en vrije tijd is Intersport Hink Sport
Megastore onbetwist de grootste van Nederland. Door haar ruime
assortiment van de beste (voetbal)merken zijn expertise en kwaliteit gewaarborgd. In de Intersport Megastores
in Alkmaar, Almere en Groningen is zelfs een heuse VoetbalXpert afdeling ingericht, geheel in voetbalsfeer. Net
als haar overige klanten wil Intersport Hink Sport Megastore contractspelers het beste van het beste bieden.
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Paul Beekmans en Nuelson Wau doen
commerciele ervaring op bij SC Cambuur
Paul Beekmans en Nuelson Wau wonen nog net
niet samen, maar verder vertonen hun levens de
nodige overeenkomsten. Niet alleen zijn het teamgenoten, ze volgen ook samen de MBO opleiding
commercieel medewerker/junior accountmanager
aan de VVCS Academy. Daarnaast lopen ze ook nog
beiden stage bij het zelfde bedrijf. Namelijk hun
eigen voetbalclub; SC Cambuur. Tijd voor een
dubbelinterview.

Sneijder geeft FIFA FIFPro
World XI een oranje tint
Als eerste Nederlander is het Wesley Sneijder gelukt een uitverkiezing te bemachtigen voor de FIFA FIFPro World XI. De
spelbepaler van Internazionale stond maandag 10 januari tussen
tien andere stervoetballers op het podium van het Kongresshaus
in Zürich.
Voor het zesde jaar in successie organiseerde FIFPro, de mondiale
vakbond voor profvoetballers, de verkiezing van het beste elftal
ter wereld, de World XI. FIFPro verspreidde 50.000 stemformulieren onder alle profvoetballers op deze aardbol, en liet deze
spelers hun favoriete elftal samenstellen: 1 keeper, 4 verdedigers,
3 middenvelder en 3 aanvallers.
Het resultaat stond in Zürich op het podium tijdens het FIFA
Player of the Year Gala: de FIFA FIFPro World XI. Voormalig
wereldvoetballer van het jaar Marco van Basten riep de elf
spelers een voor een naast zich op de bühne: Iker Casillas, Carles
Puyol, Gerard Piqué, Lúcio, Maicon, Andrés Iniesta, Xavi, Wesley
Sneijder, Cristiano Ronaldo, David Villa en Lionel Messi. Het is
een prachtige verzameling voetballers die iedere coach wel in zijn
elftal wil hebben, beaamde voormalig bondscoach Van Basten.
De elf uitverkoren spelers zijn afkomstig van slechts drie clubs:
Real Madrid (2), Internazionale (3) en Barcelona (6). Opvallend
was het dat voor het eerst geen enkele speler uit de Engelse
Premier League was gekozen. John Terry, als enige speler in alle vijf
eerdere World XI’s van de partij, was er ditmaal dus niet bij.
Van het huidige elftal zijn Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de
‘oudgedienden’: de Portugees en de Argentijn (opnieuw gekroond
als beste speler ter wereld) stonden voor de vierde maal op het
podium. Vijf spelers ontvingen hun eerste World XI award:
Maicon, Lúcio, Piqué, Villa en Sneijder.

jaar. In 2010 won de Utrechtse middenvelder met Inter liefst
vier titels (kampioenschap, beker, supercup en wereldbeker voor
clubs). En met het Nederlands elftal was hij heel dicht bij de
belangrijkste voetbalprijs: het WK.
Ook tijdens de huldiging in Zürich lukte het Sneijder op te vallen. Niet alleen door voor het oog van kijkers in 170 landen ter
wereld te vertellen dat zijn bruiloft met Yolanthe toch echt de
mooiste gebeurtenis van 2010 was, maar ook door ongevraagd en
uitvoerig zijn vorige coach José Mourinho lof toe te spreken. De
huidige trainer van Real Madrid (later gehuldigd als beste coach)
bleek onder de indruk van Sneijders loftuitingen, want in het zicht
van de camera’s welden tranen op in de ogen van de extraverte
Portugees.
Minder netjes was het van Sneijder, dat hij voor de huldiging
medewerkers van FIFPro en FIFA vergeefs had laten wachten
op een toegezegd interview, terwijl andere sterren als Cristiano
Ronaldo, David Villa en Iker Casillas wel bereid bleken enthousiast vragen te beantwoorden voor de camera’s van de mondiale
spelersvakbond; de organisator van deze verkiezing.
Net als collega’s wereldwijd, stemden ook honderden leden van
de VVCS. Zij stelden nagenoeg dezelfde World XI samen. Slechts
op één positie week hun opstelling af: David Villa moest plaats
maken voor een tweede Nederlander, Arjen Robben.
Wereldwijd schoot Robben dus net tekort. Hij stond evenals
Sneijder en Edwin van de Sar op de shortlist van 55 spelers, die
FIFPro had gepubliceerd. Van der Sar moest uiteindelijk slechts
twee doelmannen voor zich dulden: Casillas en Júlio César. Robben
had het moeilijker: zeven aanvallers kregen meer stemmen dan de
Groningse dribbelaar van Bayern München. Tja, dan had hij maar
die ene kans moeten maken…

Paul en Nuelson, het was de laatste tijd een beetje
onrustig bij jullie club. Hebben jullie daar veel last
van gehad?
Paul: ‘Het is nooit leuk als je club in financiële problemen zit. Maar gelukkig heeft het bestuur dit goed
kunnen oplossen met de gemeente. Het enige dat
wij in zo’n situatie kunnen doen is hard trainen en
wedstrijden winnen. Dat is niet alleen voor de club
goed, maar ook voor jezelf.’
Nuelson: ‘Ik ben het wel eens met Paul. Alleen kom
ik net terug van een zware blessure. Hierdoor had ik
niet de mogelijkheid om mij op de wedstrijden te
focussen. Je gaat dan automatisch toch ook denken
aan je eigen toekomstperspectief, mocht het
onverhoopt misgaan met de club. Ik heb me daarom
best wel wat zorgen gemaakt. Gelukkig is het goed
gekomen. Zelf ben ik nu ook weer fit en kan ik me
samen met mijn teamgenoten volledig richten op de
2e seizoenshelft.’
Dat wordt dus een belangrijke periode. Want ook de
opleiding heeft binnenkort examens, toch?
Paul: ‘Gelukkig zijn wij als voetballers wel gewend
om met druk om te gaan, ha,ha. Nee, even serieus.
Op school hebben ze de examens gelukkig goed
verdeeld. Hierdoor krijg je niet alle examens in
één keer, maar worden ze verdeeld over de gehele
opleiding. Binnenkort hebben we bijvoorbeeld eerst
het examen Marketing en een maand later doen we
het examen Engels.’
Nuelson: ‘Ik zie er niet tegenop. Zodoende krijg je
een bevestiging of je al dan niet goed bezig bent. Ik
doe deze opleiding omdat ik een diploma wil halen.
En dit kun je alleen halen als je af en toe een
examen doet, toch? Ik ga trouwens voor minimaal
een 8 voor mijn examen Marketing. Zo perfectionistisch ben ik dan ook wel weer, ha,ha.’
Jullie doen de stage bij de club. Hoe bevalt dat?
Paul: ‘Dat is echt ideaal. Doordat wij telkens wisselende trainingstijden hebben, is het best lastig om
een goede planning te maken voor de uren dat je
stage moet lopen. De club snapt dit natuurlijk ook
en houdt daar rekening mee. Ook komt het wel eens
voor dat er een training uitvalt. Als het dan uitkomt,

loop ik een paar uurtjes mee met de commerciële
afdeling.’
Nuelson: ‘Ook ik vind het perfect. Onze algemeen
directeur Alex Pama is een beetje onze leermeester.
Hij heeft de nodige ervaring en kan ons wegwijs
maken op het commerciële gebied. Ook van de andere personeelsleden van de commerciële afdeling
leren we veel.’
Wat leren jullie dan zoal?
Beiden: ‘Voordat wij deze opleiding deden, praatten
we na de wedstrijd altijd wel met enkele sponsoren.
Als we dat nu doen, dan hebben we het niet alleen
over voetbal, maar ook over het bedrijf van de sponsor. Ook zien we de sponsoravonden niet meer als
een verplicht nummer, maar meer als een moge
lijkheid om ons eigen netwerk uit breiden. Hiervan
profiteert SC Cambuur dan ook weer. Om maar
eens een populaire commerciële term te gebruiken:
een win-win situatie. We leren snel hé. Ha,ha.’

Voor Sneijder was het een mooie bekroning van een fantastisch
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De 4e lichting HBO studenten van de
VVCS Academy is gestart
Begin maart zijn de nieuwe HBO studenten begonnen met hun studie aan de VVCS Academy. Van
deze groep studenten waren enkelen al bekend met
de VVCS Academy, doordat zij eerder de cursus
Nemas Middle Management volgden.
De studie begon met een kennismakingsdag op het
kantoor van de VVCS in Hoofddorp. Tijdens deze
bijeenkomst kregen de studenten uitleg over het
studieprogramma en de virtuele klas. Tevens werd
er besproken wat de docenten en de studenten van
elkaar mogen verwachten.
Een leuke bijkomstigheid was dat Stefano Seedorf
deze bijeenkomst virtueel volgde vanuit het land
waar hij tegenwoordig voetbalt; Italië. De nieuwe
lichting HBO studenten bestaat naast Stefano uit
Robert van Boxtel (SC Cambuur), Ramon Voorn
(Fortuna Sittard), Levi Raja Boean (NEC), Ard van
Peppen (RKC Waalwijk) en Jordy Zuidam (RBC
Roosendaal).
De VVCS wenst allen veel succes.

Team VVCS als springplank
naar Ajax en Feyenoord

Studenten van de MBO opleiding commercieel
medewerker/junior accountmanager blijken zeer tevreden
Deze twaalf studenten zijn nu ruim een half jaar bezig
met hun MBO opleiding. Daar dit de eerste lichting
betreft, was de VVCS Academy zeer benieuwd naar hun
bevindingen en besloot tot een open evaluatie, met als
doel om in samenspraak met de studenten en het Da
Vinci College te komen tot een zo goed mogelijke
opleiding. Hiervan profiteren dan niet alleen de huidige
studenten, maar ook de volgende lichtingen.
Vooral over de virtuele trainingen zijn de studenten erg
tevreden. Enkele studenten beoordeelden dit zelfs als
zeer goed. Ook over de inhoud van de opleiding zijn de
studenten zeer positief; zij kwalificeerden deze van goed
tot zeer goed.
Dat de docent een belangrijke spil is in het geheel van
een opleiding moge duidelijk zijn. Het lijkt er zonder
meer op dat de docenten van de VVCS Academy aan alle
in redelijkheid te stellen eisen voldoen. Over de kwaliteit
van de docent gaf het merendeel van de studenten aan
tevreden te zijn, en enkelen zelfs zeer tevreden. Over zijn
houding tot de studenten toe zijn de meningen zelfs nog
positiever; de meeste studenten gaven aan dat ze hierover zeer tevreden zijn. Wat hen vooral aanspreekt is dat
de docenten met hen meedenken en rekening houden
met hun voetbalcarrière. Een goed voorbeeld hiervan is
de flexibiliteit van de docent tijdens het KNVB bekertoernooi. Aangezien de wedstrijden over drie dagen verspreid
worden (dinsdag, woensdag of donderdag), besloot de
docent om de wekelijkse virtuele collegeavond twee maal
te geven, zodat de studenten geen college hoefden te
missen. Ook over de aard en omvang van de huiswerk24
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opdrachten zijn de meningen redelijk positief. Slechts een
enkeling omschrijft dit als te omvangrijk.
De studenten geven de opleiding een gemiddeld cijfer
van 7,8 en voegen daarbij de opmerking aan toe “ga zo
door”. De studenten lijken dus zeker tevreden over hun
opleiding en de manier van doceren.
Het is dan ook aan de VVCS Academy om dit niveau te
handhaven en waar mogelijk nog te verbeteren.
Onderstaand tref je de belangrijkste conclusies van de
evaluatie:
• Inhoud van de opleiding;
goed tot zeer goed
• Niveau van de opleiding:
goed
• De houding van de docenten
naar de deelnemers:		
goed tot zeer goed
• Aantal georganiseerde
bijeenkomsten:			
goed
• Kwaliteit van
de virtuele trainingen:		
goed tot zeer goed
• Ondersteuning
van de docenten:		
goed tot zeer goed
• Totale opleiding:		

goed tot zeer goed

Je kunt je nu reeds aanmelden voor het nieuwe schooljaar van de MBO opleiding. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met VVCS Academy medewerker Arjan
Ebbinge.
Tel.: 0642298097 / E-mail: academy@vvcs.nl

Team VVCS – ADO Den Haag (juli 2010)

Z

o sta je in de zomer in het contractlozenelftal en zo speel je bij Ajax en
Feyenoord. Het gebeurde dit seizoen
met Ronald Graafland en Jhon van
Beukering.

Je bent voetballer en je wilt wat. Wat moest iedereen
lachen toen de VVCS in 2004 voor het eerst op
pad ging met een ploeg spelers zonder contract.
De bond wilde wat doen voor de leden, die in de
aanloop van het seizoen nog zonder club zaten.
Zo konden spelers hun conditie op peil houden en
zich in oefenwedstrijden nog in de kijker spelen bij
zoekende clubs. De animo was niet echt groot. Veel
voetballers vonden het nog een beetje vreemd allemaal. Het idee was dan wel nieuw, maar even eenvoudig als briljant. Jongens zonder club bij elkaar
halen en daar oefenwedstrijden mee gaan spelen.
Inmiddels is het team VVCS dan ook niet meer weg
te denken uit het Nederlandse voetbal en slaat het
idee in steeds meer landen aan. Over de deelnemers
en hun avonturen kan je een boek volschrijven. Of
een quiz uitschrijven. Welke twee Rotterdammers

staan onder contract bij Ajax. Het is een mooie quizvraag. Menig voetballiefhebber zal niet zo’n moeite
hebben met de naam Mounir El Hamdaoui. Maar
de tweede is een stuk moeilijker. Klein hulplijntje
dan? Het gaat om een van de doelmannen van
Team VVCS in de zomer van 2010.
Weet u het? Gefeliciteerd.
Het is inderdaad de 31-jarige Ronald Graafland. De
doelman trainde mee met de selectie van Edward
Metgod en verdedigde op aanraden van zijn begeleider Louis Laros twee wedstrijden het doel van het
VVCS-team. Niet veel later vond hij zichzelf tot zijn
eigen verbazing terug in Amsterdam, waar de selectie zich voorbereidde op krakers tegen Real Madrid
en AC Milan.
Graafland is er zelf ook nog steeds verbaasd over.
Met zijn onvervalst Rotterdamse tongval vertelt hij:
“Het is wel apart, van het contractlozenelftal naar
Ajax. Maar ja, Kenneth Vermeer raakte geblesseerd
in Amsterdam en ineens hingen ze aan de lijn of

april 2011

DE CONTRACTSPELER

25

”De transfer naar Spanje is eindelijk rond.
Zondag sta je al in de basis.
ik een jaartje wilde komen.” Een balletje kan raar
rollen. “Het rare is dat ik er echt nog even over na
moest denken. Dat was namelijk net in de week dat
mijn vader overleed. Dan ben je met je hoofd wel
even ergens anders.”

Voor de mensen die er echt verstand van denken te
hebben is er ook nog de superquizvraag: noem minstens twee spelers uit het VVCS -elftal die er nadien
in slaagden een contract bij respectievelijk Ajax en
Feyenoord af te dwingen.

En er was nog iets: “Daarnaast kom ik uit de
Feyenoordhoek, dan is het eigenlijk not done om
naar Ajax te gaan. Maar ik heb het uiteindelijk toch
gedaan. Komende zomer zit het er weer op.” Nu
als speler van Ajax is Graafland erg positief over
zijn tijd bij team VVCS. “Ik kan het echt iedereen

De eerste was dus Graafland, de tweede is Jhon van
Beukering.
Ook hij is het levende bewijs dat er in het voetbal
van alles mogelijk is. Het leven kan raar gaan. Maar
zijn seizoen slaat werkelijk alles. Van Beukering
begon met het VVCS team, speelde een blauwe
maandag voor Go Ahead Eagles, hij reisde af naar
Indonesië voor een aantal interlands en debuteerde
vervolgens onder luid gejuich van 40000 mensen
als spits van Feyenoord. En inmiddels heeft hij
alweer een lucratief contract in Indonesië getekend.
Bij Pelita Jaya, waar eerder ook mannen als Roger
Milla en Mario Kempes speelden.
Van Beukering kijkt met veel plezier terug op
zijn tijd bij Team VVCS: “Ja, het was een idee van
Danny Hesp. Ik zat zonder club en zo kon ik op
niveau trainen met andere gasten. Nee, een tonnetje
verdienden we niet, haha. De premie moesten we
zelf meebrengen, maar verder was alles perfect
geregeld. Je ziet ook dat veel spelers vrij snel weer
aan de bak kwamen bij clubs. Perfect dus.”
Van Beukering speelde uiteindelijk mede vanwege
zijn destijds gebrekkige conditie ‘maar een paar
helftjes.’ Daarbij was het soms wel wat goochelen
met de opstelling: “Toen ik er bij zat hadden we volgens mij wel elf aanvallers. Dus dat werden bijzondere opstellingen. We speelden heel aanvallend.”
“Het was voor mij echt wel heel erg handig dat ik zo
ergens terecht kon voor het seizoen.” Van Beukering kon onder leiding van Edward Metgod meteen
met zijn conditie aan de slag: “Ik kon maar een
half uurtje meedoen. Ik moest echt weer op niveau
komen. Dat kan je beter daar doen dan als je bij een
club een contract wilt verdienen.”

Team VVCS – Team AFE (juli 2010)

aanraden. Alles was echt tot in de puntjes geregeld.
Slapen, eten, kleding. Je hoefde nergens naar om
te kijken. We kwamen eerst een paar dagen bij
elkaar op Papendal. Dat kende ik nog van mijn tijd
bij Vitesse. Daar liggen dus prima velden. Er werd
serieus gewerkt.”
Graafland: “En laten we eerlijk zijn. Er vallen steeds
meer banen weg in het voetbal. Je kunt dus ineens
zonder club komen te zitten. Dan kan je twee
dingen doen: Thuis gaan zitten mokken achter de
geraniums of je kunt er voor gaan. Dat laatste heb ik
gedaan. We speelden ook wedstrijden tegen goede
tegenstanders. Daar word je alleen maar beter van.”

De verhuizing en tijdelijke woonruimte moeten nú geregeld worden!”

Van Beukering tekende inmiddels alweer contract
in Indonesië. Daar wil hij ook blijven.
Ook Graafland loopt deze zomer uit zijn contract.
Weet hij al wat hij gaat doen? “Ik ben 31, ik wil nog
wel verder. Ik weet niet of er de komende zomer
weer zo’n VVCS-team is.” Dat is er zeker. Hesp is
volop bezig met het programma. “Nou, wie weet sta
ik dan weer onder de lat. Ik ga echt niet thuis zitten
wachten tot er eens een keer iemand belt. En voor
Lucky Ajax ben ik echt nog wel wat te jong.”

BUSINESS
AS
USUAL
w w w. t e a m r e l o c a t i o n s . c o m

TEAM Relocations is onderdeel van de TEAM Group en al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in het
verzorgen en uitvoeren van internationale verhuizingen en relocation services. Neem voor een vrijblijvende
afspraak contact op met Jeroen Meijer, telefoon 020 795 11 40 of jeroen.meijer@teamalliedgroup.com.
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Je thuis voelen vóór het eerste fluitsignaal

Internationaal verhuizen zonder stress
”De transfer naar Italië is eindelijk rond.
Zondag sta je al in de basis.
De relocation, zoals de verhuizing en
woonruimte moeten nú geregeld worden!”
”Na een mooie tijd bij diverse buitenlandse
clubs ga je jouw carrière in Nederland afsluiten.
Terug naar huis: je hebt er zin in.
Maar je ziet op tegen de zoveelste verhuizing.
Het went nooit …”
Verhuizingen horen bij het leven van de
profvoetballer. Jeroen Doting, sales director
van TEAM Relocations,
weet echter dat verhuizen
Logeren in Dubai
de nodige stress met zich
Een financieel adviseur
mee kan brengen. “TEAM
in dienst van een sjeik uit
Relocations neemt die stress
de Verenigde Arabische
weg. Hoe wij dat doen?
Emiraten ging van Amsterdam
Door de verhuizing en
naar Dubai verhuizen. Zijn
relocation op jouw wensen
vrouw en hij hadden al vele
en behoeften af te stemmen.
internationale verhuizingen
meegemaakt. Ze schakelden
TEAM Relocations in. Dat
TEAM Relocations wordt
beviel zó goed, dat ze in Dubai
per 1 april a.s. preferred
graag weer een beroep wilden
partner van de VVCS. Zij
doen op de twee verhuizers van
zijn de specialist in interhet inpakteam in Amsterdam.
nationale verhuizingen en
Zo gezegd, zo gedaan: de twee
relocation services.
verhuizers reisden af naar
De opdrachtgevers van
Dubai. Ze logeerden bij het
TEAM Relocations zijn
echtpaar en kregen kost en
veelal multinationals,
inwoning. Daar hebben ze de
overheidsinstanties,
volledige inboedel uitgepakt
ambassades en consulaten.
en het meubilair weer
“Vakmanschap en een
gemonteerd, wederom tot volle
gestroom lijnde logistiek
tevredenheid!
staan centraal in onze
dienst verlening”, vertelt
Doting. “Maar het allerbelangrijkste is het
gevoel voor onze expat; begrip voor wat er bij
hen leeft. Dat moet ook, want in de ranglijst
van meest ingrijpende gebeurtenissen in een
mensenleven komt de verhuizing op de derde
plaats. Een profvoetballer verhuist zeker
vaker dan de gemiddelde Nederlander!
Zorgeloos verhuizen
Hoe komen je persoonlijke zaken snel op
de nieuwe bestemming? Kan je ervan op
aan dat TEAM Relocations de verhuizing
zorgvuldig regelt? “Onze surveyor komt
eerst bij je langs om persoonlijke wensen
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te bespreken. Hierdoor weet hij precies wat
er moet gebeuren en kan hij een optimale
verhuisplanning maken. “Onze verhuizers
nemen je letterlijk alle zorgen uit handen”.
De volledige inboedel wordt professioneel
verpakt en geïnventariseerd. Want vergis
je niet: internationaal verhuizen is een vak
apart.”
Van meubilair tot antieke familiestukken: elk
item wordt met zorg behandeld. “Onze mensen
beseffen dat de emotionele waarde van zaken
zwaar weegt. Als je het verhuisteam bezig ziet
weet je: dit is in vertrouwde handen.
Een geruststellend gevoel.”
Hoe komt alles op de nieuwe bestemming?
“Onze internationale verhuisdivisie
opereert wereldwijd en is in 175 landen
vertegenwoordigd. Per luchtvracht, zeevracht
of over de weg, alle transportopties zijn
beschikbaar. Afhankelijk van de bestemming
en de gewenste transporttijd wordt het
optimale verhuisschema bepaald.
Voor inboedel die niet meeverhuist bieden wij
uitstekende opslagmogelijkheden in ons ultramodern en geconditioneerd opslagcentrum.
Op de bestemming wordt de inboedel weer
geplaatst, uitgepakt en gemonteerd.
Ook het vervoer van
huisdieren wordt
Verhuizen met een oude
uiteraard verzorgd.”
bekende
“Werkt Jan Horsmeijer
Alles volledig onder
nog bij jullie?” Met die
controle
vraag belde een klant
TEAM Relocations
onlangs naar TEAM
verzorgt veel meer
Relocations. Inderdaad,
dan alleen de
Jan is nog steeds in dienst
verhuizing van de
van TEAM Relocations.
inboedel. “Onze
De klant kende hem
dienstverlening
nog van jaren geleden,
wordt bepaald door
toen Jan betrokken was
de wensen van de
bij zijn verhuizing naar
speler en zijn gezin.
Ivoorkust en weer terug.
En is daarnaast ook
De klant was daar zó
afhankelijk van wat
over te spreken dat hij
de nieuwe club voor
TEAM Relocations nu
hem regelt. In de
heeft ingeschakeld voor
praktijk verschilt
een nieuwe opdracht: zijn
dat namelijk van
verhuizing van Zaandam
werkgever tot
naar St Tropez.
werkgever.”
TEAM Relocations zorgt ervoor dat de speler
en zijn gezin snel hun draai kunnen vinden.

Jeroen Meijer, sales manager (links) en Jeroen Doting, sales director:
‘Persoonlijke aandacht en maatwerk zijn cruciaal’.
“Zo zijn er allerlei formaliteiten die vervuld
moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een
visum en een werkvergunning. Overal ter
wereld kunnen wij daarbij behulpzaam zijn.
Als je je op het voetbal wilt concentreren, is
het niet wenselijk om dat allemaal zelf te
moeten regelen. Het vergt namelijk veel tijd
en energie. De weg vinden bij de ambtelijke
instanties in het buitenland kan je geduld
behoorlijk op de proef stellen!”
Als er tijd voor is, kan het ook een goed idee
zijn om vooraf een kijkje te nemen in de
nieuwe omgeving. “Wij kunnen daarvoor een
programma samenstellen. Een TEAMmedewerker die de omgeving goed kent,
begeleidt je dan op een tour langs bijvoorbeeld huizen, scholen en lokale
voorzieningen.”
Je snel weer thuis voelen
Hoe eerder je je thuis voelt in de nieuwe
omgeving, hoe beter. “Daarvoor heb je
allereerst een woning nodig. Een permanent
verblijf is niet altijd direct voorhanden.
TEAM Relocations kan tijdelijk gemeubileerd
of ongemeubileerd accommodatie verzorgen,
die comfortabeler is en veel meer privacy
biedt dan een hotel. Ondertussen kunnen we
dan met plaatselijke specialisten op zoek
gaan naar een geschikte woning op de juiste
locatie.”
Wie schoolgaande kinderen heeft, wil een
school vinden die bij hen past. “Ook daarbij

Over de TEAM Group
TEAM Relocations is onderdeel van
de TEAM Group en is al meer dan
100 jaar gespecialiseerd in het verzorgen
en uitvoeren van internationale
verhuizingen en relocations services.
Tot de relocations services behoren o.a.
visa- en immigratiediensten en
begeleiding bij het vinden van geschikte
scholen en woningen.

zijn we graag van
TEAM Relocations heeft 38 vestigingen in
dienst. We gaan op
12 landen binnen Europa. In Nederland
zoek naar scholen
heeft de organisatie vestigingen in
die bij de eisen
Rotterdam (hoofdkantoor), Rijswijk,
en wensen van
Amsterdam Schiphol, Utrecht en Assen.
de ouders passen.
Snel vertrouwd
De kwaliteit van de wereldwijde
raken met taal en
dienstverlening is gewaarborgd door:
cultuur?
• FIDI
• ISO 9001
Voor het hele
• OMNI
• ISO 14001
gezin kunnen we
• FAIM ISO
• OHSAS 18001
een programma
• VCA*
• ISO 27001
op maat samen• Partner MVO Nederland
stellen.”
Er zijn nog veel
meer diensten die
TEAM Relocations
aanbiedt. “Het
belangrijkste is
dat spelers en hun
families weten dat
Neem voor een vrijblijvende afspraak
we hen compleet
contact op met Jeroen Meijer,
kunnen ontzorgen
telefoon 020 795 11 40 of
wanneer zij zich
jeroen.meijer@teamalliedgroup.com
in het buitenland
vestigen. Daarvoor
www.teamrelocations.com
hebben we alle
middelen én de juiste mensen beschikbaar.
We maken het gemakkelijk en overzichtelijk:
bij TEAM Relocations heb je altijd één
contactpersoon bij wie je met je vragen en
wensen terecht kan. Wij staan permanent in
de startblokken voor jouw volgende transfer!”.
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Column van
Pim de Vos
Pim de Vos is
advocaat te Amsterdam en publicist
www.devos.nl

Over
With youvoetbalplaatjes,
every step of the way....
joggende vrouwen
en portretrecht

N

iet alleen voetballers hebben soms last van hinderlijke
fotografen. Als jong advocaat
kreeg ik van een rechtsbijstand
verzekeraar een bijzonder
dossier toegestuurd. Er zat
een reclamefolder in, waarin twee foto’s waren
afgedrukt van twee vriendinnen die, duidelijk
herkenbaar, met blote borsten op het strand
aan het joggen waren. Ze zagen er goed uit.
Het was me alleen niet duidelijk wie Angela en
wie Barbara was. Ik vroeg de verzekeraar om
me te laten weten, wie de vrouw met de grote…
zonnebril was. Dat bleek Barbara te zijn. Op de
linker pagina van de folder waren de meiden in
een bikinibroekje zonder bovenstuk afgebeeld.
Een goede foto, moet ik zeggen. Op de rechter
bladzijde stond dezelfde foto, maar gefotoshopt.
De meiden droegen nu een fraaie BH. Onder
die foto stond als onderschrift: ‘Dit is toch veel
mooier, zo kan het ook’.

Mijn vader had als doelman ook zo’n zwarte trui,
maar was volgens mij nog beter dan zijn voorbeeld. In een Engelse krant had een cartoon van
hem gestaan waarop hij was afgebeeld met twaalf
armen waarmee hij als keeper alle ballen uit het
doel ranselde. Daar moest ik aan denken toen
ik zag dat Albert Heijn zeer succesvol is met de
actie met de voetbalplaatjes.

Jouw prestatie, onze zorg.
Dat is het idee.
Sport is je leven. Daar doe je alles voor. Grote druk om te presteren, vaak onderweg, nauwelijks privacy. En weinig
aandacht voor financiële zaken. Gelukkig kun je die met een gerust hart overlaten aan jouw financiële topcoach van
de Rabo Topsportdesk. Wij kennen de topsportwereld van binnenuit en weten wat topsporters beweegt. We helpen
je met een persoonlijk toekomstplan en nemen je alle zorg uit handen. Dat is de gedachte, dat is het idee.
Meer weten? Bel de Rabo Topsportdesk: 040 – 293 65 96 / 06 – 129 764 26.

Ik vroeg me af of alle voetballers die op die
plaatjes staan een redelijke vergoeding hebben
gekregen. Het blijkt hier, volgens Louis Everard
van de VVCS, te gaan om een van de partnercontracten met de ECV, waarbij voor de collectieve
rechten van spelers een keurige regeling is getroffen op grond waarvan conform de CAO aan de
Stichting CAO een vergoeding wordt afgedragen.

� Wereldwijd internationaal verhuizen
en opslagfaciliteiten
� 50 jaar ervaring

Diezelfde vraag stelde ik me toen ik de dvd’s
kocht met Eredivisie Helden. De ene dvd is
gevuld met portretten van voormalige sterren uit
de Eredivisie in de periode van 1970 tot 2000.
De tweede dvd met meest markante spelers uit
de Eredivisie van de laatste tien jaar. Die dvd’s
zijn vermoedelijk echter niet uitgebracht met
de toestemming van alle betrokken spelers. De
Eredivisie CV (ECV) zal wel zeggen dat zij via de
clubs de toestemming tot het gebruiken van de
wedstrijdbeelden heeft, maar dat is de discussie waarin ik namens de VVCS in de lopende
procedure bij het Gerechtshof te Amsterdam het
standpunt in blijf nemen dat de clubs zonder
uitdrukkelijke toestemming van de spelers niet
het recht hebben om de ‘portretten’ (beelden)
van de spelers te gebruiken. Die procedure is om
formele redenen vertraagd omdat ProProf zich
bij de VVCS en de Centrale Spelers Raad wil
aansluiten en hetzelfde standpunt inneemt. Het
laatste woord is aan de rechter. 

� 30,000 verhuizingen per jaar

Ik pakte de uitgeverij aan, die vervolgens aan
mijn sportieve cliëntes vijfduizend gulden per
persoon heeft uitbetaald, als vergoeding voor de
schending van hun privacy en hun portretrecht.

� ISO 9001:2000

� Van deur tot deur 1 contactpersoon

Het portretrecht van betaalde voetballers is het
voorwerp van een strijd op meerdere fronten.
Voordat de FIFPro zich als behartiger van de
belangen van de spelers ging opwerpen, gebruikten fabrikanten van videogames de portretten
van spelers zonder daarvoor toestemming te
vragen. De FIFPro moet voortdurend alert blijven
op illegaal gebruik van namen en portretten van
spelers.

Contact:

Beter presteren met de
financiën goed geregeld.

+31 (0) 172 447979

Als kleuter verzamelde ik plaatjes van de legendarische keeper Frans de Munck, bijgenaamd
de Zwarte Panter, die in december is overleden.

Rabobank. Een bank met ideeën.

info@interdean.nl
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Kijk op topsportdesk.nl
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