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DE LEVENSLOOP VAN EEN PROFESSIONAL
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.

GA NAAR ABNAMRO.NL /SED

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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gekomen voor een maatwerkbijeenkomst voor scheids-
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rechters.
Het initiatief tot deze uitnodiging is voortgekomen uit de klankbordgroep arbitrage. Deze
klankbordgroep wordt nieuw leven ingeblazen
naar aanleiding van de verhitte discussies tussen enerzijds spelers en trainers en anderzijds
de arbitrage. Het doel is om coaches en arbiters
in een andere setting dan langs het veld met
elkaar te laten praten over actuele, discutabele
spelmomenten. Waar tijdens en na de wedstrijd
de emotie nog vaak nadrukkelijk aanwezig
blijkt, wordt nu in alle rust nogmaals naar de
verschillende beelden gekeken.
Opvallend is dat juist de uitkomsten van die discussies behoorlijk eenduidig zijn. Scheidsrechters die toegeven situaties niet goed of niet
consequent te hebben beoordeeld en trainers
die erkennen dat zij met een clubpet op en vol
adrenaline een beslissing ten onrechte hebben
veroordeeld. Er wordt ook oprecht gelachen
om humoristische opmerkingen van trainers
richting arbiters en vice versa. Daar waar nodig
zijn spelregels weer eens verduidelijkt, hetgeen
de komende periode zeker heel wat onnodige
misverstanden zal voorkomen.
Deze bijeenkomst bleek echt een schot in de
roos. Het begrip voor elkaars standpunten,
beslissingen en emoties tijdens de wedstrijd
groeit door een dergelijke bijeenkomst echt.
Hoewel ik uiteraard niet wil beweren dat discussies en incidenten langs de lijn tot het verleden
zullen behoren, ben ik er wel van overtuigd dat
de door de KNVB getoonde transparantie echt
haar vruchten zal afwerpen.
Het is wat mij betreft dan ook zaak om er voor
te zorgen dat bij de volgende bijeenkomst alle
36 trainers aanwezig zijn. Ik kan hen dat ook
oprecht van harte kan aanbevelen.
Begin januari volgend jaar zal tevens worden
getracht om ook per club een aantal spelers uit
te nodigen, naar ik hoop met hetzelfde positieve

effect als ik bij de trainers mocht constateren.
Iets dat eveneens zeker zal leiden tot minder
discussies is het gebruik van doellijn technologie. Een bal wel of niet over de lijn is cruciaal
voor het verdere verloop van de wedstrijd, of
zelfs de competitie.
Inmiddels is zelfs de FIFA zover dat men negen
bedrijven deze technologie laat testen. Wellicht
kan in het seizoen 2012/2013 daadwerkelijk
met deze technologie gewerkt gaan worden.
Vanuit de FIFA Task Force Football 2014 zijn
meerdere voorstellen gedaan ter bevordering
van het spel. Deze worden op korte termijn
gepresenteerd aan de IFAB, de instantie die
geheel zelfstandig beslist over spelregels in de
ruimste zin des woords.
Triple punishment, oftewel een penalty, rode
kaart en schorsing bij een overtreding binnen
de zestien zou volgens de Task Force niet langer een automatisme moeten zijn. Alleen bij een
grove overtreding, of het bewust met de hand
de bal uit het doel slaan, zou hiervan nog sprake
moeten zijn. Een keeper die de intentie heeft de
bal te spelen, maar daarbij de speler raakt, zou
dan alleen nog geel moeten krijgen.
In de verlenging zou de Task Force een 4e wissel willen toestaan.
Ook werd door onder meer Hierro, Karembeu, Albertini en Cafu gediscussieerd over
de buitenspelregel in het algemeen en over
het al dan niet hinderlijk buitenspel staan in
het bijzonder. Doel van hen zou zijn om de
buitenspelregel voor alle betrokkenen duidelijker te maken.
Andere ideeën, zoals een vanishing spray voor
de scheidsrechter om 9.15 mtr aan te geven en
een verbod op het gebruik van communicatiemiddelen op de bank acht ik overdreven en
zeker niet van deze tijd.
Maar goed, alle wijzigingen om het spelletje
eerlijker, leuker en vooral duidelijker te maken,
zijn wat mij betreft welkom.
Rest mij om jullie allen mooie feestdagen te
wensen en uiteraard een heel succesvol 2012. 

december 2011

Column van
Danny Hesp

DE CONTRACTSPELER

5

Confrontaties
Omdat het internationale
Mike Zonneveld
en Nicky Hofs wachten op
beslissing DRC

court of Limassol”. Hij zou daar

om een besluit van de DRC te

een enorm bedrag vorderen van de

voorkomen dan wel uit te stellen.

overgangen betreft, zijn de 'FIFA

schrif-

hierbij dat ook deze spelers bij cala-

telijk

miteiten behoorlijk verzorgd zijn.

regulations for the status and

contract

transfer of players' bindend

de inge-

spelers, hetgeen gebaseerd zou zijn

De gang naar de civiele rechtbank

op hun wangedrag jegens de club.

is in de ogen van de VVCS niet al-

Dat het tekenen van een contract

Hij vroeg de FIFA om de procedure

leen in strijd met de inhoud van het

op Cyprus een risicovol besluit

voor de DRC te staken om zo de

spelerscontract, maar ook met de

leende

kan zijn is al veel langer bekend.

civiele rechtbank te Limassol de

reglementen van de FIFA.

speler

Dat ondervonden ook Mike Zon-

gelegenheid te gunnen dit geschil

Het voorgaande heeft inmiddels

spelers betaald voetbal ook van

en de club, waarvoor hij tijdelijk

neveld en Nicky Hofs. Ondanks

te beslechten.

geresulteerd in een maanden-

toepassing is voor vanuit het

gaat uitkomen. In de gevallen dat

nog geruime tijd doorlopende

Uiteraard had dit verzoek geen

lange vertraging. Iets dat uiteraard

buitenland ingeleende spelers.

die reglementen gevolgd worden

Een antwoord op deze vraag vind je
in artikel 12 van de CAO.

tussen

Tot welke bijdrage in
de ziektekostenverzekering is een contractspeler
gerechtigd?

andere reden dan het frustreren

onacceptabel is. Immers, nogal wat

De tekst van de CAO is duidelijk.

bestaat er geen enkele twijfel en

en wederom vertragen van de

clubs op Cyprus permitteren zich

In geval een speler bij de KNVB is

is de CAO voor die spelers dus

Vragen van meerdere spelers
leren de VVCS dat sommige clubs

procedure.

werkelijk misselijkmakend wange-

geregistreerd en hij een spelers-

onverkort van toepassing.

Bijna bizar was het dat hij hierin

drag jegens spelers, die worden

contract met de Nederlandse club

In de praktijk blijkt het evenwel

kennelijk moeite hebben met de
berekening van de exacte tege-

ook nog leek te slagen. De FIFA

gelokt met zeer aantrekkelijke

heeft, is het antwoord op boven-

niet altijd zo geregeld. Juist voor

laste, geheel ten onrechte, een ex-

contracten, contracten waarvan de

staande vraag “ja”.

die laatste categorie, waarbij er dus

moetkoming tot welke de
spelers gerechtigd zijn.

tra schriftelijke ronde in. Dit terwijl

club bij de feestelijke onderteke-

Omdat het internationale over-

geen sprake is van een contract

beide spelers een hele duidelijke

ning vaak al heeft besloten deze

gangen betreft, zijn de 'FIFA regula-

tussen de speler en zijn inlenende

Het lijkt er daarbij op dat het met
name fout gaat in die gevallen dat

clausule in hun contract hadden

toch niet te zullen nakomen. Het

tions for the status and transfer

Nederlandse club, wordt nu in

laten opnemen waarin ook door de

zou uiteraard zo moeten zijn dat de

of players' bindend. Hierin wordt

onderling overleg tussen VVCS,

de speler een partner die ofwel
niet werkt, ofwel wel een eigen
werkkring heeft, maar van haar

club onvoorwaardelijk werd erkend

FIFA tegen een dergelijke gang van

bepaald dat er in deze gevallen

Proprof en de FBO een redelijke

contracten werden zij zonder enige

dat het aan de DRC is om elk even-

zaken keihard optreedt, in plaats

formeel sprake moet zijn van een

oplossing gezocht. Insteek is

juridisch relevante rechtvaardig-

tueel geschil tussen club en spelers

van mee te gaan in de juridische

ing op staande voet ontslagen.

te beslechten en wel conform de

vertragingstactieken.

Omdat het onmogelijk bleek om

inhoud van de FIFA reglementen.

Inmiddels werd bevestigd dat beide

Spelersmakelaars of intermediaries?

met het bestuur of de directie van

Toch bleef de advocaat van Limas-

zaken nu eindelijk voorliggen om

AEL Limassol FC tot een acceptabel

sol het proberen bij de FIFA. Terwijl

door de DRC beslecht te worden.

Oftewel, wie neemt de verantwoordelijkheid?

vergelijk te komen, restte niets dan

hij niet meer dan een vage kopie

De VVCS heeft de FIFPro gevraagd

de gang naar de Dispute Resolution

van kennelijk een verzoekschriftje

om de Disciplinary Committee van

Chamber van FIFA.

in de Griekse taal kon overleggen,

FIFA een onderzoek in te laten stel-

Begin mei werden namens beide

welke nooit de spelers had bereikt,

len tegen de handelwijze van AEL

spelers volledig gedocumenteerde

leek hij toch te slagen in zijn vertra-

Limassol en haar advocaat.

verzoekschriften ingediend. Het-

gende missie.

Wordt derhalve vervolgd.

geen dan volgt in landen als Cyprus

Om werkelijk

is niet een inhoudelijke reactie,

onbegrijpelijke

maar louter verzoeken tot uitstel.

redenen bleef de

Deze pogingen tot het vertragen

FIFA staf vragen

van de toch al bepaald niet te snelle

om inhoudelijke

DRC procedure, kreeg in deze

reacties.

zaken nog een extra dimensie.

Herhaaldelijk

In plaats van een inhoudelijke

heeft de VVCS

reactie, volstond de door Limassol

hen er derhalve

ingeschakelde Zwitserse advocaat

op moeten

Volker Hesse (ex-jurist van de FIFA)

wijzen dat

met een kort briefje aan de FIFA

de advocaat

Recent ontstond

waarin hij mededeelde dat hij na-

van de club

er een discussie

mens de club een procedure startte

er slechts

over de vraag of

tegen de spelers voor de “disctrict

op uit was

de CAO contract-

CAO
van
toepassing op
internationaal
ingehuurde
spelers?

eigen werkgever niet een “extra
vergoeding” ontvangt boven de
wettelijke inkomensafhankelijke
bijdrage van 7,75%. In die gevallen moet je als speler namelijk de
volgende bedragen optellen:
Duidelijk is dat wanneer het aan de FIFA ligt, er tijdens het
aanstaande congres besloten zal worden tot intrekking van de
huidige regelgeving betreffende players’ agents en dat hiervoor
in de plaats de intermediaries hun intrede zullen doen.
Duidelijk is ook dat van deze agenten nieuwe stijl niet langer
gevraagd zal worden om een examen te doen of anderszins te
bewijzen dat zij aan behoorlijke kwaliteitseisen voldoen. Ook zal
het hen zijn toegestaan om langdurige contracten met kinderen
te sluiten en zelfs om in één transfer te werken voor betrokken
speler en club. Maar let op, volgens de FIFA betekent het geenszins dat er sprake is van een deregulering …
Dat dit gaat leiden tot een even grote als ongewenste wildgroei
staat voor de VVCS als een paal boven water.
Bizar is het dat alle rechtstreeks betrokkenen het er juist over
eens zijn dat er een (strikte) regulering dient te blijven bestaan
ter bescherming van zowel spelers als clubs. De VVCS voegt hier
graag nog aan toe dat wat haar betreft de kwaliteitseisen voor
spelersmakelaars niet hoog genoeg kunnen zijn, dat uitwassen
met jonge kinderen keihard bestraft dienen te worden en dat zij
nog liever vandaag dan morgen een clearinghouse ziet ingevoerd.
De vraag blijft inderdaad wel wie de verantwoordelijkheid hiervoor neemt wanneer de FIFA hiervoor wegloopt. De KNVB of de
politiek?

• 50% van jouw inkomensafhankelijke bijdrage (kijk op je salarisstrook voor de exacte hoogte)
• 50% van de nominale premie
van de basisverzekering van jou
en je gezin
• 50% van de aanvullende
verzekering van de aanvullende
verzekering van jou en je gezin
Is het totaal van deze drie posten
hoger dan de wettelijke inkomensafhankelijke bijdrage van 7,75%,
dan heb jij maandelijks recht op
het totaal van de hiervoor genoemde bedragen.
Heb je hierover vragen of twijfel je,
neem dan contact op met de VVCS.

mr Louis
Everard

‘Ik hoop dat ik met
Vitesse kan meegroeien’
DOOR LEX MULLER

Nederlandse club zou komen.’
In Arnhem zoemde het gerucht rond dat zowel PSV
als Ajax een oogje had op de kittige middenvelder.
‘Niets van waar.’ Maar Feyenoord uitte wel openlijk
zijn bijzondere belangstelling voor de toen 21-jarige
jeugd-international. ‘We hebben gepraat met Wotte
en Gullit. Dat beviel meteen goed. Ik had direct het
gevoel dat Feyenoord het beste en het meeste bij mij
paste. Het publiek in Rotterdam houdt van vechters.
Ik kende Castelen al en hij
vertelde me
dat Feyenoord
een warme
club was. We
hebben meteen beslist. Ik
tekende voor
3,5 jaar met
een optie voor
twee jaar.’
De eerste
wedstrijd in het shirt van Feyenoord plaatste hem
in de Kuip uitgerekend tegen Vitesse. ‘Ik speelde op
de tien. Dat was ook de bedoeling.’ Een jaar later,
maart 2006, honoreerde bondscoach Marco van
Basten zijn constante en opvallende spel met een
oproep voor het Nederlands elftal. In de Amsterdam Arena verdiende hij zijn enige uitverkiezing,
tegen Ecuador. De periode in Rotterdam confronteerde hem ook met de nodige tegenslag. ‘Ik heb
verschillende blessures gehad.’ Hij scheurde eerst
de voorste kruisband in de rechterknie. ‘Uit tegen
Schijndel, een week voor de start van de competitie.
Op de achterlijn probeerde een tegenstander tussen
mijn benen door de bal weg te werken.’
De revalidatie kostte Nicky Hofs zo’n vijfeneenhalve
maand, even lang als zijn herstel van hetzelfde euvel
in de linkerknie. ‘Dat was nog bij Vitesse, in mijn
tweede jaar bij het eerste.’ Oktober 2007 schoot de
geheelde rechterknie op de training toch nog vrij
onverwacht in het slot. ‘Het moet eerder zijn gebeurd. Ik had af en toe een beetje last en zat er wat
vocht in.’ Een scheurtje in de meniscus schakelde
hem opnieuw voor bijna vier maanden uit. Zodoende beperkte zich zijn totaal aan wedstrijden
bij Feyenoord tot 68 in de eredivisie, met 21 goals.
‘Ik kijk heel positief terug op Feyenoord, ondanks
de knieblessures. Ik heb toch veel wedstrijden
gespeeld. Na mijn terugkeer startte ik gewoon weer
in de basis. Ik merkte het ook aan de supporters dat

Nicky Hofs

T

erug in het oude nest schurkt Nicky
Hofs tevreden aan tegen de behaaglijke warmte van het huidige Vitesse.
Er heerst weer rust bij FC Hollywood
aan de Rijn. ‘Ik heb het plezier terug
in het voetbal. Het bevalt me perfect.’
Nicky Hofs, zoon van de stad Arnhem, hield altijd
zijn huis aan in de wijk Schuytgraaf, bij de Gelredome, alsof zijn omzwervingen hoe dan ook van
tijdelijke aard zouden zijn. In de winter van 2005
maakte hij zich los van Vitesse, waar hij drie jaar
eerder onder trainer Edward Sturing debuteerde in
het eerste. Al eerder keerde hij terug, in 2008, voor
twee seizoenen. Toch vloog hij opnieuw uit, naar
Cyprus.
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Pas 28 jaar kan de ondernemende Nicky Hofs (17
mei 1983) al een spannend boek schrijven over zijn
avonturen in het voetbal. Drager van een historische
naam in Arnhem, met Bennie Hofs en Henkie Hofs
als broers van zijn moeder Nelly Hofs, doorliep hij
zijn opleiding bij Vitesse. Na negen jaar (en drie
jaar bij het eerste) lonkte de top achter de horizon.
‘Ik wilde de stap maken naar een mooie club.’
Samen met zijn zaakwaarnemer Louis Laros voerde
hij diverse gesprekken met een viertal geïnteresseerde clubs. ‘Twente was het eerst. Dat zocht al het
seizoen daarvoor contact met ons. Maar het bleef
een beetje vaag.’ Daarna klopte AZ nadrukkelijk
aan. ‘Dat was een heel goed gesprek met Martin van
Geel en Toon Gerbrands. Het had een heel goed

FOTO: ERIC VERHOEVEN

Nicky Hofs voelt
zich weer thuis
in Arnhem

team. AZ wilde dat ik achter Danny Landzaat zou
rijpen voor later. Hij was vaste kracht en aanvoerder.
Perez speelde daar op de tien. AZ was dusdanig ingespeeld, dat ik me afvroeg of ik wel voldoende aan
spelen zou toekomen. Ik wilde de stap gaan maken
naar een club waar ik kans had op spelen.’
Vanuit Italië ontving Nicky Hofs een eervolle uitnodiging van Perugia, de club uit het schilderachtige
en klassieke centrum van het land. ‘Samen met
Louis Laros ben ik daar wezen kijken. We hebben
het complex gezien, een training bekeken en we
hebben een rondleiding gehad in het stadion. Ze
waren heel concreet. Ze wilden me echt graag hebben. Maar Perugia speelde toen in de tweede divisie.
We wilden toch nog verder kijken of er nog een
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”De transfer naar Spanje is eindelijk rond.
Zondag sta je al in de basis.
De verhuizing en tijdelijke woonruimte moeten nú geregeld worden!”

ze me waardeerden.’
Voor het seizoen 2008-2009 volgde Gertjan
Verbeek als trainer enigszins verrassend Bert van
Marwijk op bij Feyenoord. Berustend: ‘Verbeek
zag het niet in mij zitten.’ Nicky Hofs, lang als te
klein afgewezen voor het hoogste niveau maar met
zijn 1.70 meter een even grote dreumes als Wesley
Sneijder, was van harte welkom bij Vitesse, waaraan
hij voor een jaar werd verhuurd. ‘Ik heb onder Theo
Bos als trainer een heel goed jaar gehad. Hij zette
me op mijn favoriete positie van nummer tien.’
Ook Mario Been, als Verlosser de Kuip binnengedragen, had geen behoefte aan Nicky Hofs. ‘Ik
mocht niet mee op trainingskamp en moest bij het
tweede trainen. Ik had nog een contract voor een
jaar bij Feyenoord. Been was heel duidelijk. Hij gaf
de voorkeur aan jongeren als Wijnaldum, Fer en El
Ahmadi. Zij waren langer aan de club verbonden.
Been was eerlijk. Ik had daar begrip voor.’ Zodoende pendelde hij andermaal in de richting van

Wiljan Pluim dan van hem.
De carrière van Nicky Hofs was, zo leek het, een
doodlopende straat ingeslagen. ‘Louis Laros belde
me op met de vraag of ik interesse had om op Cyprus te voetballen. Ik wilde graag naar het buitenland gaan. Dat was toch wel een mooie stap.’ Drie
dagen verkende hij de inboedel van AEL Limassol,
al een poos zonder succes. Mede vanwege het
zonnige klimaat stemde hij in met een tweejarig
contract. Zijn vriendin Francis en dochter Quincy
verhuisden mee naar het populaire vakantie-eiland.
‘Ik werd binnengehaald als de nieuwe nummer tien.
Maar de eerste twee wedstrijden werd ik als een van
de twee verdedigende middenvelders opgesteld. En
in de derde wedstrijd hangend rechtsbuiten. Dat
kon zo niet verder gaan. Maar toen werd de trainer
ontslagen.’ Een onduidelijke Roemeen lijmde Nicky
Hofs onmiddellijk hermetisch vast aan de bank. ‘Ik
mocht af en toe invallen.’ Mike Zonneveld, inmiddels clubgenoot op Cyprus, karakteriseerde de Oost-

Arnhem, maar nu niet langer als huurling. ‘Dat was
geen vrolijk jaar. Ik kwam pas laat in de voorbereiding terug bij Vitesse. Ik was niet echt fit. Ik speelde
gewoon slecht, niet op het niveau waarop ik kon en
moest spelen. Het was heel teleurstellend. Ik had
alle vertrouwen van de trainer. Pas aan het einde
van het seizoen voelde ik me echt fit. Maar ik had
het toen al voor mezelf verpest. Het irriteert me
nog steeds dat ik dat jaar zo heb verspeeld.’ De tien
sierde meer de rug van de van Roda JC geleende

Europeaan als een “schreeuwende dorpsgek, die
twee minuten voor de training op het veld kwam en
vervolgens alleen maar bellend in de middencirkel
ging staan”. En Hofs: ‘Ik dacht, ik blijf gewoon een
half jaar zitten.’
In februari presenteerde AEL Limassol alweer de
volgende trainer. Maar ook onder Raymond Atteveld
verkwistte Nicky Hofs het merendeel van zijn tijd
op Cyprus in de dug-out. ‘Hij had best vertrouwen
in mij. Maar hij verloor zijn vierde wedstrijd en ik
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TEAM Relocations is onderdeel van de TEAM Group en al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in het
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FOTO: ERIC VERHOEVEN

werd het slachtoffer. Hij koos voor nog een verdedigende middenvelder. Ik had het toen wel gehad. Ik
heb hem netjes gevraagd wat hij tegen mij had. Ik
kon het niet begrijpen.’ Al met al was hij nog actief
in veertien duels, waarvan acht als invaller.
Nog voor het einde van zijn eerste seizoen overhandigde de club hem een ontslagbrief, samen met
Raymond Atteveld. Ondanks de eeuwig schijnende
zon en aangename temperaturen baalde en gruwelde Nicky Hofs al lang van het schrijnende en
frustrerende amateurisme in het Cypriotische voetbal ‘Ik had al vanaf januari geen salaris meer gehad.’
Het geschil heeft hij doorgespeeld aan de FIFA,
want, ‘het gaat best om veel geld’. Hopelijk peutert
de FIFA de gewenste uitbetaling van het achterstal-

Nicky Hofs samen met zijn begeleider Louis Laros (foto: Eric Verhoeven)

lige loon binnen twee jaar los bij AEL Limassol,
waar hij nimmer de training verwaarloosde. ‘Ik heb
nooit mijn kop laten hangen. Ik heb het hele jaar
doorgetraind. Ik wilde fit zijn voor als een club mij
wilde hebben.’
Terug in eigen land bood Theo Bos zijn werkloze
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ex-pupil aan om bij FC Dordrecht de conditie bij te
houden. ‘Ik mocht bij hem trainen en wedstrijden
spelen. Dat heb ik nooit gedaan.’ Want Vitesse
strikte John van den Brom, zij het met veel gesjor
en vertraging. ADO Den Haag weigerde aanvankelijk de geliefde trainer los te laten. ‘Samen met Louis
Laros heb ik met Van den Brom gesproken.’ Al op
de tweede dag van de hereniging tussen John van
den Brom en de Arnhemse club sloot Nicky Hofs
zich aan bij de selectie. Een week voor het startsein
van het seizoen 2011-2012 beklonken beide partijen
een eenjarige overeenkomst, met een optie voor
een tweede jaar. De cirkel was weer mooi dicht, tot
intense opluchting van het vroegere straatschoffie
uit de volkswijk Klarendal. ‘De groep is fantastisch
onder elkaar. Ik proef weer heel vertrouwen. Ik kan
veel leren van deze trainer. Vitesse leeft weer bij de
supporters.’
Als de onbetwiste nummer tien in de opgeleefde
subtopper uit Arnhem klikt het feilloos tussen
aangever Nicky Hofs en afmaker Wilfried Bony.
‘Het gaat goed. Het is heerlijk om Bony voor je te
hebben. Hij is sterk, creëert zijn eigen kansen maar
scoort ook als je hem een kans aanreikt. Een fantastische spits, van het niveau Champions League,
goed voor een grote club.’ Vitesse mikt op Europees
voetbal, ofwel een plaats bij de eerste vijf. Geen simpel haalbare opgave. ‘Het is vechten voor je plekje.
Dat geldt voor iedereen in de groep. Het plezier is
terug, bij iedereen. Ik hoop dat ik met Vitesse kan
meegroeien. Wat mezelf betreft, kan het nog beter.
Ik wil en moet nog meer voor de goal komen. Elke
week voel ik me steeds fitter worden. En ik ben in
het veld wat rustiger geworden. Ik krijg ook minder
gele kaarten.’ Op weg naar 29 jaar en aanzienlijk
wijzer na alle onschatbare lessen in het recente verleden mag Nicky Hofs de verwachting uitspreken:
‘Wie weet liggen de goede jaren nu pas voor me….’
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Sportsponsoring:
big business!!
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)

Z

egt de naam ‘Payton Manning’ iets?
Nee? Deze man speelt American
Football en verdiende daar in 2010
€ 27 miljoen mee. Tiger Woods,
golfer van beroep, is bekender. Hij
was in 2010 de best verdienende
sporter en mocht € 44 miljoen op zijn rekening
bijschrijven. In het tennis, Formule 1, boksen
of basketbal zijn ook topsporters actief, waarbij
ook zij astronomische bedragen verdienen.
Interessant is dat deze sporters het meeste
geld binnenharken mede of dankzij lucratieve
sponsorcontracten. Zij worden bijvoorbeeld gesponsord door een kledingmerk, een schoenenfabrikant of een automerk. Deze bedrijven liften
mee op het succes van de sporter.
Het doel van sponsoring is meestal het vergroten van naamsbekendheid. Ook het verbeteren
van het imago of het kweken van goodwill
kan een grote rol spelen bij sportsponsoring.
Relatiemarketing, het entameren van positieve
publiciteit of de mogelijkheid om personeel aan
te trekken kunnen redenen voor sportsponsoring zijn. Vraag is natuurlijk wat een
ondernemer met sportsponsoring beoogt te
bereiken. Anders gezegd, waarom zou een
ondernemer kiezen voor sportsponsoring in
plaats van een ander sponsormiddel?
Vermoedelijk kiest hij voor sportsponsoring omdat hiermee vaak positieve emoties
los komen. Via sportsponsoring beoogt de
ondernemer te bereiken dat consumenten een
goed gevoel over zijn/haar bedrijf en/of product
krijgen. Het positieve gevoel dat consumenten
krijgen van een tak van sport moet uit gaan
stralen naar dat bedrijf. Tot op zekere hoogte
kan hierop nog enige invloed uitgeoefend
worden, echter, als sponsor heb je niet alles
meer in eigen hand. Zo kan een sporter met
een bedrijfsnaam op z’n shirt betrapt worden
op doping, iets dat voor dat bedrijf imago- en/of
reputatieschade op kan leveren.
Ook de voetballer kan met sponsoring te maken
krijgen. Grote sportfabrikanten willen zoveel
als mogelijk voetbalschoenen en aanverwante
artikelen verkopen. Jeugdspelers identificeren
zich graag met hun idolen. Sportfabrikanten
gebruiken de topsporters om hun producten
aan de consument te brengen. Voor niets gaat
louter de zon op zodat de sporter een belo-
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ning voor zijn commerciële inspanningen zal
ontvangen. Met de heren Beckham en Ronaldo
als uitzonderlijk voorbeeld. Fiscaal is de beloning dankbaar onderwerp. Illustratief is de
casus, waarin een Nederlandse voetballer
probeerde om o.a. via een Antilliaanse NV
sponsorgelden buiten de Nederlandse belastingheffing te houden. Hetgeen hem overigens niet
lukte.
Sportsponsoring en relatiemarketing hangen
nauw samen. Veel bedrijven nodigen regelmatig relaties uit om samen een voetbalwedstrijd te bezoeken. Het is uiteraard de bedoeling
dat iedereen een leuke dag, middag of avond
heeft. Anders werkt het niet, men moet ervan
genieten en er een goed gevoel aan overhouden.
Niet vergeten moet worden dat de uitnodiging weldegelijk een zakelijke achtergrond c.q.
belang heeft. Zowel de ondernemer als zijn
relatie hebben met hun afspraak een zakelijk
doel voor ogen. Uiteindelijk dient de zakelijke
relatie verstevigd te worden of zo mogelijk zelfs
uitgebouwd c.q. geïntensiveerd te worden. Het
voetbal is in dat verband slechts de (plezierige)
aanleiding om de afspraak te maken. Maar het
samenzijn heeft hoe dan ook een zakelijk karakter en de kosten die daarbij gemaakt worden
zijn dus aftrekbaar van de winst. Niettemin
bestrijdt de Belastingdienst regelmatig het zakelijke karakter van dit soort uitnodigingen. Wie
herinnert zich niet de discussie rondom het
EK voetbal in 2008? De toenmalige Minister
Zalm, thans voorzitter van de raad van bestuur
van de AbnAmro Bank, een grote sponsor van
tennisevenementen, vond dat de reizen naar dit
EK slechts voor 50% als zakelijk gekwalificeerd
konden worden, de overige 50% was volgens
hem een privé-aangelegenheid. Hij vond dat
de Belastingdienst zich dan ook streng moest
opstellen als zij deze kosten in de administratie
van de ondernemer aantroffen.
De ondernemer kan onaangename fiscale
gevolgen voorkomen door te opteren voor een
preventieve aanpak. Als ondernemer moet
hij vooraf nadenken over argumenten die hij
kan gebruiken als de Belastingdienst lastige,
vervelende vragen gaat stellen. De voetballer
zou zich goed moeten laten voorlichten over de
fiscale gevolgen van sponsoring. Wij helpen de
voetballer, maar ook de ondernemer, graag bij
de fiscale aspecten rondom sportsponsoring. 

Gedreven in alles wat we doen.
Dat is de Rabo Topsportdesk.
Als grootste sportsponsor van Nederland is de Rabobank actief betrokken bij de topsport. Op het veld, maar vooral ook daarbuiten. De Rabo Topsportdesk begeleidt als financiële coach al jaren vele topsporters. We hebben niet alleen verstand van
sport en financiën, maar zijn ook betrokken bij de persoonlijke situatie van onze klanten. Zo ook bij Ruud van Nistelrooij, die al
sinds het begin van zijn carrière een trouwe klant is van de Rabobank. Omdat we, net als hij, trouw zijn gebleven aan onszelf
en streven naar een optimale performance.

Een wereldspeler die zichzelf blijft.
Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Ben jij een jong sporttalent of presteer je al jaren op topniveau en ben je benieuwd
hoe wij jouw financiële prestaties kunnen verbeteren? Neem dan contact op met
Dennis van Gemert of Bas van den Hurk van de Rabo Topsportdesk.
Telefoonnummer: (040) 293 65 96 E-mail: topsportdesk@eindhoven-veldhoven.rabobank.nl

www.topsportdesk.nl
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In de eredivisie jaagt Excelsior een bijna traditionele
doelstelling na: minimaal als voorlaatste eindigen
en via de nacompetitie degradatie vermijden. De
club met de laagste begroting in de hoogste afdeling
moet nu eenmaal constant op de kleintjes letten.
Als trainer zal John Lammers nooit zeuren over die
bescheiden opstelling. ‘Ik heb het heel goed naar
mijn zin. Je weet dat je werkt met een groep die bij
dit budget hoort. We proberen ze elke dag beter te
maken.’
De voormalige spits – meer dan 200 goals in bijna
500 wedstrijden bij acht verschillende clubs – sloot
zijn actieve carrière van achttien jaar af bij Auckland
Kingz uit Nieuw-Zeeland. Dat was in 2000. ‘Ik heb
er toen bewust voor gekozen voor de VVCS te gaan
werken. Als zaakwaarnemer had ik meer vrijheid
om ook eens met mijn gezin wat te doen.’
Twee jaar was John Lammers in dienst van de
VVCS. ‘Ik had zeventig spelers in mijn portefeuille.
Van Huntelaar en De Zeeuw tot heel veel jonge,
aanstormende talenten.’ Het begeleiden van spelers beviel hem uitstekend. ‘Ik wilde geen trainer
worden.’ Maar de ex-prof miste op den duur de
spanning van het toeleven naar een wedstrijd.
Op verzoek van Peter Bosz verzorgde hij een keer
in de week bij AGOVV de individuele training van
de spitsen. En zondag runde hij zijn voetbalschool
in Zundert, waar honderd kinderen kwamen lessen.
Dankzij Peter Bosz rolde John Lammers toch in
het vak van oefenmeester. Ze tekenden samen een
contract bij De Graafschap.
Het was het begin van een leerzame periode als assistent. Een half jaartje hielp hij nog de zaterdagclub
Achilles Veen, maar koos daarna voor Willem II om

John Lammers zeurt niet over
de beperkingen van Excelsior
DOOR LEX MULLER

Afgelopen zomer kreeg John Lammers (48)
de kans als hoofdtrainer te debuteren in het
betaalde voetbal.

N

a twee jaar als assistent kon de
geboren Tilburger bij Excelsior de baan overnemen van de
vertrekkende Alex Pastoor. ‘Je
weet dat je het moeilijk krijgt. Het
budget is beperkt. Dat zijn bekende
gegevens’, zo aarzelde John Lammers geen moment
over de mogelijke promotie.
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geleidelijk aan op te klimmen in het hem dierbare
wereldje. Ondertussen haalde hij, november 2007,
het diploma coach betaald voetbal. Via Feyenoord,
waar hij na het ontslag van Gertjan Verbeek kort
nog Leon Vlemming bij het eerste secondeerde,
belandde hij bijna automatisch bij Excelsior. ‘Alex
Pastoor deed de beloften bij Feyenoord. Ik bezocht
elke thuiswedstrijd van de beloften. Zo leerden we
elkaar kennen.’ In 2009 stapten ze samen over naar
Woudestein, waar voor John Lammers de startstreep
lag voor een loopbaan als hoofdtrainer. 

Rob Alflen weet nu
waar zijn toekomst ligt
DOOR LEX MULLER

Rob Alflen nam drie jaar de tijd om zich te bezinnen op een toekomst na het
voetbal. In 2000 stopte de ras-Utrechter bij Cambuur.

V

eertien jaar zwierf
hij over de velden,
voor clubs als FC
Utrecht, Ajax, Holland (amateurs),
Vitesse, Sparta,
Heracles en Cambuur.
Na zes seizoenen bij FC Utrecht
verdiende hij in 1991 een transfer
naar Ajax. In vier jaar kwam hij
slechts tot het karige totaal van
27 wedstrijden voor de Amsterdammers.
‘Ik heb daar zeker twee jaar getobd met tal van blessures. Later
bleek het uit mijn rug te komen.’
De diagnose luidde uiteindelijk
een dubbele hernia. Hij werd officieel afgekeurd.
De geboren vechter berustte
niet in zijn voortijdige vertrek
uit het betaalde voetbal. Bij de
amateurs van Holland dwong hij
een definitief herstel af. Februari
1996 kreeg hij de goedkeuring
voor een rentree bij Vitesse.
Na zijn afzwaaien in 2000 gunde
Rob Alflen zich een adempauze
van drie jaar. ‘Ik heb een jaar
niets gedaan. Daarna hebben we twee jaar in Spanje
gewoond. Ik wist niet wat ik in de toekomst wilde.
Ik had echt geen idee wat ik wilde doen. Niet dat ik
in een zwart gat viel, maar ik wist het echt niet.’
Al in Spanje voelde hij het toch weer kriebelen.
Terug in eigen land ging hij aan de slag als trainer.
Eerst bij de A 1 van FC Den Bilt, maar al snel bij het
eerste. In het tweede jaar combineerde Rob Alflen
dat met de functie van assistent bij Haarlem. Via FC
Breukelen benaderde FC Utrecht, waarvoor hij al
scoutte, hem in februari 2009 voor de beloften. Dat
was kort na het doorschuiven van Ton du Chatinier
als hoofdtrainer.

van Jong Utrecht naar de hoofdmacht. Erwin Koeman wilde zich niet langer forceren; Jan Wouters
nam de leiding over en Rob Alflen debuteerde als
assistent bij zijn eerste liefde. ‘Bij elke club gaat het
om het eerste. Dat is het mooiste’, aldus de 43-jarige
zoon van de stad. Al jaren leunend op de kennis
van de VVCS, met dan nu Patrick van Diemen als
zaakwaarnemer.
‘Volgend jaar ga ik me opgeven voor de cursus
coach betaald voetbal’, zo twijfelt Rob Alflen al lang
niet meer over de voor hem juiste route naar de
toekomst. 

Op 19 oktober 2011 promoveerde hij op zijn beurt
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herinnert Berghuis, iets wat hij tijdens het interview nog enkele malen zal doen. Hij verwijst naar
wedstrijden zoals tegen Fenerbahçe en NAC Breda.
‘Toen ging het zoals ik wilde. In het oefenduel met
Fenerbahçe stonden we na een half uur met 4-0
voor, had ik drie, vier goede acties en kreeg ik veel
complimenten. In het eerste competitieduel met
NAC kreeg ik de bevestiging dat ik het ook in de
Eredivisie kan laten zien.’

wedstrijd moeilijker werd. ‘Destijds heb ik er met
Bryan Ruiz over gesproken, omdat hij net als ik als
rechtsbuiten speelt. Ik zei: ”Ik ben 19 en ik zit op de
tribune.” Ruiz stelde me gerust. “Toen ik 20 was zat
ik nog op de tribune bij AA Gent”, zei hij. Dat deed
me goed.’
‘Ruiz vertelde me dat hij in mij zichzelf in zijn

Berghuis spreekt op donderdag in de aanloop
naar de derby tegen Heracles. De laatste maanden
geldt vrijdag als spannende dag voor de tiener uit
Apeldoorn. Dat is doorgaans de dag dat coach Adriaanse de achttien namen voor de wedstrijdselectie
bekendmaakt. ‘Natuurlijk probeer ik me elke vrijdag
extra te bewijzen, maar ik moet oppassen. Als je te
geforceerd jezelf probeert te bewijzen, dan gaat het
juist fout.’

FOTO: ERIC VERHOEVEN

FOTO: ERIC VERHOEVEN

Steven Berghuis

Vrijdag wacht een nieuwe teleurstelling. Coach
Adriaanse laat hem voor het derde opeenvolgende
competitieduel buiten de selectie.
‘De coach praat veel met me’, vertelt Berghuis.
‘Hij zegt dan: “Je zal toch moeten presteren in het
tweede om in aanmerking te komen voor de selectie.
Maar als ik negatieve verhalen over je hoor, dan kan
ik je niet op de bank zetten”.’

Het geduld van Steven Berghuis
‘Het gaat wel oké.’ Zijn woorden klinken
anders dan zijn stem. Het enthousiasme in de
stem van Steven Berghuis is niet overtuigend.
Alsof ook hij de twijfel in zijn eigen stem hoorde,
voegt hij direct een verklaring toe: ‘Ik speel de
laatste tijd wel wat minder, dat is wel een
beetje teleurstellend.’

S

teven Berghuis is nog net negentien
jaar, vanaf 19 december is hij twintig.
Hij geldt bij FC Twente als een groot
talent. Vorig seizoen debuteerde hij
in de hoofdmacht, 12 minuten mocht
hij meespelen tijdens de 5-0 zege
op aartsrivaal Heracles Almelo. Bondscoach Cor
Pot gunde hem zelfs al enkele interlands met Jong
Oranje, en hij scoorde nog ook.
Officieel behoort hij dit seizoen voor het eerst tot de
A-selectie van FC Twente. Tijdens de voorbereiding
leek zijn doorbraak zich aan te kondigen. Hij viel
op door zijn goede spel, waarna vele verhalen in
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kranten en op websites verschenen. Menig journalist voorspelde hem een grote toekomst: ‘De revelatie van de voorbereiding’, ‘De natuurlijke opvolger
van Bryan Ruiz’, ‘De volgende ster bij FC Twente na
Eljero Elia, Miroslav Stoch, Ruiz en Nacer Chadli’.

De negatieve verhalen gaan over de mentaliteit van
Berghuis. ‘Als het tegenzit, dan kan ik mijn koppie
laten hangen. Ik heb nog te veel rouwmomenten.
Soms vind ik het moeilijk mijn hoofd koel te
houden.’

Toen coach Co Adriaanse, aan de vooravond van
een Champions Leagueduel met het Roemeense FC
Vaslui, vertelde dat Berghuis een actie à la Messi in
zijn arsenaal heeft, leek de doorbraak aanstaande:
‘Steven kan iets dat Messi ook doet. Op de rechterflank kan hij de tegenstander buitenom passeren
met de bal aan de linkervoet en de bal ook nog voor
krijgen.'

‘We zijn ermee bezig’, vervolgt Berghuis. ‘Ook
thuis. Mijn vader en moeder houden me rustig.
Mijn vader zegt: “Waar maak jij je toch druk om?
Waarom zou je stress hebben? Geniet van elke
wedstrijd die je speelt, ook met Jong Twente.” Mijn
moeder steunt me heel erg, die komt altijd naar me
kijken. Ik vind het zó erg als ik haar teleurstel. Ik wil
het gewoon zó graag goed doen. Maar ik moet me
niet aan mijn eigen spel irriteren. Het gaat erom dat
de ploeg goed speelt.’

Dat was in juli.
Nu is het december en hebben voetballiefhebbers
nog weinig van het talent van Berghuis kunnen
genieten. Zijn speeltijd is nagenoeg verdwenen. ‘In
het begin van het seizoen begon ik nog in de basis,
maar de laatste twee wedstrijden zat ik niet eens bij
de selectie. Ik wil er heel graag weer bijkomen.’
‘In de voorbereiding ging het allemaal vanzelf’,

Geduld hebben, dat moet hij. Dat zegt ‘iedereen’
tegen hem. ‘Coach Adriaanse heeft gezegd: “Ik zie
heus wel dat je kunt spelen. Blijf rustig, je bent nog
erg jong. Geef ons geen stok om mee te slaan”.’
Vorig seizoen, met Michel Preud’homme als coach,
was Berghuis regelmatig negentiende man en
moest hij vanaf de tribune toekijken, iets wat met de

jongere jaren terugzag. Dat was een stimulans voor
mij. Als iemand als Ruiz zoiets zegt, dan neem ik
dat serieus. Toen dacht ik ook: waar maak ik me
druk om, ik ben pas 19.’
Bovendien heeft Berghuis het een en ander in te
halen. Vier jaar terug speelde hij nog bij de amateurs van WSV nadat hij was afgewezen voor de
voetbalacademie van Vitesse/AGOVV. Via de jeugd
van Go Ahead Eagles kwam Berghuis in beeld bij
FC Twente. Daar moest hij wennen aan een ritme
van zesmaal trainen per week, in plaats van de twee
wekelijkse sessies bij WSV.
‘Ik train pas drie jaar op profniveau’, verduidelijkt
Berghuis. Dat is te merken aan zijn fysiek. ‘Ik kom
nog kracht te kort. Als je kijkt naar Nacer Chadli, die
is zo sterk. Als hij van buiten naar binnen gaat, dan
blokt hij zijn verdediger dankzij zijn kracht en is hij
weg. Verdedigers moeten hem daardoor anders bespelen omdat ze weten dat hij supersterk is. Ik ben
veel dunner. Ik weeg 71 kilo en ben 1,83 meter lang.
Bij mij klappen ze er gewoon op. Nu ik minder
wedstrijden speel ben ik meer met krachttraining
bezig onder begeleiding van Jan Kluitenberg, onze
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‘Ik houd van artiesten, mensen
die me vermaken. Zoals Barcelona,
of Robin van Persie en Rafael van der
Vaart. Ruiz vond ik heel mooi om te
zien. Neymar vind ik geweldig.‘
training zie vertrekken voor leuke afspraken. Maar
ik moet dit doen, dit heeft tijd nodig.’
Tijd en geduld, twee belangrijke woorden voor Berghuis, begrijpelijkerwijs niet altijd even gemakkelijk.
Vorig seizoen riep bondscoach Cor Pot hem al op
voor Jong Oranje, ook al was hij destijds speler van
Jong FC Twente. Direct bij zijn debuut scoorde
Steven. In zijn tweede interland maakte hij ook een
doelpunt. De teller voor Steven blijft vooralsnog op
drie interlands staan, aangezien de bondscoach kiest
voor spelers die wel in actie komen bij hun club.
‘Maar ik weet dat als ik goed speel bij Twente, dat ik
er dan gewoon bij zit.’
Hoe snel het kan gaan, ziet Berghuis momenteel
bij Ola John, eveneens 19 jaar. Waar Berghuis in
de voorbereiding de aandacht opeiste, daar staat
Ola John momenteel in de schijnwerpers. Vanaf

de bank of tribune ziet Berghuis zijn maatje John
als linksbuiten excelleren in de basis. ‘Ik heb daar
totaal geen moeite mee, ik gun het Ola enorm. Wat
die jongen op links kan, dat kan ik niet. Hij is heel
explosief en heeft mooie passeerbewegingen; naar
binnen kappen en dan er buitenom langs gaan.
Ik vind hem een van de beste spelers met wie ik
gespeeld heb. Vorig jaar had Ola het moeilijk. Hij
moest wennen aan het hogere niveau, aan de snelheid, en had last van vermoeidheid. Toen probeerde
ik hem telkens op te peppen: “Ola, laat nou gewoon
zien wat je in de jeugdelftallen ook altijd hebt laten
zien”. Toen kwam het er niet uit, maar nu laat hij
het wel zien. Dan zit ik echt te genieten van hem.’
Berghuis richt zich vooral op de rechtsbuitenpositie.
‘Maar ik twijfel eraan of dat mijn echte positie is.
In de jeugd speelde ik als middenvelder, links of
rechts, en ik kan ook als 10 uit de voeten. Dat hebben de coach en assistent-coach Alfred Schreuder
ook gezegd.’
‘Ik ben geen echte buitenspeler zoals Ola John, die
op snelheid zijn tegenstander passeert en dan de bal
voorgeeft. Daarvoor mis ik de explosiviteit. Ik geef
op mijn eigen manier invulling aan die positie. Ik
kan binnendoor en dan met mijn linker uithalen,
maar ik kan ook buitenom dribbelen en de bal voorgeven. Een beetje op de manier van Ruiz. Ook hij is
niet explosief, maar doet alles op techniek.’

Louis Laros: ’Steven staat te boek als een
heel groot talent. Het is inherent aan jonge
spelers dat ze snel komen en vervolgens een
dipje krijgen. Dat gebeurt nu met Steven. Het
is aan hem deze fase te doorstaan. Ik heb veel
vertrouwen in hem en FC Twente gelooft ook in
hem, getuige zijn vierjarig contract. We moeten
niet vergeten dat Steven pas eerstejaars senior
is, en dat hij bij een topploeg speelt waar de
concurrentie enorm is.’

‘Op het middenveld kan ik spelen zoals Theo
Janssen. Met mijn linkerbeen kan ik dan met
passes mensen vrijzetten voor de keeper, of ik kan
schieten.’
Berghuis zal tijdens de trainingen en duels met
Jong Twente coach Adriaanse moeten overtuigen
van zijn talent. Daarvan lijkt de tiener zelf ook overtuigd. Tijdens het interview blijft hij rustig, beheerst
en beleefd. Nergens een spoor van boosheid of
frustratie te bekennen. Hij is eerder opgewekt dan
terneergeslagen.
Wel duidelijk merkbaar is de twijfel over de volgende vragen: wanneer mag ik, en wanneer lukt het
me? Berghuis wil laten zien wat hij kan. Natuurlijk
leert hij veel van de tactische trainingen van coach
Adriaanse, maar het liefst speelt hij wedstrijden
of partijtjes, zoals op de donderdag van het interview. ‘Dat was een fijne training. Korte partijtjes,
zes tegen zes in een heel kleine ruimte, iedereen
speelt scherp en fel, geen meter vrijheid, veel tackles
en mooie goals. Daarvan houd ik. En ik scoorde
tweemaal.’
FOTO: ERIC VERHOEVEN

fysiektrainer. Ik doe dat twee tot drie keer per week.
Dat is soms moeilijk omdat ik andere spelers na een

Al pratende over voetbal, openbaart de voetballiefhebber zich. Vrolijk vertelt hij over zijn passie,
de woorden rijgen zich razendsnel aaneen. Over
dat hij het liefst nog met zijn vrienden in Apeldoorn voetbalt. ’We hebben in de buurt een Johan

Genieten deed Steven van Ronaldinho en Zinedine Zidane.
‘Zij hebben iets wat me heel erg aanspreekt, al is het moeilijk wat precies. Zidane is zo slim en het ziet er allemaal zo
gemakkelijk uit wat hij doet, terwijl je weet dat het zo moeilijk is. Hij speelde met zo veel controle. Ronaldinho maakte
Barcelona kampioen, daar ging ik voor zitten.’

Cruijff veldje, maar helaas heb ik daar weinig tijd
voor.’ Vroeger nam Berghuis zijn drie jaar jongere
broertje Tristan altijd mee. ‘Hij werd steeds beter
en dolt nu iedereen.’ Tristan geldt eveneens als een
zeer groot talent. Hij speelt als aanvallende middenvelder in Vitesse/AGOVV B1, is jeugdinternational
en zegde afgelopen zomer een overgang naar Tottenham Hotspur af.

Steven Berghuis: ‘Ik had nooit iets met zaakwaarnemers, maar toen ik onlangs een nieuw
contract bij FC Twente kon tekenen vond ik dat
ik toch begeleiding moest hebben. Ik koos voor
Louis Laros omdat ik bij hem een goed gevoel
heb. Hij heeft zelf gespeeld, is rustig, geeft
me veel aandacht maar zit niet op mijn lip en
belt me niet constant. Bovendien had ook mijn
vader een goed gevoel bij Louis. Hij is een heel
fijne jongen en ik vind het ook fijn dat we niet
alleen over voetbal praten.’

Ook de vader van Steven was een goede voetballer.
Frank Berghuis was een linksbuiten met een fijne
trap. Hij voetbalde voor onder meer voor PSV, VVV,
PEC Zwolle, FC Volendam en Cambuur en speelde
één interland voor het Nederlands elftal, in 1989
tegen Brazilië. Momenteel is Frank techniektrainer
bij de jeugd van Vitesse/AGOVV. ‘Met mijn vader
heb ik nooit gespeeld’, zegt Steven. ‘Hij is heel
rustig. Hij laat ons onze eigen gang gaan. Hij pusht
ons niet, komt nooit uit zichzelf met tips. Als we
erom vragen, dan natuurlijk wel. Maar hij geeft ons
alle vrijheid.’
Steven Berghuis in actie tegen Poulsen van AZ
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Nederland levert record aantal stemmen
voor FIFA FIFPro World XI
Tekst: Tijs Tummers (FIFPro)

Wanneer de bladeren vallen is het weer tijd om te stemmen voor de FIFA FIFPro
World XI. Op maandag 9 januari worden de beste elf van 2011 bekend gemaakt
op het FIFA Ballon D’Or gala in Zurich.

M

aar het begon op 23 september
toen we - ondergetekende en
collega Ad Dieben (VVCS/FIFPro - ons in Barcelona meldden voor het startschot van de
verkiezingen. Er hing geen
vrolijke stemming op het trainingscentrum Ciutat
Esportiva Joan Gamper van Barcelona. De dag
ervoor had Ibrahim Afellay zijn voorste kruisband
gescheurd toen hij zich verstapte op de training. Seizoen afgelopen voor hem bij Barcelona; wellicht kan
hij op het EK 2012 voor Oranje nog een rol spelen.
We bouwden de FIFPro stembox op in de ruimte
direct náást de kleedkamer van het “Dream Team”
en één voor één meldden de Barca-sterren zich, voor
wat langzamerhand een traditie begint te worden.
De winnaar van het jaar ervoor opent namelijk traditiegetrouw de wereldwijde stemming en dus was
FIFPro net als vorig jaar op bezoek bij de Catalanen.
Opnieuw was het dus Lionel Messi die als eerste
zijn stembiljet mocht invullen. Messi nam er de
tijd voor, maar vulde uiteindelijk, nadat hij beleefd
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Christiano Ronaldo

gevraagd had of hij ook op zichzelf mocht stemmen,
zijn elf namen in. Fans die de foto’s later op internet zagen waren verbaasd dat de ster met rechts
schreef, terwijl hij bij voorkeur toch zijn linkerbeen
gebruikt...
Nadat Messi zich ook nog eens als lid inschreef
bij onze collega’s van de Spaanse spelersvakbond
AFE, volgden de anderen. Eerst de spelers die vorig
jaar in de FIFPro World XI gekozen waren - Puyol,
Piqué, Xavi, Iniesta en Villa - en daarna ook Pedro,
Alcantara, Fabregas en Busquets. Een goede kans
dat we een aantal van hen weer zullen terugzien op
9 januari.
Na de openingsceremonie in Barcelona werden
de 45.000 stembiljetten rondgestuurd, aan alle
profvoetballers in de wereld. De VVCS organiseerde de stemming weer in Nederland en voorzitter Danny Hesp was verheugd dat opnieuw meer
ingevulde stembiljetten dan het jaar daarvoor op
zijn kantoor terugkeerden. Hesp: ‘Het is natuurlijk
ook leuk om aan het eind van het jaar voor jezelf na
te gaan wie in jouw ogen het afgelopen jaar het best

Karim El Ahmadi

gepresteerd hebben. Dat profvoetballers van alle
niveaus meedoen – van Messi en Cristiano Ronaldo
tot de spelers van het nationale team van India – is
daarbij de charme van de verkiezingen.’
Het resultaat spreekt uiteindelijk zeer tot de verbeelding van de winnaars. Gekozen worden door je collega’s is voor hen uiteindelijk de grootste eer. Alle
elf waren de afgelopen twee jaar dan ook aanwezig

Arnold Kruiswijk

op het gala in Zürich, wat op zich al uniek is gezien
de drukke voetbalkalender van vandaag.
Dit jaar hebben overigens ook fans een kans om
aanwezig te zijn op het FIFA Ballon d’ Or gala in
Zürich. Op www.facebook.com/FIFPro is een actie
gestart waarbij je met 10 vrienden een reis naar
Zürich kunt winnen als je de uiteindelijke FIFA
FIFPro World XI goed weet te voorspellen.
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Studenten ontvangen
diploma van
VVCS Academy

contact tussen docent en cursisten, maar ook tussen
cursisten onderling kan ontstaan, maar zelfs belangrijk is voor het welslagen van de studie. Dat laatste
werd benadrukt in de verschillende dankwoorden
van de cursisten waarin niet alleen de docenten
maar ook de mede- cursisten nadrukkelijk werden
betrokken.

VVCS ACADEMY

De 5 HBO studenten aan wie het dipoma werd
uitgereikt zijn echt de studenten aan de VVCS
Academy van het eerste uur. Met hen ging de VVCS
Academy van start. Ook zij behaalden hun diploma
binnen de gestelde periode, hetgeen zeker het noemen meer dan waard is. Immers, niet alleen waren
zij de pioniers van het studeren binnen een virtuele
omgeving en maakten in het begin ook kennis met
de kinderziekten van deze nieuwe unieke manier
van lesgeven, maar zij maakten ook duidelijk dat
deze wijze van leren bij uitstek geschikt is voor
voetballers.
Twee van hen vonden tijdens hun studie een club in
het buitenland, maar dat verhinderde hen niet hun
studie binnen de termijn af te ronden, waar iedere
andere studie voortijdig zou zijn beëindigd.
Deze vijf pioniers werden door de VVCS en Koert
Westerman, die de avond in goede banen leidde,
nog eens extra in het zonnetje gezet. Uit handen
van Theo van Seggelen, secretaris-generaal van de
internationale spelersorganisatie FIFPro en voormalig voorzitter van de VVCS, ontvingen zij niet
alleen hun HBO diploma waarmee zij zich Bachelor
of Commerce mogen noemen, maar tevens een
uniek schilderij waarop een ieder als voetballer staat
afgebeeld.

Een memorabele dag in het bestaan van zowel
de VVCS als de VVCS Academy. Op maandag 12
september 2011 ontvingen 15 (oud)voetballers een
diploma voor het met succes voltooien van hun
opleiding aan de VVCS Academy. Zij zijn hiermee
de eersten die hun studie aan de VVCS Academy
hebben afgerond.
De VVCS had er voor gezorgd dat de diploma uitreiking een feestelijk karakter kreeg.
Zeer opvallend is dat alle geslaagden aan zowel de
MBO- als de HBO opleiding hun studie voltooiden
binnen de daarvoor normaliter geldende termijn.
Waar de MBO opleiding tot commercieel medewerker 2 jaar duurt, slaagden de 10 MBO studenten
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erin om de opleiding in één jaar volledig af te
ronden.
Henk Kesler, lid van de Raad van advies van de
VVCS Academy en tot voor kort voorzitter bestuur
betaald voetbal KNVB, reikte onder grote belangstelling de MBO cursisten hun diploma uit.
Dat het volgen van een studie in een virtuele klas
niet betekent dat het persoonlijke contact ontbreekt
bleek uit zowel uit de toespraken van de docenten
van het Da Vinci college, als de dankwoorden van
de cursisten zelf. De studenten werden door de
docenten toegesproken met voor een ieder een zo
persoonlijke noot, dat het voor alle aanwezigen
zonder meer duidelijk was dat ook in deze manier
van studeren, met de docenten op afstand, een goed

Het officiële gedeelte werd afgesloten door VVCS
voorzitter Danny Hesp.
“Dit is niet alleen een feestelijke avond voor de studenten. Ook voor de VVCS is dit een heuglijk moment. Dit is namelijk waarom we vier jaar geleden
met de VVCS Academy zijn gestart. We constateerden al jaren dat veel voetballers de wens hadden om
te studeren, maar dat er eigenlijk geen opleidingsinstituten waren die voldoende in konden spelen op
de wensen en persoonlijke omstandigheden van de
voetballers. Vele opleidingsinstituten predikten dat
zij het “ei van Columbus” waren, maar de praktijk
was dat de meeste voetballers voortijdig met een
kater hun studie staakten. Als VVCS wilden wij dit
voor de voetballers trachten in te vullen. Dit was
ook voor de VVCS een hachelijk avontuur. Immers, van voetbal en alles wat daar omheen speelt
heeft de VVCS verstand, maar opleiden was ook
voor ons een nieuw traject. In dit kader moeten
we met name Hogeschool Saxion Next en het Da
Vinci College bedanken. Zij hebben ons wegwijs
gemaakt in zowel onderwijsland als de virtuele klas.
In het eerste jaar zijn we gestart met een handvol
studenten, maar nu studeren er 70 spelers aan de
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VVCS Academy”.
Danny raakte op stoom en vervolgde zijn betoog:
“Sinds kort kan aan de VVCS Academy naast voor
een MBO- en een HBO opleiding, ook worden
gekozen voor talloze korte cursussen. Zo zijn er spelers die Engels, Spaans, Boekhouden etc. studeren,
en niet onbelangrijk met succes afronden”.
De navolgende spelers studeerden dit jaar af aan
VVCS Academy: Steef Nieuwendaal, Nuelson Wau,
Joost Broerse, Nyron Wau, Daniel Voigt, Paul Beekmans, Justin Tahapary, Paul Dijkmans, Jeffrey Vlug,
Rick Hoogendorp, Stef Doedee, Sieme Zijm, Cedric
v/d Gun, Johan Plat en Joris van Rooijen.
De VVCS feliciteert hen met hun diploma.

Schilderijen net op tijd in Hoofddorp voor diploma uitreiking
Het met goed resultaat beëindigen van

Zoran, woonachtig in Sarajevo, was be-

Maar hoe krijg je vijf schilderijen op tijd

je HBO opleiding is voor iedere student
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in Nederland? De douane in Sarajevo
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wilde de schilderijen pas op de dag van
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van Trebinje en was vanaf dat moment
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naar Nederland zou dan nog enkele
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duren? Het antwoord kwam uit Sara-
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voor hen zeer karakteristieke pose.
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Evgeniy Levchenko keert straks weer
terug naar Nederland
DOOR LEX MULLER

In de hitte van de Australische zomer
viert Evgeniy Levchenko kerst. De
in Oekraïne geboren middenvelder
(3 januari 1978) verruilde tijdelijk
Nederland voor het ruige avontuur in
Down Under. ‘Ik wilde wat anders van
de wereld zien. Ik wilde mijn kijk op de
wereld wat verbreden. Ik ben avontuurlijk ingesteld.’

V

ia zijn zaakwaarnemer Louis Laros
had Evgeniy Levchenko de keuze
tussen een club uit Oekraïne en
Adelaide United in Australië. ‘Bij
de eerste club ging het om wat
meer geld.’ Hij prefereerde een
contract voor een seizoen bij Adelaide United in de
gelijknamige stad aan de rustieke Golf van St. Vin-

'Kwaliteit van het
leven is hoog
in Australië'
cent aan de zuidkust van het onmetelijke continent,
op ruim 655 km van Melbourne.
Hij wilde niet doorgaan bij Willem II, zijn laatste
Nederlandse club in een lange reeks sinds 1996:
Vitesse, Helmond Sport, Cambuur Leeuwarden,
weer Vitesse, Sparta, FC Groningen, FK Saturn
(Moskou) en dan een jaar in Tilburg. ‘Ik heb nog
gesproken met Marc van Hintum, maar we besloten
uit elkaar te gaan.’
In augustus zakte Evgeniy Levchenko af naar
Australië. Bij Adelaide United, een van de tien clubs
uit de A-League, ontmoette hij aanvankelijk drie
Nederlanders: trainer Rini Coolen, Sergio van Dijk
en Andwele Slory. De laatste, oud-speler van onder
meer Feyenoord, leverde amper een maand terug
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onverwacht zijn contract in. Pas 29 jaar kon hij niet
langer de motivatie opbrengen. Na elf wedstrijden
wilde hij zich richten op zijn maatschappelijke
carrière en besloot naar eigen land terug te keren.
‘Hij had geen plezier meer in het voetbal. Dit is
een verlies voor de club. Hij kon goed een wedstrijd openbreken. En we konden iedereen goed
gebruiken’, zo reageerde Evgeniy Levchenko op het
verrassende vertrek van zijn Surinaamse collega.
De selectie telt 24 spelers, maar moet zichtbaar aan
elkaar wennen. ‘Voor dit seizoen kwamen acht nieuwe spelers. Dat heeft tijd nodig. Het nieuwe team
moet nog in elkaar passen. Maar wij hebben zeker
bepaalde kwaliteiten’, aldus Evgeniy Levchenko,
vaste kracht op het middenveld. ‘Ik speel links
of centraal.’ Zo kan hij vooral goaltjesdief Sergio
van Dijk bedienen, al in juni 2008 naar Australië
getogen en via Queensland Roar in maart 2010
overgestapt naar Adelaide United. ‘We zijn geen
kampioenskandidaat. We zoeken nog naar de juiste
formatie. We draaien mee in de middenmoot.’
Het Australisch voetbal wijkt qua eigenschappen af
van het meer verfijnde en op techniek drijvende spel
in Nederland. ‘Het is heel hard werken. Het voetbal
is erg fysiek. Het is allemaal wat minder goed
geregeld. Aan de bal krijg je ook minder de tijd om
te handelen. Maar het is een mooie competitie’, zo
heeft Evgeniy Levchenko weinig te klagen over het
zoete leven in Australië. ‘Het zijn heel erg aardige
mensen. Een mooi klimaat en de kwaliteit van het
leven is erg hoog. Het is super veilig, de medische
verzekering is heel erg goed geregeld en de kwaliteit
van het eten staat op een hoog niveau. Adelaide
staat, meen ik, zevende of achtste op de lijst van
steden waar je het beste kan leven. Het is een beetje
jammer dat het zo ver weg ligt.’
Evgeniy Levchenko bewoont een ruim een-kamer
appartement op een luxe complex, op 100 meter
van het strand en met een droom-uitzicht op de
lokkende zee van Adelaide. ‘Plezierig wonen’,
lacht hij. Maar de hitte schommelt in deze maand
regelmatig tussen de dertig en veertig graden.
Trainen gebeurt dan ook vroeg in de morgen. In het
Hindmarsh Stadion (16.500 toeschouwers) ligt een
perfecte grasmat, maar Adelaide United bezit nog
een veld. ‘Dat is erg hard. In Australië zijn de velden
in het algemeen harder dan in Nederland. Ik moet
daar aan wennen.’ De ondergrond veroorzaakte ook
spierblessures, zeker in de kuit.
De competitie loopt ook door in deze periode. Op 22
december uit tegen Sydney, op 30 december thuis

tegen Wellington Phoenix FC. ‘We spelen drie keer
tegen elkaar. Of twee keer thuis en een keer uit,
of andersom. Dat hangt af van de indeling in het
vorige seizoen. Dat wisselt per jaar.’ In april/mei
eindigt de A-League. ‘Het is nog een beetje te vroeg
om over de toekomst te praten. Dat ga ik in april of
mei doen.’

‘Ik heb nog steeds veel contact
met Nederland. Wij volgen elkaar via
Twitter of Facebook. Voor mij is dat
heel belangrijk.'
Zijn carrière na het voetbal wil Evgeniy Levchenko
in elk geval opbouwen in en vanuit Nederland. ‘Ik
heb nog steeds veel contact met Nederland. Wij
volgen elkaar via Twitter of Facebook. Voor mij is
dat heel belangrijk. Wat ik ga doen als ik stop, heb ik
nog niet besloten. Ik heb mijn trainersdiploma drie
gehaald. Mogelijk wil ik spelers begeleiden voor de
VVCS, samen met Louis Laros. Of voor de FIFPro
spelers die problemen hebben gaan helpen. Dat vind
ik ook interessant. Ik spreek vier talen: Oekraïens,
Russisch, Nederlands en Engels, ook ben ik nu
een beetje Spaans aan het leren. Ik ga niet terug
naar Oekraïne, maar ik kan wel vanuit Nederland
als uitvalsbasis opereren.’ Met de opkomst van het
kapitaalkrachtige Russische voetbal zou Evgeniy
Levchenko zeker voor de FIFPro (de wereldwijde
vakbond voor professionele voetballers) veel kunnen
betekenen.
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Clubliefde
Column van
Pim de Vos
Pim de Vos is
advocaat te Amsterdam en publicist
www.devos.nl

H

Ik ben opgegroeid met
echte clubliefde. Mijn vader is
zestig jaar lid van THB (The
Haarlem Boys) geweest, als
mijn held en keeper van het
eerste elftal; later als coach,
als penningmeester en als voorzitter, die als
het moest ook de lijnen trok. Als jongetje van
drie, vier jaar lag ik achter mijn vaders goal.
Voor en na een wedstrijd had hij het alleen
maar over de club, die meer verloor dan won,
maar er was geen betere. Hij leerde mij om
tegen mijn verlies te kunnen en wat sportiviteit
betekent: dat de beste moet winnen.
Toen ik een jaar of vijf was, verliet Dries
Mul, onze beste speler onze club. Het betaald
voetbal was van de grond aan het komen en
EDO bood hem een profcontract aan, voor
een paar tientjes per maand, en een ‘gouden
horloge’. Mijn vader was er stuk van. Hadden
we weer geen topspits. Maar hij gunde Dries
zijn contract. Hij tilde mij van zijn brommer.
“Kijk, Pim, daar staat onze eerste voetbalprof.
Hij heeft een gouden horloge.” Mijn vader
feliciteerde onze club icoon met de transfer en
met het horloge, dat ik mocht aanraken. Het
leek verdacht veel op het horloge van Moskowicz, maar die heeft waarschijnlijk een echte
gouden. Mijn pa leeft niet meer, maar mijn
moeder mag op haar vierentachtigste nog
steeds met de bus mee op het jaarlijkse uitstapje van de KNVB bondsridders.
Ieder weekend was ik op het THB veld te
vinden, in het voetspoor van mijn held, de
beste keeper, mijn eigen vader met dezelfde
zwarte trui als Frans de Munck, de keeper van
het Nederlands elftal.
Supportersgeweld of geweld door een speler
kwam niet voor. Tot we bezoek kregen van een
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team waar een reus in speelde, die de bijnaam
Bobo droeg. Bobo ging als een gek achter de
scheidsrechter aan, die een penalty aan de
tegenpartij had gegeven. Het was een schok
voor iedereen. Geweld hoorde niet thuis op het
voetbalveld.
Dat was 1960. Twee weken geleden nam ik
deel aan een televisiedebat over geweld op het
voetbalveld.
Een van de gasten was een Feyenoord-supporter, die helemaal gek is van Feyenoord, zijn
grote liefde. Zijn oudste zoon is op vier en half
jarige leeftijd bekend geworden als het kind
dat zijn middelvinger opstak. Zijn vader was
er nog steeds trots op. Toen ik hem daarop
aansprak, begreep hij dat niet. Na afloop van
de uitzending liep ik naar hem toe. Hoe heet
uw zoon? “Bryan Feyenoord”. “Waarom noemt
u uw zoon Feyenoord”, vroeg ik. “Dan ken hij
never nooit naar 020.”
“Dus zover gaat uw clubliefde”, zei ik. “Wat
dacht u dan, zei de aardige man met zijn
gigantische armen vol tattoos”. Theo Janssen
was bij hem vergeleken een kleuter.
De grootste Ajax supporter is Wim Löhnen,
die vanaf zijn geboorte alleen maar zijn
oogspieren kan bewegen. De rest van zijn
spastische lichaam doet het niet. Wim slaat
geen thuiswedstrijd over. Toen Ajax in de
Meer speelde, stond hij, volledig verlamd, in
zijn rolstoel de spelersbus met zijn ogen uit te
zwaaien. Ajax is zijn leven.
Daar moest ik aan denken toen ik op de televisie Johan Cruijff en Professor Ten Have allebei
hoorde zeggen dat ze het voor Ajax deden…

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.
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