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Op maandag 5 november bereikte ons het droeve bericht dat
Aad Regeer, nadat hij na een hartstilstand in coma was geraakt,
op 68 jarige leeftijd overleed.

Bestuurlijke
verjonging noodzaak

A

ad had namens de VVCS zitting in de
Raad van toezicht van het CFK. In mei
van dit jaar hebben wij nog tijdens een
gezellige lunch afscheid genomen van
Aad. Hij zou zijn functie in de raad
namelijk gaan neerleggen. Ik heb Aad leren kennen als een oprechte, aimabele man met grote
bestuurlijke kunde. Wij zullen hem daarom ook
node missen. Aad, bedankt voor je jarenlange verdienste voor de VVCS.
Nu we het toch hebben over bestuurlijke kunde. Ik
deel de mening van Cruijff dat er meer oud-voetballers in verschillende functies binnen het voetbal werkzaam zouden moeten zijn. En dan niet
alleen als trainer, fysiotherapeut, teammanager, of
technisch/algemeen directeur. Ook op bestuurlijk
niveau moet de nieuwe generatie oud-voetballers
de kans krijgen om hun ervaring vanuit de
“moderne” voetballerij te delen. Dat Edwin van de
Sar nu onder begeleiding tot het bestuur van Ajax
is toegetreden zal op termijn zijn vruchten gaan
afwerpen. Hoewel onervaren en in het bezit van
een niet erkende master, zal hij op termijn een
grote rol gaan spelen binnen het bestuur en de
organisatie van Ajax. De geschetste inwerkperiode
van drie jaar lijkt mij daarbij wel wat optimistisch
ingeschat, maar we zullen zien.

DANNY HESP

voorbeeld moet zijn voor andere clubs. Er studeren jaarlijks spelers af die na hun carrière zeer
goed geschikt zijn voor dergelijke functies binnen
clubs. Spelers met een erkende bachelor voor
ondernemerschap en management behaald aan de
VVCS Academy. Zij moeten dan wel onder begeleiding klaargestoomd worden om op termijn zelfstandig hun functie te kunnen uitoefenen.
Afgestudeerde spelers als Cedric van der Gun,
Joost Broerse en Steef Nieuwendaal. Maar ook 36
nog studerende profs waaronder Ramon Zomer,
Jordy Zuidam (nu al werkend voor FC Utrecht) en
Ard van Peppen zijn op termijn degenen die binnen clubs deze functie zouden moeten bekleden.
De VVCS is deze weg in 2005 ingeslagen met het
verjongen van het bestuur en het aanstellen van
een voorzitter die het gras nog uit zijn onderbroek
moest halen. Zeven jaar later staat er een solide
moderne organisatie die zich als nooit tevoren tussen haar leden begeeft en waarvan de herkenbaarheid van haar medewerkers binnen haar doelgroep één van de belangrijkste pijlers is voor dit
succes. Het inwerken van de voorzitter is overigens
nog niet afgerond. Je bent namelijk nooit te oud
om te leren.
Ik wens iedereen een vrolijke kerst en een
succesvol 2013.

Ik denk dat de door Ajax ingeslagen weg wel een

In memoriam: Aad Regeer
Aad Regeer was gedurende meerdere jaren één van de, door ons voorgedragen, leden in de Raad van Toezicht van het
Contractspelersfonds KNVB, het CFK. Hij had recent aangekondigd te willen stoppen met die functie, om meer tijd voor
zichzelf te hebben en zodoende samen met zijn vrouw Jolanda te genieten van een welverdiende oudere dag. De VVCS is Aad
Regeer heel veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij op voortreffelijke wijze voor onze organisatie heeft verricht.
Aad Regeer was een buitengewoon plezierig mens en een uiterst deskundige collega. We zullen hem heel erg missen en
wensen zijn vrouw en naasten vanaf deze plaats heel veel sterkte toe.
Aad Regeer werd 68 jaar.
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Nicky Hofs en Mike
Zonneveld in beroep bij de
CAS
Volledig in het gelijk gesteld worden
en toch in beroep moeten, dat klinkt
behoorlijk bizar. Toch is dit voor
Nicky Hofs en Mike Zonneveld nu
realiteit. Nadat zij door FC Limassol,
op de in Cyprus bijna gebruikelijke
asociale wijze, zonder enige rechtvaardiging werden ontslagen, dienden
zij hun gelijk te halen bij de Dispute
Resolution Chamber (DRC) van FIFA.
Dit blijkt in de praktijk altijd een zeer
langdurig proces. Zo ook bij hen.
Inclusief een louter vertragende discussie over de bevoegdheid van de
DRC besloeg deze procedure een
periode langer dan een half jaar.
De DRC stelde de spelers volledig in
het gelijk. De club had geen enkele
gerechtvaardigde reden om de
dienstverbanden van de spelers eenzijdig te doen eindigen.
Naast de openstaande salarissen
diende de club beide spelers een
schadevergoeding te betalen. Het is
inmiddels vaste rechtspraak dat de
DRC bij de bepaling hiervan op de
restantwaarde van het contract de
waarde van een eventueel nieuw
gesloten contract in mindering
brengt. In deze zaken werden door de
DRC de contracten met respectievelijk Vitesse en NAC opgevraagd. Bij
het rekenen ging men vervolgens
hopeloos in de fout. De Nederlandse
bruto-bedragen werden klakkeloos in
mindering gebracht op de door de
Cypriotische club gegarandeerde
netto bedragen en vervolgens werd
achter de aldus volstrekt foutief
berekende bedragen opnieuw het
woord “bruto” geplakt. Duidelijk
moge zijn dat dit gecorrigeerd dient
te worden.
Hiervoor is de gang naar de Court
of Arbitration for Sport (CAS)
noodzakelijk.
Wordt derhalve vervolgd.
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VVCS bemiddelt bij
premieonderhandelingen
De voorbije periode hebben Louis
Everard en Ad Dieben bemiddeld
namens de spelersraden van ADO
Den Haag, VVV-Venlo en De
Graafschap.
Bij ADO Den Haag dacht de spelersraad een akkoord te hebben bereikt,
maar directeur Driebergen en clubeigenaar Van der Kallen bleken het
onderling niet geheel eens. Daarom
vroeg de spelersraad de VVCS
namens haar te bemiddelen. Het
hierna volgende overleg met de
heren Driebergen en Van der Kallen
leidde tot een onderhandelingsresultaat dat door de spelersgroep als een
keurig compromis werd geaccepteerd.
Daarna reisden de VVCS onderhandelaars af naar De Graafschap. Dat de
degradatie naar de eerste divisie ook
gevoeld zou worden in de premieregeling, was de spelers natuurlijk meer
dan duidelijk. De spelersraad zette
dan ook in op een regeling, welke
gegeven deze gewijzigde sportieve en
financiële voorwaarden als redelijk en
passend zou worden ervaren. Dat
lukte hen helaas niet. Nadat de directie eerder gedane voorstellen introk,
besloot de spelersraad de hulp in te
roepen van de VVCS. De VVCS delegatie ging daarna in de slag met
directeur Bloemers en controller
Dam. Een aantal rondes van overleg
leidden uiteindelijk tot een voor de
spelers acceptabel compromis.
Ook bij VVV-Venlo bleken de
spelersraad en directie er niet in te
slagen om overeenstemming te
bereiken over een premieregeling
voor het seizoen 2012/2013. Ook
daar namen Louis Everard en Ad
Dieben de onderhandelingen over,
zodat de spelers zich konden concentreren op hun sportieve verplichtingen. De daarop volgende gesprekken
met de directieleden Soentjens en
Bogers verliepen in een constructieve,

open sfeer en leidden tot een onderhandelingsresultaat waarin de spelers
zich prima konden vinden.

Televisierechtenprocedure
weer een stap dichter bij
finish
Door indiening van hun Memorie van
Grieven bij het Hof tekenden de
VVCS en CSR beroep aan tegen de in
hun ogen onjuiste beslissing van de
Rechtbank, waarbij ook ProProf zich
voegde. Na een aantal malen uitstel
te hebben gekregen, waren de clubs,
KNVB en divisies aan zet. Op 23
oktober jl. mochten wij hun Memorie
van Antwoord ontvangen. Hiermede
is de uitwisseling van alle schriftelijke
stukken een feit en zal er een datum
gepland worden waarop partijen hun
pleidooi kunnen houden. Wij hopen
uiteraard dat dit op een zo kort
mogelijke termijn zal zijn. Daarna is
het aan het Hof om te beslissen.
Het gaat de VVCS, CSR en het
gevoegde ProProf hierbij niet
“banaal” om meer geld voor de spelers, maar juist om de erkenning van
een principieel recht. Het gaat dan
om het objectieve gegeven dat voetballers een commercieel, verzilver-

Confrontaties
baar portretrecht hebben, dat dan ook
door niemand meer wordt ontkend.
Vervolgens komt dan de vraag aan de
orde of zij zich op basis hiervan kunnen
verzetten tegen het ongelimiteerde
gebruik van hun portretten zonder hiervoor enige vergoeding te ontvangen. Een
vergoeding die zij voorheen dus wel kregen en welke niet werd uitbetaald, maar
collectief werd aangewend. Daar gaat het
ook nu weer om. Dus te denken valt daarbij aan de financiële voeding van een
fonds dat voor (oud-)spelers de broodnodige hulp kan realiseren.

Clubs en spelers voortijdig
uit elkaar
De voorbije periode werd de VVCS meerdere malen gevraagd om spelers bij te
staan die van hun club te horen hadden
gekregen dat er daar voor hen geen toekomst meer was en de club zo snel als
mogelijk afscheid van hen wenste te
nemen.
De eerste die dat lot trof was Jeroen
Ketting. Eigenlijk net echt hersteld van
een forse blessure, kreeg hij te horen dat
FC Zwolle tussentijds zijn contract wenste
te doen eindigen. Uiteraard viel dit hem
rauw op zijn dak. Partijen onderhandelden
vervolgens over de hoogte van zijn
afkoopsom. De VVCS stond hem juridisch
bij. Jeroen is inmiddels actief in de
Topklasse bij Quick Boys.
Ook VVV-Venlo en Marcel Meeuwis
nemen voortijdig afscheid van elkaar. Het
nog tot 1 juli 2014 lopende contract werd
per 1 december jl. ontbonden. Omdat de
formalisering hiervan door de
Arbitragecommissie geschiedde, is het
voor de speler mogelijk om per direct bij
een andere BVO in Nederland aan de slag
te gaan. Ook Marcel werd bijgestaan door
de VVCS.
Zeer recent was het Jeffrey de Visser die
zich tot de VVCS wendde hem juridisch
bij te staan. In zijn geval was het Emmen
dat het initiatief nam voor een tussentijdse beëindiging. Per 1 januari 2013 zal dat
geformaliseerd worden en is Jeffrey
beschikbaar voor een andere club.

VVCS Begeleidingsservice bij
Arbeidsongeschiktheid
Dit betreft een hele nieuwe service van de
VVCS.
Deze is bedoeld voor spelers die tijdens de
looptijd van hun contract te maken krijgen met
een ernstige blessure en voor wie het nog maar
de vraag is of zij nog aan het voetballen toekomen, alsook voor de spelers die bij de einddatum van hun contract nog niet in staat zijn om
als voetballer elders aan de slag te gaan.
Op hen komt er heel wat af.
Ook al ben je zwaar geblesseerd, dan ben je
door de Nederlandse CAO financieel beschermd
tot het einde van je contract. Maar tegelijkertijd
ben je dan als speler wel verplicht om mee te
werken aan een mogelijke re-integratie.
Ben je vervolgens na 104 weken nog niet hersteld, dan krijg je te maken met een zgn. WIA
beoordeling. Je moet dan ook aan de slag om
ander werk te vinden.
Er komt dan weer heel wat op je af. Vragen als
“Wat voor werk?” en “Wat moet ik verstaan
onder passende arbeid?” zullen dan beantwoord
moeten worden.
Ook ontstaat er nogal eens onduidelijkheid over
wat er van de club en de speler wordt verwacht
wanneer het contract afloopt en de speler dan
nog niet arbeidsgeschikt is.
Het niet goed volgen van de regels kan voor de
(oud-)speler verstrekkende financiële gevolgen
hebben.
Omdat in de praktijk regelmatig blijkt dat bij
clubs de kennis en ervaring op deze gebieden
bepaald niet toereikend zijn, heeft de VVCS
besloten om voor haar leden een professionele
begeleidingsservice in te richten.
Zij maakt hiervoor gebruik van de diensten van
Adviesbureau Harry Metten. Harry Metten is
sinds 1978 in verschillende functies werkzaam
binnen het speelveld van de sociale zekerheid.
Bij hem staan maatwerk en doelgerichtheid
voorop. Op dit moment wordt onder meer
Johan Versluis (FC Dordrecht) door hem begeleid.
Zit je met vragen, twijfel dan niet en maak via
het kantoor van de VVCS een afspraak. Voor
leden is deze service geheel kosteloos.
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Ruud Gullit, tv-analyticus in
Er is meer dan alleen
Door LEX MULLER

Het Nederlands voetbal adoreert het positiespel. 'Zeker tactisch behoren wij
tot de besten van de wereld', stelt Ruud Gullit vast. 'Maar er zijn nog meer
aspecten.' De 50-jarige Amsterdammer kan het spel scherp beoordelen en
vergelijken. Hij verzorgt in binnen- en buitenland analyses en vliegt nog altijd
de wereld over.

D

8

e Europees kampioen van 1988
leent zijn kennis als expert uit aan
verschillende tv-zenders. In eigen
land fungeert hij als analyticus bij
de NOS en bij SBS. In Engeland wisselt hij Sky af met Al Jazeera. Sinds kort becommentarieert hij de Champions League ook voor
het Duitse Sky. 'Ik heb gewoon plezier in wat ik
doe. Het bevalt me goed. Ik ben toch met topsport bezig. En ik blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in het voetbal.'

betrokkenheid, dat is de adrenaline die je krijgt.
Je weet nooit wat er nog langskomt. Maar ik ben
nu wel heel erg happy met de dingen die ik doe.'
Bij SBS spuit Ruud Gullit zijn mening over het
Nederlands elftal. Voor het EK samen met Marco
van Basten, sedertdien met Ronald de Boer.
'Louis van Gaal doet het gewoon goed. Als je
wint heb je altijd gelijk.' Bij de NOS debuteerde
hij dit seizoen als panellid van Studio Voetbal.
'Dat is ook leuk. Maar ik wil er niet elke week
zitten.'

Juni 2011 moest Ruud Gullit als trainer weg bij
het Russische Terek Grozny. 'Voetbal is een deel
van mijn leven. Ik ben nu op een andere manier
bezig met voetbal. Je ruikt het niet meer, je
ruikt geen olie meer. Je hoort de nopjes ook niet
meer. Wat er in de kleedkamer gebeurt, die

Voor Sky Engeland pendelt hij geregeld op en
neer, om mee te discussiëren over een wedstrijd
in de Champions League. 'Voor de Engelstalige
Al Jazeera doe ik hetzelfde, ook in Engeland.
Een paar keer per jaar ga ik dan naar Doha toe.'
Voor Sky Duitsland werd hij voor het eerst
gevraagd bij de galavoorstelling van Bayern
München tegen Lille. 'Ik was samen met Erik
Meijer in München. Het is wel heel erg wennen.
Mijn Duits is geen hogeschool-Duits. Ik kan me
redden, maar ik zeg soms wel dingen fout. Erik
spreekt echt vloeiend Duits. Als de show eenmaal begint, kan ik het wel redelijk zeggen.'
Met de Engelse taal is Ruud Gullit veel meer vertrouwd. Hij sloot zijn actieve carrière af bij
Chelsea, waar hij ook als manager zijn entree
maakte. Die functie vervulde hij tevens bij
Newcastle United en in Amerika bij Los Angeles
Galaxy. 'Engels gaat bij mij gewoon vanzelf. Ik
denk dan ook in het Engels.'
In het praatprogramma van Studio Voetbal op
de zondagavond werd Ruud Gullit als het ware
herenigd met Jan Mulder. 'We hebben samen
nog bij Talpa gewerkt.' De twee ex-internationals
hebben een aparte klik met elkaar. 'Ik moet
altijd lachen om Jan. Als we elkaar alleen al aankijken, beginnen we te brullen. We praten niet
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binnen- en buitenland:

positiespel

eens veel over het voetbal, maar heel veel over
het leven, wat er allemaal gebeurt. Jan heeft een
heel aparte kijk op dingen. Daar discussiëren we
dan over. Hij is uniek en dat maakt hem leuk.'
Bij SBS trekt het proces van verjonging bij
Oranje hem op dit moment bijzonder aan. 'Ik
heb dat zelf meegemaakt. In dat proces van verandering scoorden Marco van Basten en ik in
Dublin ineens tegen Ierland. Toen wisselden we
ook van generatie.' Dat was op 12 oktober 1983,
met Kees Rijvers als bondscoach. Dankzij twee
treffers van Ruud Gullit en een derde van Marco
van Basten veegde Oranje een achterstand van 20 in een indrukwekkende tweede helft volledig
uit.
Al voor het geflopte EK in Oekraïne pleitte Ruud
Gullit aan tafel bij SBS voor een grondige

opknapbeurt van het Nederlands elftal. 'Wat er
nu gebeurt, snap ik zeker wel. Dat is alleen
maar goed. Je kan verschil van mening hebben
over de keuze of over de opstelling van een
bepaalde speler. Dat is niet erg. Louis heeft zo
zijn eigen kijk. En hij doet het gewoon goed. Een
nadeel van het Nederlands elftal is dat iedereen
trainer is. Iedereen mag een mening hebben.
Daar moet je mee leren omgaan. Maar zolang je
wint, ben je goed.'

FOTO: ERIC VERHOEVEN

Het gereviseerde Oranje ontbeert logisch ervaring. 'Maar het moet vooral nog leren als het
onder druk komt te staan. Een paar keer is het
toch wel gelukkig geweest met een doelpunt dat
uit het niets viel en waardoor het onder de druk
vandaan kon komen. Ik neem aan dat de bondscoach die momenten analyseert. Dat moet beter.
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Daar moet hij proberen heel veel winst in te
halen. Geluk heb je nodig. Daarmee heeft hij het
vertrouwen gekregen van die spelers. Het zijn
allemaal frisse jongens en ze zijn enthousiast.
Natuurlijk behoort dit elftal nog niet tot de topvijf. Zeker niet. Maar dat heeft ook te maken met
de verjonging.'

‘Je moet ook kunnen
beuken, duels winnen.’
Van de KNVB moet Louis van Gaal zich kwalificeren voor het WK van 2014 in Brazilië en op het
toernooi bij de eerste vier eindigen. 'Ik denk wel
dat ze naar het WK gaan. Maar wat ze daar kunnen presteren, weet ik niet. Het WK is een heel
goed leerproces voor deze jongens. Of ze in
Brazilië bij de eerste vier kunnen komen? Dat
vind ik geen realiteit. Het is een heel jonge
ploeg, helemaal vernieuwd. Die jongens hebben
nog niet de ervaring. Het zou geweldig zijn,
maar niet reëel. Je kan groeien in zo'n toernooi.
Als zij de kwartfinales halen op het WK ben ik
heel trots op ze.'
Waar hij zich bij SBS concentreert op de verrichtingen en progressie van het Nederlands elftal,

10
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moet Ruud Gullit bij de NOS zoveel mogelijk
wedstrijden uit de eredivisie gadeslaan en ontleden. 'Er zitten wedstrijden bij, die niet aan te
gluren zijn.' Over het algemeen komt hij als liefhebber evenwel voldoende aan zijn trekken. 'Het
Nederlands voetbal is best wel goed, denk ik. De
spelopvatting is in elk geval goed. Maar er is
meer. Je moet ook kunnen vechten. Wij willen
alleen maar voetballen. Dat kan niet altijd. Als
de tegenstander ons onder druk zet, willen we
dat met positiespel oplossen. Je moet ook kunnen beuken, duels winnen. Dat hoort er net zo
goed bij. Daar hebben wij moeite mee. Er zijn
meer aspecten. Die heb ik ook moeten leren in
Italië. Daar leer je luizig spelen als dat wordt
gevraagd. PSV kon dat zo nodig heel goed in het
verleden met Van Bommel en Cocu op het middenveld. Ze werden niet voor niets constant
kampioen.'
Het Nederlands voetbal idealiseert het verzorgde
positiespel. Maar kan daarin ook tot vervelens
toe voor de toeschouwers overdrijven. 'Echt, we
hebben een goede kijk op het voetballen. Maar
er is meer dan alleen dat positiespel. Ik zie vaak
alleen maar passes, passes en passes, eindeloze
combinaties. Ik wil acties zien. Een mannetje
passeren op het middenveld. Het lijkt wel of het
een beetje wordt afgeleerd. We houden in
Nederland van breien. Dat is soms heel verve-

lend om naar te kijken. Alleen maar breien en
breien. We moeten ook strijd kunnen leveren.
Daarom zegt het me niets dat bijvoorbeeld Ajax
het meeste balbezit had. Hoeveel kansen heb je
dan wel gecreëerd. Daar gaat het toch om. Houd
ook op om een ploeg te vergelijken met
Barcelona. Dat is een uitzondering. Bij Barcelona
kunnen drie, vier mensen op het middenveld
een tegenstander uitspelen, ineens wegdraaien
en de boel openbreken.'
FOTO: ERIC VERHOEVEN

Vanwege het vanzelfsprekende spektakel bewondert Ruud Gullit het meest hartstochtelijk het
Engels voetbal. 'Dat vind ik het leukste om naar
te kijken. Maar dan heb ik het ook niet over alle
wedstrijden. Topwedstrijden zijn meestal erg
spannend. Er gebeurt van alles. Er zijn zoveel
momenten voor de goal. Ik wil geen ellenlang
gebrei zien. Dat gebeurt in Nederland soms veel
te veel. Duits voetbal kan ook leuk zijn. Borussia
Dortmund speelt heel goed, Bayern München
ook. Schalke met de Nederlanders, ik volg het
allemaal.'
De liefde voor het Italiaanse voetbal blijkt enigszins bekoeld. Het land van zijn dromen zakte
een beetje weg achter de horizon. 'Italiaans voetbal kijk ik helemaal niet meer naar. Dat is jammer. De stadions zijn half leeg, er zit geen sfeer
meer in. Maar de Italianen gooien straks weer
hoge ogen op het WK. Zij kunnen echt goed voetballen. De entourage is heel erg veranderd.' Ook
het Spaans voetbal kan Ruud Gullit maar voor
een beperkt deel bekoren. 'Ik kijk alleen maar
naar Barcelona en Real Madrid. Met de rest heb
ik geen affiniteit. De Spaanse competitie speelt
op een hoog niveau. Valencia is gewoon een
goede ploeg, maar ik heb er geen affiniteit mee.'
Mede door zijn werk als tv-deskundige focust
Ruud Gullit zich, naast de Premier League en de
Champions League, vooral op de eredivisie. 'Ik
denk dat Ajax toch weer kampioen wordt', voorspelt hij op verzoek. 'Op meerdere plekken heeft
het toch meer kwaliteit. De opvatting van Ajax is
altijd aanvallen. De kans dat je dan een goal
maakt is aanwezig, meer dan dat je alleen op de
counter speelt. Ajax heeft toch altijd de individuele klasse om een wedstrijd te kunnen beslissen. Ondanks het feite dat het niet altijd goed
speelt. Die klasse gaat altijd in een laatste fase
opspelen.'
Wat betreft PSV als gedoodverfde favoriet heeft
Ruud Gullit zo zijn twijfels. 'PSV heeft alles en
kan alles. Hij heeft ook een echt fantastisch voetbalklimaat. De potentie hebben ze. Ik gun het ze
ook van harte. Maar er zitten van die wedstrijden tussen dat het niet lukt, niet gaat, dan kan
PSV ineens niks. Hoe is dat mogelijk, vraag ik

me dan af. Ik denk ook dat Dickie Advocaat dan
helemaal gek wordt. Ik zie ze geen kampioen
worden.'

Als Guidetti nog een
jaar was gebleven,
had Feyenoord zeker
meegedaan
Ook FC Twente kan Ajax niet afhouden van een
derde titel op rij, voorziet Ruud Gullit. 'Toen ze
begonnen, zat het heel soliede in elkaar. Ze hebben ook een goede ploeg. Maar ik weet niet of ze
het volhouden. Ik zou willen dat Feyenoord een
kans zou maken. Met Guidetti hadden ze een
heel goede kans gehad. Niet omdat ik Pelle niet
goed vind. Maar Guidetti had iets waardoor hij
mensen kon meesleuren. Hij maakte het stadion
gek. Als Guidetti nog een jaar was gebleven, had
Feyenoord zeker meegedaan', zo kan hij als oudtrainer in de Kuip zijn oprechte belangstelling
en sympathie voor de Rotterdammers niet helemaal verloochenen.

Ambassadeur voor cloozup
Ruud Gullit treedt als ambassadeur op voor de social media-site
www.cloozup.com. 'Dat is een website voor topsporters. Het is de
bedoeling de fans dichterbij de topsporters te brengen. Ik twitter over
deze site. Als ze mij dan op die manier volgen, zien ze ook andere
sporters. Als ze op de foto van die sporters klikken, kunnen ze die dan
ook volgen', tipt Ruud Gullit één van de mogelijkheden voor de fans.
Waar Ruud Gullit ook opduikt, tracht hij topsporters of topclubs te
interesseren voor deze site. 'Ik was in Brazilië voor dat doel. Ik ben bij
Santos geweest. Ik heb met Neymar gesproken. Ik heb ook Ruben
Barrichello ontmoet. Ze gaan zich allemaal aansluiten bij ons.' Zoals
bijvoorbeeld ook Barcelona en Real Madrid. 'Iedereen moet op een
gegeven moment zien dat al die sporters er allemaal op zitten.'
Eind november keerde Ruud Gullit met een groepje oud-internationals
terug naar het land van het WK in 2014. In Rio benutte hij de gelegenheid om clubs als Flamengo en Fluminenses te bezoeken en te
strikken voor de site. 'Ik ben al overal geweest. Ik reis natuurlijk heel
veel. Zo ben ik bij Chelsea geweest. Overal waar ik kom, wijs ik ze op
de opzet van cloozup.'
'Nee, ik ben geen eigenaar van de site', benadrukt Ruud Gullit. ,Ik ben
puur ambassadeur. Het initiatief voor cloozup is afkomstig van een
stel vrienden met wie ik golf.'
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Lectori Salutem:
Is er leven na de dood?
STEF BEKKER

J

e komt eerder met belastingen in aanraking dan je beseft. Elke keer dat je iets in
een winkel koopt, betaal je bijvoorbeeld
BTW. Een andere keer ligt het wat verder
van huis of wil je er liever niet aan
denken. Zo'n belasting is bijvoorbeeld de
Erfbelasting, vroeger successierecht geheten. Dit
is een belasting die alles wat krachtens erfrecht
wordt verkregen beoogt te belasten. De
Erfbelasting belast derhalve de erfenis die je
eventueel van je ouders gaat ontvangen.
Als je vermogen aan het opbouwen bent, dan
zoemt misschien wel eens de vraag door je
hoofd wat daarmee gebeurt als je er niet meer
bent. Is er geldelijk leven na de dood? Daarover
nadenken vindt niemand leuk.
Struisvogelpolitiek heeft geen zin. Wat zou je
eraan kunnen doen?
Een begin is het opstellen van een doordacht testament, waarin jij al je wensen neerlegt. Wie
erft wat. Wat krijgen de kinderen, wat krijgt
mijn vrouw of vriendin of moet ik iemand aanstellen die mijn vermogen beheert, een bewindvoerder? Lastige vragen allemaal. Je moet langs
een notaris om dat in een testament vast te laten
leggen. En dan ben je er nog niet. Een testament
vraagt onderhoud. Kloppen je wensen nog?
Misschien is de situatie wel veranderd en moet
in dat geval het testament aangepast worden.
Enige tijd geleden was er een interessante uitspraak van de Rechtbank Breda die de landelijke
pers haalde. In de aangifte Erfbelasting werd
door de erfgenamen een beroep gedaan op de
zogenaamde 'bedrijfsopvolgingsfaciliteit (ook
wel BOF genaamd)'. De BOF maakt het onder
voorwaarden mogelijk dat ondernemings-vermogen nagenoeg wordt vrijgesteld van Erfbelasting.
Niet-ondernemings-vermogen kan geen beroep
op deze vrijstelling doen. De erflater was geen
ondernemer en had geen ondernemingsvermogen. Toch claimde zijn erfgenamen deze vrijstelling omdat zij vonden dat zij werden gediscrimineerd.

Ik heb op deze plaats al eens aangegeven dat het
niet te bevatten is dat er zo'n ruime vrijstelling
voor vererfbaar ondernemingsvermogen is. De
rechtvaardiging die de wetgever indertijd gaf,
was dat de te betalen Erfbelasting de onderneming in financiële problemen kan brengen.
Daarom moet er volgens de wetgever een regeling zijn die deze problemen voorkomt.

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

De Rechtbank is het met die motivering van de
wetgever niet eens. Nergens blijkt bijvoorbeeld
dat die financiële problemen zich ook daadwerkelijk voordoen. Wat nu als tot de nalatenschap
een complexe effectenportefeuille hoort? Ook
dan kunnen financiële problemen zich voordoen als de portefeuille niet snel liquide
gemaakt kan worden om de Erfbelasting te betalen. De Rechtbank vindt dat niet-ondernemers
gediscrimineerd worden en meent dat de BOF
ook voor niet-ondernemers moet gelden. Het
Ministerie van Financiën laat het hier uiteraard
niet bij zitten en heeft hoger beroep aangetekend. Zij denkt dat de soep niet zo heet gegeten
wordt. Het wachten is op het verlossende antwoord van de Hoge Raad.
Dit overziende: waar sta je nu in dit erfrechtelijke speelveld? Je doet er in de regel verstandig
aan dat je, zodra er al vermogen is of als er kinderen zijn, een testament opstelt. Denk bij vermogen niet alleen aan geld, maar ook aan het
huis. Dit testament moet je periodiek, ik denk
eens in de drie jaar, opnieuw bekijken. Kloppen
je wensen nog? Moet het niet aangepast worden?
Wellicht heb je nu al te maken met een aangifte
Erfbelasting zonder opnemingsvermogen. Het is
dan toch wel handig om een aangetekend briefje
met verwijzing naar de uitspraak van de
Rechtbank naar de belastinginspecteur te sturen
waarin ook een een beroep op de BOF gedaan
wordt. Dat kost slechts € 0,44 aan porto. Als de
Hoge Raad de Rechtbank Breda volgt, is die
€ 0,44 toch wel een hele lucratieve investering
geweest in deze economische barre tijd.
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Ricky van Wolfswinkel

Vorig jaar vierde Ricky van Wolfswinkel,
samen met zijn overgevlogen familie, kerst in
Lissabon. 'Het is wat anders dan in
Nederland. In Portugal doen ze er minder
aan. In Nederland is er meer sfeer, met van
alles onder een boom. Maar we hebben het
wel gezellig gehad.'
Door LEX MULLER
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D

e Primeira Liga doet niet aan een winterstop. De 23-jarige spits van Sporting
Clube de Portugal moet kort voor de
kerstdagen opdraven voor de beker en
op 30 december roept de plicht van de
competitie. 'Ze steken hier met nieuwjaar ook heel
veel vuurwerk af, maar dat verzorgt de gemeente. Je
kan geen vuurwerk kopen. Dat is illegaal.'
Samen met zijn vriendin Bianca, dochter van Johan
Neeskens, warmt Ricky van Wolsfwinkel zich alweer
anderhalf jaar aan het milde klimaat in Portugal.
'Een fantastische club en een fantastisch land. Ik
heb het echt heel goed naar mijn zin. Ik heb hier

wil record van 25 doelpunten verbeteren
Portugal als vierde, op 16 punten van kampioen FC
Porto. 'Ik heb vijf of zes wedstrijden moeten missen
vanwege een scheurtje in de buikspier. Het was in
januari en het gebeurde thuis, voor de beker tegen
Nacional. Ik wilde wegdraaien. Voor de rest heb ik
alles gespeeld. In totaal heb ik 25 goals gemaakt. Drie
meer dan de 22 bij Utrecht. Dus een persoonlijk
record. Veertien in de competitie, vier in de beker en
zeven in de Europa League.' Daarin sneuvelde de
Portugese deelnemer pas in de halve finales tegen
Athletic de Bilbao. 'Ik ben wel tevreden over mijn eerste jaar. Zeker in de Europa League hebben we het
goed gedaan. Maar ik wil altijd weer stappen zetten en
me verbeteren.'

In de zomer bracht
CSKA Moskou een bod
van, geloof ik, 13 tot 14
miljoen euro op mij uit
De eerste maanden van het huidige seizoen verdwaalde SP in een lange vrije val. Trainer Ricardo Sa Pinto
kreeg de schuld van de malaise en moest wijken voor
de Belg Franky Vercauteren. 'Zijn voetbal ligt me wel.
Dat geldt ook voor de hele groep. Het is veel meer op
voetbal gericht. Ik wil dat graag hebben.' De wisselwerking met Stijn Schaars klikt nog altijd perfect en
dat steunt hem in zijn streven zijn eigen record aan
goals aan te scherpen.

FOTO: ERIC VERHOEVEN

onderhand veel leuke mensen ontmoet. En ik zit bij
een enorm grote club, met veel kwaliteit en met onder
meer een geweldige jeugdopleiding.'
Fysiek moest de ranke aanvaller leren incasseren in
het wat ruigere en weerbarstige voetbal in ZuidEuropa. 'Fysiek is het veel zwaarder. Tactisch kunnen
ze veel van Nederland leren. Ik ben nu wel meer
gewend aan al die slagers in de verdediging. Ze vliegen
en beuken constant in je nek en delen dan regelmatig
een paar elleboogjes uit. De arbitrage? Die zit ons niet
altijd mee', zo houdt hij zich nog enigszins in.
In de afgelopen competitie finishte hij met Sporting

'Bij Stijn is de eerste blik, als hij de bal heeft, altijd op
mij gericht.' Vooralsnog heeft Ricky van Wolfswinkel
geen enkele spijt van zijn trek naar het zuiden en dagdroomt hij ook niet van een transfer naar weer een
grotere competitie. 'Ik heb voor vijf jaar getekend. Ik
heb nog helemaal geen zin in iets anders. In de zomer
bracht CSKA Moskou een bod van, geloof ik, 13 tot 14
miljoen euro op mij uit. Maar Sporting wilde er niet
eens over nadenken. Het land bevalt ons geweldig. In
de zomer nooit te warm, altijd aangenaam. In de winter is het nauwelijks koud. Ook weinig regen. Pas in
april is het voor het eerst weer eens gaan regenen.'
Inmiddels verhuisde hij van een appartement in de
wijk Expo naar een woning nabij het stadion, met een
golfbaantje praktisch voor de deur. 'Ik golf ook, maar
puur voor mijn lol. Welke handicap ik heb? Mijn hele
lichaam….'
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John van den Brom:
België kent geen winterstop

Voor het eerst
voetbal met kerst
Tekst: LEX MULLER

Het Belgisch voetbal gunt ook John van den Brom geen kerstvakantie. Een
volledige speelronde is uitgesmeerd over 26 en 27 december. 'Wij spelen op
27 december thuis tegen Lierse', vertelt de Nederlandse trainer van
Anderlecht. 'Voetballen in die periode is nieuw voor mij.'

B

elgië viert alleen eerste Kerstdag. 'Dan gaan
we niet trainen.' Na 27 december pauzeert
de Jupiler Pro League tot 16 januari. 'Maar
na een weekje vakantie moeten we ons
alweer voorbereiden op de eerste wedstrijd
in januari. De Belgen houden geen winterstop zoals in
Nederland'.
In de voorbije zomer vervolgde John van den Brom
zijn carrière als trainer in Brussel, bij Anderlecht.
'Absoluut de grootste club in België. In veel opzichten te vergelijken met Ajax. En vele malen groter dan
Vitesse', zo besefte de in Amersfoort geboren oudprof al eer hij voor drie jaar tekende.
In de competitie moest hij wennen aan het verschil
in beleving en benadering van het Belgisch voetbal.
'In Nederland hebben we de intentie om te winnen,
in België om niet te verliezen. Het is iets behoudender, ook in uitwedstrijden. Wij proberen altijd aanvallend voetbal te spelen. Met Racing Genk van
Mario Been zijn wij daarin een uitzondering. Wij
samen zijn het meest offensief.'
Het spel is ook meer opportunistisch en meer fysiek
van aard dan in de eredivisie. 'Nee, het is niet
gemener, zeker niet. De resultaten zijn erg belangrijk. Maar dat kan wat mij betreft goed samengaan
met mooi voetbal. Bij Anderlecht is winnen alleen
niet genoeg. Dat moet ook met mooi voetbal, net als
bij Ajax.'
De vrij uitgebreide selectie van Anderlecht omvat als
een waar vreemdelingenlegioen welgeteld zestien

verschillende nationaliteiten. 'De helft zijn Belgen,
de ander helft buitenlanders.' Slechts één
Nederlandse speler loopt rond bij de Belgische
recordkampioen: centrale verdediger Bram Nuytinck.
De bonte groep begroette ondertussen ook twee zelf
opgeleide nieuwkomers. 'De opleiding van
Anderlecht staat hoog aangeschreven. Het probleem
is alleen dat er niet veel doorstroomt. Ik heb er nu
twee bijgehaald. Ik sta altijd open voor de jeugd en ik
kies daar ook voor.' Het Belgisch elftal barst ook van
het talent. 'Het beschikt over een heel goede lichting.'
De 46-jarige John van den Brom presteert uitstekend
met Anderlecht en heeft het erg naar zijn zin in het
land van de zuiderbuur. Voor het eerst danst hij ook
met een club mee op het exclusieve podium van de
Champions League. 'Het is in alle facetten een fantastische ervaring.'
Zelfs het noodzakelijke pendelen tussen zijn huis in
Amersfoort en de woning in Waterloo knelt daarbij
niet als een belastend en hinderlijk bezwaar. 'Ik heb
een dochter van 20 en van 17. Zij studeren en wonen
in Amersfoort. Mijn vrouw en ik wisselen het een
beetje af. Dan vijf dagen in Amersfoort, dan weer in
Waterloo.' Bewust betrok hij geen woning in Brussel,
waar zoals in elke drukke metropool het verkeer constant vastloopt. 'Ik rij vanuit Waterloo in twintig
minuten naar Anderlecht.'
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Mike van der Hoorn,
schaart zich bij lichting van jonge verdedigers

De nieuwe Ronald Spel
van FC Utrecht
Door LEX MULLER

Geruisloos sloot Mike van der Hoorn (20) aan bij het uitdijende groepje van
jonge verdedigers met fraai uitzicht op de nationale top. 'Bij mij is alles met
geleidelijke stapjes gegaan.' Ofschoon hij vorig jaar al als invaller debuteerde in het eerste elftal, vestigde hij zich pas dit seizoen permanent in de achterhoede van FC Utrecht.

A

ls vaste basiskracht versterkte Mike
van der Hoorn vrij vlot de nieuwe
lichting aan beloftevolle verdedigers.
De aanwas van talent voor de defensie bleek nationaal jaren opgedroogd. In de laatste linie van het Nederlands
elftal domineerde de routine en drong de jeugd
nauwelijks aan. Met de rentree van Louis van
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Gaal als bondscoach, liefhebber van verjongen
en stevig door ontwikkelen, trad een kentering
in.
Niet dat Mike van der Hoorn al de aandacht zou
hebben getrokken van Louis van Gaal. Dat lijkt
nog wat al te vroeg. Maar Remy Reinierse, verantwoordelijke coach van het vaderlandse belofte-elftal onder de 20 jaar, selecteerde en beproef-

FOTO: ERIC VERHOEVEN

‘Mike beheerst nu al
heel veel. Hij is een
allround-verdediger’
Want na de uittocht van de sterren voor de toekomst veronderstelde de directie de compensatie vanuit Zweden met succes binnen te halen.
Miljoenen werden gestoken in Marcus Nilsson,
Johan Martensson en Alexander Gerndt.
Eerstgenoemde vertraagde voor de bij Utrecht
geschoolde Mike van der Hoorn aanvankelijk de
doorbraak naar het eerste elftal. Ook in deze
competitie dreigde heel even een herhaling van
die rangorde. Maar sinds NAC uit (1-1) vertrouwt
trainer Jan Wouters loyaal op het koppel Van
der Hoorn-Wuytens als slot op de toegang naar
doelman Robbin Ruiter. 'Hij doet me denken aan
Ronald Spelbos', vergelijkt Jan Wouters. 'Mike
beheerst nu al heel veel. Hij is een allround-verdediger.'

De voorgeschiedenis

bos
de de inwoner van Almere reeds voor een kennismaking met een nationale ploeg. 'Qua leeftijdgenoten zijn De Vrij, Bruma, Van Dijk,
Gouweleeuw mijn concurrenten. Ook zij spelen
allemaal rechts in het centrum van de defensie.
Het is zeker een aardige lichting.' Met de kanttekening dat hijzelf de jongste is van het opgesomde stel. En dat zijn trainer jan Wouters bij FC
Utrecht nu al durft vast te stellen: 'In zijn leeftijdsgroep doet hij absoluut niet onder voor zijn
concurrenten.'
Gedwongen door de crisis en de niet meer te vermijden bezuinigingen leiden steeds meer clubs
zelf met zorg de volgende generatie op. Ook FC
Utrecht kwam tot inkeer, zij het redelijk laat.

Mike van der Hoorn werd op 15 oktober 1992
geboren in Almere. Zijn ouders verhuisden eerder vanuit Ter Aar naar de polder in het vroegere IJsselmeer. 'Mijn vader wilde samen met een
broer een eigen bloemenbedrijf opzetten op
nieuwe grond.' In Almere-Buiten was er simpelweg meer ruimte voor de kassen van de onderneming Fa. Gebr. Van der Hoorn, specialist in
het kweken van anjers.
De bijna logische liefde voor het voetballen had
Mike van der Hoorn in de genen meegekregen
van zijn vader. 'Hij heeft bij Altior uit Ter Aar
gespeeld en later bij Buitenboys. Hij was controleur voor de verdediging. Hij heeft lang in het
eerste gestaan. Hij had makkelijk hogerop kunnen voetballen. Hij is nog drie keer kampioen
geweest en heeft de eerste klasse gehaald. Maar
hij was de jongste van een gezin met elf kinderen. Na zijn dertigste is hij gaan afbouwen bij
Buitenboys.'
SC Buitenboys lag in dezelfde wijk van Almere,
waar Mike van der Hoorn met zijn twee jongere
zusjes opgroeide. Een populaire amateurclub
voor de buurt, met zeven velden en meer dan
duizend leden. 'Ik was 5, toen ik daar begon in
de F8.' In het zevental toonde hij al een voorkeur
voor de verdediging, nog meer rechts dan in het
midden. Tactiek speelde nog niet mee, wel een
zekere mate van discipline.
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Vanuit de F8 promoveerde Mike van der Hoorn
het jaar daarop iets te haastig naar de F1. 'Ik was
nog te jong. Ik moest nog zeven worden. Ik ben
teruggegaan naar de F3.' In dat seizoen ging de
ontluikende verdediger in op een uitnodiging
voor een testwedstrijd bij FC Omniworld, pas
later toegetreden tot het betaalde voetbal en
tegenwoordig Almere City FC geheten. 'Ik werd
gelijk aangenomen. Mijn ouders vonden het een
puinhoop bij Buitenboys. Het ging er niet eerlijk
aan toe. Sommige ouders waren ook de trainers
van een team. Mijn vader bleef altijd stil langs
de lijn. Gelukkig zag FC Omniworld wat in mij.'

‘Als ik vroeger een schop
kreeg, lag ik meteen aan
de kant. Ik kon niet
tegen pijntjes’
Omniworld
Na twee jaar verruilde Mike van der Hoorn de
onrust bij Buitenboys voor de meer neutraal
geleide jeugdafdeling van FC Omniworld. 'Ik
was nog niet langer dan mijn ploeggenoten. Dat
kwam pas bij Utrecht. Ik ben nu 1.90 meter.
Mijn vader is 1.85 meter. Mijn moeder is bijna
1.80 meter. Van mijn moeders kant heb ik mijn
lengte geërfd. Haar vader, mijn opa was ook al
in de richting van de 1.90 meter. Aan de kant
van mijn vader zijn het allemaal kleine mannetjes.' Bij FC Omniworld werd hij opgenomen in
de F1. Het jaar daarop schoof hij door naar de
D/E-combinatie, waar de vrijbuitertjes stilaan
konden wennen aan de overgang naar de elftallen. In dat team benutte de trainer hem onverwacht als spits. 'Ik had veel snelheid. Ik zat ook
op atletiek. Een beetje rennen bij een club in
Almere. Ik heb dat twee jaar gedaan. Een keer in
de week trainen voor atletiek, driemaal voor
voetbal.' Maar in de D-E1 kreeg Mike van der
Hoorn voor het eerst de taak van centrale verdediger. 'Ik vond het in de spits niet leuk. Niets
aan. Het was echt niet mijn positie.' In dat jaar
realiseerde hij zich ook de ernst en consequenties van een bewuste keuze voor het voetballen.
'Ik ben harder geworden. Als ik vroeger een
schop kreeg, lag ik meteen aan de kant. Ik kon
niet tegen pijntjes. Ik ben gestopt met atletiek
en ik ben vier keer in de week gaan trainen voor
het voetbal.'
Zijn ouders moedigden hem ook aan zich helemaal over te geven aan het voetballen. 'Van de
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trainer moest ik de spits van de tegenpartij uitschakelen. Toen is het begonnen.' Want in dat
seizoen pikten de scouts op hun radar hem op
in hun eindeloze zoektocht langs de velden.
'Een zoon van Henk van der Belt speelde bij mij
in het team. Hij kende weer Henk Vonk, trainer
en scout van FC Utrecht.'

Jeugdopleiding van Utrecht
Nog geen elf jaar, maar voor Mike van der
Hoorn zwaaide al het hek naar de jeugdopleiding van FC Utrecht open. In de D1 kon hij zich
verder ontplooien als verdediger. Drie keer in de
week (maandag, dinsdag en donderdag) stapte
hij op een centraal punt in Almere in het busje
van de club. 'Het busje pikte ons om drie uur op
voor de rit naar de training. Wij waren de laatste stop in de route. Veel jongens kwamen uit
die streek. En uit Hilversum, waar Utrecht ook
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altijd actief scoutte. Mijn ouders hadden het
veel te druk met de zaak. Meestal bracht mijn
moeder me naar de wedstrijden op de zaterdag.'
In de D1 van FC Utrecht moest hij als centrale
verdediger de nummer tien van de tegenpartij
bewaken en afstoppen. Dat gaf hem de kans
mee te doen aan de opbouw van de eigen aanvallen. 'Bij de C-tjes ben ik gaan groeien. Ik was
nog altijd niet de langste, omdat ik laat in het
jaar jarig ben.' In de B-afdeling remde zijn verjaardag in oktober de voortgang naar de hoogste selectie. 'Ik heb twee jaar over de B 1 gedaan.
Het eerste half jaar heb ik niet gespeeld, alleen
maar ingevallen. Het ging niet zoals ik had
gehoopt. Ik begreep het wel, want de jongens
waren allemaal groter. De trainer had me al
gezegd; in het voorjaar kom jij aan de beurt. In
de tweede helft heb ik ook veel gespeeld. Ik had

voldoende ervaring opgedaan en het ging steeds
beter.'
Als tweedejaars B-leerling mocht Mike van der
Hoorn zelfs optreden als aanvoerder van het
team. Hij verzuimde in geen enkele wedstrijd,
mede dankzij Jean-Paul de Jong, trainer van de
B-groep. De opmars rolde gestaag door. In de Ajeugd schoot hij door naar zijn huidige lengte.
Eerst 1.88 meter in het eerste jaar, daarna tegen
de 1.90 meter aan. In het tweede jaar fungeerde
hij weer als aanvoerder. 'Na de winterstop combineerde ik de A1 met Jong Utrecht. Soms speelde ik twee wedstrijden in de week.'

Debuut in eerste
Eind van dat seizoen (2010-2011) maakte Mike
van der Hoorn ook zijn debuut in het eerste elftal van FC Utrecht. Op 15 mei 2011, in de afsluiting tegen AZ. Bij een stand van 2-1 viel hij in
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Scholma
zelf
Toevoegen

Onder Erwin Koeman als opvolger meldde ook Mike
van der Hoorn zich vol verwachting voor de voorbereiding op het seizoen, maar de late aankoop van
Marcus Nilsson dreef hem ogenblikkelijk terug naar
Jong Utrecht. Op 18 oktober leverde de trainer zelf
ontgoocheld zijn contract in. Assistent Jan Wouters
vulde het gat op, samen met Rob Alflen, oefenmeester bij Jong Utrecht. Het duurde nog even, maar op
11 december haakte de verdediger uit eigen kweek
weer aan bij de groep voor het altijd beladen duel
met Feyenoord. 'Ik mocht al na zestien minuten
invallen voor Nilsson. Hij speelde niet goed. Ik werd
die middag gekozen tot Man of the Match. Ik stond
tegenover Guidetti. Ik had hem in de tang. Dat viel
op. Het werd uiteindelijk 2-2.'
Kort na de winterstop gooide Jan Wouters het elftal
toch weer om. Na de nederlaag bij Heerenveen koppelde hij Jan Wuytens aan routinier Alje Schut. 'Ik
moest weer op de bank zitten.' Het laatste deel van
het seizoen bezaaide Mike van der Hoorn met invalbeurten. Tegen Excelsior draafde hij voor het eerst
weer op in de basis. Die comeback tuigde hij ook
nog eens op met twee doelpunten, de totale productie dat seizoen gedurende twaalf al dan niet hele
wedstrijden.

Nieuw contract
Voor de nu lopende competitie beklonken FC
Utrecht en Mike van der Hoorn een nieuw contract
van liefst vier jaar, tot medio 2016. 'Aan het einde
van het seizoen als eerstejaars A-speler had ik
samen met de VVCS een jeugdcontract getekend.
Daar waren we snel klaar mee. Je was blij met wat
je kreeg.' Patrick van Diemen van de VVCS secondeerde hem ook afgelopen zomer bij de onderhandelingen, evenals zijn vader. 'Ik krijg hier alle tijd
om me te ontwikkelen. In een gesprek met de directie kwamen we er vlot uit. Het bevalt me bij de
club.'
Tijdens de opening van het seizoen tegen Feyenoord
brak Mike van der Hoorn zijn neus bij een botsing
met het achterhoofd van Guyon Fernandez. De blessure kostte hem het vervolg tegen VVV-Venlo, maar
daarna bekoorde ook hij wekelijks de trainer als
onderdeel van de vaste kern.
'Wij kunnen van iedereen winnen. Dat onoverwinnelijke gevoel hebben we ook. Dat hadden we vorig
jaar niet, maar toen waren er ook zoveel wisselingen. De sfeer in de groep is geweldig', zo verklaart
Mike van der Hoorn, mede het guitige gezicht van
de verjongde en meer streek gebonden ploeg. De
wonderbaarlijke revival van FC Utrecht als onverslaanbare vechtmachine…..

FOTO: ERIC VERHOEVEN

voor Mark van der Maarel. 'Cornelissen schoof naar
rechts en ik nam zijn plaats in het centrum over.'
De score tikte nog door naar 5-1, maar trainer Ton
du Chatinier moest toch boeten voor de misser van
Europees voetbal.

Hij kan uitgroeien tot
een grote verdediger
Jan Wouters voorspelt, zij het nog voorzichtig, zijn pupil Mike
van der Hoorn een grote toekomst als verdediger. 'Dat denk ik
wel. Hij bezit al heel veel. Hij heeft al het hele pakket. Hij kan
uitgroeien tot een grote verdediger.'
De trainer van FC Utrecht typeert hem ook als een “heel complete verdediger”. 'Hij is voor zijn lengte vrij wendbaar en snel.
Als hij eenmaal op gang is, is hij op de langere afstand echt snel.
Hij is sterk in de lucht, een goede kopper en kan bij corners
levensgevaarlijk zijn. Hij heeft een goede timing. Hij is goed in
de opbouw, heeft een goede pass in de benen en kan met beide
benen trappen, al is zijn linker voor verbetering vatbaar.' Volgens
Jan Wouters moet Mike van der Hoorn nog leren “juiste keuzes”
te maken. 'De juiste posities kiezen hoe hij zich moet opstellen.
Zijn coaching moet ook dwingender worden. Maar hij is pas
twintig. Hij moet nog verder groeien en kan ook groeien.'
Zelf beaamt hij dat hij moeite heeft met spitsen die uit zijn rug
weglopen. 'Overal het overzicht houden, dat is het moeilijkste
van allemaal, omdat je het niet ziet.' Qua tegenstander prijst
Mike van der Hoorn de schier ongrijpbare spits van Vitesse,
Wilfried Bony. 'Hij is de beste spits tegen wie ik ooit heb
gespeeld. Een complete spits. Je krijgt hem niet van de bal.
Superslim, technisch, snel op de eerste meters. Niet af te stoppen.'
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DIPLOMA-UITREIKING VVCS ACADEMY
Hoewel je aan de VVCS Academy al vanaf 2010 een MBO-opleiding kunt volgen, zijn Ajax, PSV en AZ vanaf 2011 gestart met
een Pilot-groep aan de Academy. Doel was om te zien of spelers
van deze clubs in de leeftijd tussen 16 en 18 jaar op deze wijze
hun MBO-opleiding zouden kunnen halen. Op zich een hele uitdaging, aangezien studeren aan de VVCS Academy een andere
aanpak vergt van zowel de spelers, studiebegeleiders , clubs,
als ook van de ouders.
Elke club weet hoe belangrijk het is om jonge spelers ook een gedegen schoolopleiding te laten volgen. Immers, niet elke speler zal het
schoppen tot betaald voetballer. Het wordt echter steeds lastiger om
voetbal te combineren met het volgen van een opleiding. Studeren
aan de VVCS Academy maakt die combinatie wel makkelijker, maar
de spelers zullen ook dan wel de discipline moeten opbrengen om
naast hun voetbalcarrière meer tijd en energie te steken in zelfstudie.
Zoals gezegd, was het even afwachten hoe dit zou uitpakken voor
spelers in deze leeftijdscategorie.
Het feit dat er dit jaar maar liefst 16 spelers hun MBO-opleiding
Commercieel Medewerker niveau 3 binnen 1 jaar hebben afgerond,
bewijst dat de VVCS Academy voor deze voetballers een goede keuze
is geweest.
Naast de hierboven genoemde groep “jonge” spelers was er ook nog
de groep die in 2010 gestart was met de MBO-opleiding. Zij hadden
vorig jaar al hun diploma Commercieel Medewerker behaald, maar
kozen er destijds voor om door te studeren. Zij hebben afgelopen jaar
de MBO-opleiding Junior Accountmanager gevolgd en deze wederom
binnen een jaar afgerond. Zodoende zijn deze 11 spelers de eersten
die het MBO-diploma Junior Accountmanager niveau 4 behaald hebben aan de VVCS Academy.
De VVCS is enorm trots op alle jongens die hun diploma hebben
gehaald en wilde dit laten blijken middels een feestelijke diploma-uitreiking op donderdag 4 oktober op het kantoor van de VVCS te
Hoofddorp. Onder het toeziend oog van familie, vrienden en club-
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vertegenwoordigers ontvingen de 27 voetballers hun felbegeerde
MBO-diploma. Hoewel dit alweer de 2e diploma-uitreiking was in de
historie van de VVCS Academy, was dit de eerste keer dat er aan
zoveel topsporters tegelijk een diploma werd uitgereikt. Een ieder
werd individueel toegesproken en gecomplimenteerd door de vakdocent Albert van Nijnatten.
Albert van Nijnatten benadrukte tijdens de diploma-uitreiking nog
maar eens dat zowel de jongens die de opleiding Commercieel
Medewerker als zij die de opleiding Junior Accountmanager hebben
gedaan, erg trots mogen zijn op hun prestatie. Immers, zij hebben
binnen een jaar een opleiding afgerond waar je normaal gesproken
minimaal 2 jaar over doet. De docenten hadden een speciaal woord
voor Rick Hoogendorp, hij werd uitgeroepen tot MBOBedrijfsgroepen uitblinker 2012.
Ook de VVCS is trots op de jongens die het MBO-diploma hebben
behaald. Wij willen de onderstaande spelers dan ook van harte feliciteren met het behalen van hun diploma:

Commercieel Medewerker niveau 3
- Jeffrey Ket
- Raymond Gyasi
- Chavez Uitenwerf
- Kenny Tete
- Nelinho Cleonise
- Paulo Bandeira

- Mike Busse
- Derwin Martina
- Djarno Hofland
- Elvio van Overbeek
- Flynn Jochems

- Joël Veltman
- Mitchell Dijks
- Wouter Soomer
- Danzell Gravenberch
- Chiel Kramer

Junior Accountmanager niveau 4
- Daniël Voigt
- Stef Doedee
- Rick Hoogendorp
- Sieme Zijm

- Rob v/d Sluijs
- Justin Tahapary
- Jeffrey Vlug
- Tobias Kirschbaum

- Nyron Wau
- Nuelson Wau
- Paul Dijkmans

VVCS Academy
Ger Boer, studiebegeleider bij Ajax,
over de VVCS Academy
'Mijn naam is Ger Boer en mijn functie is
coördinator Studie- en Sociaal Maatschappelijke
Begeleiding bij AFC Ajax.'
Dat zijn mooie woorden, maar wat houden zij
eigenlijk in?
"Studeren moet en voetballen mag". Met deze paar
simpele woorden wordt de importantie van het halen
van een schooldiploma binnen de professionele jeugdopleiding van AFC Ajax benadrukt.
'Natuurlijk komen de jongens naar Ajax met een droom
en staat een grote groep professionals klaar om ze te
helpen bij het verwezenlijken van deze droom. Mijn
overtuiging is dat dit prima kan in combinatie met het
afronden van een opleiding.' Allereerst hebben alle
jeugdspelers te maken met leerplicht en kwalificatieplicht. En wat te doen als je het in de topsport niet
haalt door gebrek aan kwaliteit of een blessure. Om
bovenstaande te realiseren heeft Ajax 14 docenten in
dienst voor de verplichte studiebegeleiding en bijles.
'Mijn taak is o.a. het bewaken van gemaakte afspraken
met de scholen en leerplichtambtenaren, het verzorgen
van het vervoer van school naar Ajax en vice versa. De
studieplicht geldt tot en met het behalen van de startkwalificatie (HAVO, VWO, MBO-niveau 2). Met een
VMBO-diploma ben je dus nog niet klaar. Wat dan te
doen, is een veel voorkomende vraag. Op deze vraag
heeft de VVCS scherp gereageerd met als resultaat een

op maat gesneden MBO- en HBO- opleiding aan de
VVCS Academy', aldus Ger Boer.
'Belangrijke elementen binnen deze opleidingen zijn flexibiliteit, zelfstandigheid en discipline. Zonder deze eigenschappen is het een lastige horde. Een goede topsporter
echter heeft deze eigenschappen juist wel en is hiermee
geholpen. Werken, leren en tijd voor je sport, wat wil je
nog meer….'

Joël Veltman:
“Ik heb nu
mijn MBOniveau 3
gehaald, maar
ben alweer
hard op weg
om ook
niveau 4 te
halen.”

Justin Tahapary: “Ik zou het
mijn teamgenoten zeker aanraden om een studie te volgen aan de VVCS Academy.”
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EEN GEDEGEN EN BETROUWBAAR FISCAAL ADVIES
KRITISCH MEEDENKEN MET DE CLIENT
UP-TO-DATE INSPELEN OP WIJZIGINGEN IN DE FISCALE
REGELGEVING

-

BEGELEIDING

BIJ HET BEANTWOORDEN VAN

INVESTERINGSVRAAGSTUKKEN EN BELANGRIJKE
STRATEGISCHE BESLISSINGEN

Leon Smeets, studiecoördinator bij PSV,
over de VVCS Academy
'Mijn naam is Leon Smeets en ik ben al ruim 10 jaar studiecoördinator binnen de Jeugdopleiding van PSV Voetbal. Een afwisselende baa, waarin ik passende mogelijkheden probeer te creëren
voor onze talentvolle spelers.'
'Ik begeleid de spelers zo goed mogelijk bij hun opleiding. Vanaf hun
12e jaar volgen zij bijna allemaal een middelbare opleiding op een
LOOT school in Eindhoven. Na het behalen van het felbegeerde
diploma volgt de moeilijke keuze van een vervolg studie in het
beroepsonderwijs.'
'Al enige jaren kijk ik naar, naast het voetbal, geschikte opleidingen
voor talentvolle spelers van 16 jaar en ouder. Het is juist dan dat de
problemen om de hoek komen kijken. Dat heeft alles te maken met
het feit dat spelers vanaf hun 16e een contract mogen afsluiten met
de club. Dit contract betekent uiteraard niet dat men niet meer hoeft
te studeren, maar “de echte wil” lijkt dan wat te verdwijnen. Dit geldt
met name voor spelers met een VMBO diploma, een categorie die
toch al niet echt warm loopt om verder te studeren. Toch is het, naar
mijn mening, belangrijk om naast het voetballen ook jezelf middels
een studie verder te ontwikkelen. Een goede keuze is dan van essentieel belang.'
'De VVCS Academy heeft hier in mijn ogen prima op ingespeeld door
het aanbieden van een MBO-opleiding, welke perfect aansluit bij de
motivatie van sporters in het algemeen. Zo biedt de MBO-opleiding
Commercieel Medewerker voor iedere sporter interessante mogelijkheden. Een groot aantal spelers van PSV heeft zo een prima combinatie gevonden tussen hun opleiding en voetbalcarrière. Daarnaast ben
ik ook erg enthousiast over de begeleiding vanuit de VVCS richting
onze spelers en hun stage bedrijven. '

Rick Hoogendorp: “Wie 2 jaar geleden
had gezegd dat ik een schooldiploma
zou gaan halen, had ik waarschijnlijk
hardop uitgelachen, maar ik ben er
achteraf natuurlijk heel erg blij mee.”

'Op MBO-niveau 3 kan men binnen 1,5 jaar het diploma halen. De
spelers lopen 1 dag in de week stage en komen op die manier aan de
benodigde 320 stage uren per jaar. Daarnaast is de combinatie tussen
virtuele- en klassikale lessen - waarin de theorie behandeld wordt ideaal.
Het voordeel van deze opleiding is dat het te overzien is wat betreft
tijd en werkzaamheden, en daarnaast voldoet men bij succesvolle
afronding aan de door het Ministerie van Onderwijs vastgestelde
startkwalificatie.'
'In het huidige schooljaar 2012-2013 zijn er maar liefst 8 spelers van
PSV actief in de MBO-opleidingen en ook voor het komende schooljaar 2013 - 2014 toonden diverse spelers reeds interesse. Daarnaast
ben ik ervan overtuigd dat ook spelers met een HAVO en/of VWO
diploma zich zullen aansluiten bij de VVCS Academy, zodat ook die
groep studie en topsport goed zal kunnen combineren.'

Mitchell Dijks: “Geslaagd voor mijn
MBO-niveau 3. Echt top.
Dit voelt heerlijk! Nu focus op mijn
voetbalcarrière.”
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Hoe is het nu met…
Jordy Zuidam?

VVCS Academy

De nu 32-jarige Jordy Zuidam stopte na het seizoen
2010/2011 met het spelen van betaald voetbal. Hij was
toe aan nieuwe stap en wilde zich maatschappelijk verder ontwikkelen. Om na zijn voetbalcarrière niet afhankelijk te worden van anderen, besloot Jordy om nog
gedurende zijn laatste seizoen bij RBC Roosendaal de
HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap
te gaan volgen.
Jordy, je stopte destijds vrij abrupt met het spelen
van betaald voetbal. Geen last gehad van het
beruchte zwarte gat?
'Nee, eigenlijk niet. Gedurende mijn laatste seizoen bij
RBC Roosendaal kwam ik erachter dat ik een nieuwe uitdaging zocht. Ik was destijds al begonnen met de HBOstudie Topsportmanagement & Ondernemerschap aan de
VVCS Academy en wist toen eigenlijk al dat ik mijn nieuwe uitdagingen zou gaan zoeken in een carrière na het
voetballen. Ik heb vervolgens voor mezelf een bepaalde
route uitgestippeld en dat is mijn rode draad geweest.'
Klinkt eigenlijk heel simpel. Maar welke route
had je dan uitgestippeld?
'Ten eerste wilde ik niet afhankelijk zijn van anderen.
Vandaar ook mijn keuze voor een studie. Ik heb al eens
eerder aangegeven dat je zonder diploma wellicht afhankelijk wordt van mensen die jou een baantje gunnen. Met
een diploma op zak kun je gericht zoeken naar een baan
die het beste bij je past. Ten tweede wilde ik het eerste
jaar dat ik gestopt was gebruiken om gesprekken aan te
gaan met verschillende ondernemers. Zodoende zou ik
een beter beeld krijgen van verschillende organisaties. En
tot slot wilde ik dan de aldus opgedane ervaringen in
mijn studie en de gesprekken met de ondernemers
gebruiken bij het vinden van de juiste functie voor mij
zelf.'

beeld van welke functie je zou willen of zelfs gaat
bekleden in de toekomst?
'Ik heb met verschillende bedrijven gesproken, maar ik
vind het niet netjes om hen allemaal te noemen. Op je
tweede vraag kan ik wel een concreet antwoord geven.
Althans, ik weet wat ik de komende periode ga doen. Ik
heb namelijk een functie aangenomen bij FPI (het voetbalbedrijf en investeringsfonds van Frans van Seumeren)
en mijn oude cluppie, FC Utrecht. Ik ga daar aan de slag
als Assistent Technisch Manager. Ik ga me met name
richten op het verder professionaliseren van de FC
Utrecht Voetbal Academie. Zo ga ik de onderdelen van
het opleidingsplan dat we hebben nader uitwerken, alsook de hiermee samenhangende leerlijnen. Tevens zal ik
workshops gaan verzorgen binnen de organisatie. Ik zie
deze functie als een mooie uitdaging en een fantastische
kans. Daarnaast sluit dit perfect aan bij de studie
Topsportmanagement & Ondernemerschap. Kortom, ik
kan hetgeen ik leer en geleerd heb tijdens mijn studie nu
goed gebruiken voor mijn nieuwe functie.'

Jeffrey Vlug:
“Ben er hartstikke trots op
dat ik mijn
diploma heb
behaald. Je
steek er toch
een hoop tijd
en energie in.”

Toen je een punt had gezet achter je voetbalcarrière,
had je stap 1 in jouw route nog niet volbracht.
Immers, je zat nog midden in je HBO-studie. Is het
dan niet lastig om die gesprekken met ondernemers
aan te gaan?
'Haha… scherp geconstateerd, maar aan het begin van
mijn voetbalcarrière had ik ook al eens een
Managementopleiding gevolgd. Tevens viel het mij
gedurende de gesprekken met de ondernemers juist op
dat zij het zeer waardeerden dat ik al tijdens mijn voetbalcarrière studeerde.'
Tot slot. Met welke bedrijven en ondernemers heb je
al gesprekken gevoerd en in hoeverre heb je al een
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De VVCS krijgt eigen app
De VVCS heeft met het Groningse bedrijf OZOMedia een contract gesloten voor de ontwikkeling
van een eigen VVCS app, welke geschikt zal zijn voor de iPhone, iPad en alle Android toestellen.

U

iteraard is een app een leuke gadget, maar
de nieuw te bouwen VVCS app zal zeker
ook een informatieve functie krijgen.
Daarom zal bijvoorbeeld ook de CAO voor
Contractspelers hierin geïntegreerd worden, inclusief zoekfuncties en een lijst van relevante
vragen.
Dat geldt eveneens voor alle diensten van de VVCS
(Academy). De app gebruiker kan straks voor iedere
door hem gekozen dienst direct contact opnemen met
de betreffende afdeling of medewerker van de VVCS.
Uiteraard zal het straks ook mogelijk zijn om al het
VVCS nieuws via de app te volgen en zullen de bouwers
van de app zorgen voor een social media integratie.
Met OZOMedia koos de VVCS voor een team van
enthousiaste en innovatieve ondernemers. De verwachting is dat de nieuwe app medio februari 2013
gebruiksklaar zal zijn.

Nederlandse profs stemmen
massaal voor FIFPro World XI

DE SPELERSGROEP VAN AJAX
KOOS MET VEEL PLEZIER DE
BESTE ELF SPELERS VAN 2012.

De stemming van de FIFA FIFPro World XI is weer achter de rug. De shortlist van 55
spelers is inmiddels bekend gemaakt en de uiteindelijke World XI wordt op maandag
7 januari bekend gemaakt tijdens het Gala van de Balon d'Or in Zürich .

Z

o'n 45.000 spelers wereldwijd werden in
de gelegenheid gesteld om hun beste elf
spelers van 2012 te kiezen. De VVCS organiseerde de stemming in Nederland en zag
dat de spelers van alle 36 BVO's een recordaantal stemmen inleverden. Maar ook bij de buitenlandse stemmen die bij FIFPro binnenkwamen zagen

we heel wat Nederlandse stemmen voorbij komen.
Hierbij een selectie.
Na het gala op 7 januari, dat overigens mede gepresenteerd zal worden door Ruud Gullit, zal de VVCS in de
volgende Contractspeler gedetailleerd laten zien hoe
de Nederlandse profs gestemd hebben.
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Nederlandse profs stemmen massaal voor FIFPro World XI

TIM DE CLER IS NOG ALTIJD ACTIEF OP CYPRUS; HIJ STEMDE VOOR AEK LARNACA.

DEMY DE ZEEUW STEMDE IN MOSKOU MET ZIJN COLLEGA'S VAN SPARTAK.

RENS VAN EIJDEN LEVERDE ZIJN STEM IN BIJ HET 'STEMBUREAU' IN NIJMEGEN.

TUSSEN DE STEMMERS VAN HET NATIONALE TEAM VAN INDONESIË KWAMEN WE OOK
JHON VAN BEUKERING TEGEN.

DANNY HOLLA VAN
ADO DEN HAAG WAS
EEN VAN DE EERSTE
NEDERLANDSE PROFS
DIE ZIJN STEM UITBRACHT.

TUSSEN DE DEENSE STEMMEN ZAGEN WE OOK EEN BEKEND GEZICHT: TIM
JANSSEN STEMDE NAMENS FC MIDTJYLLAND.

WILLY OVERTOOM STEMDE NIET NAMENS HERACLES MAAR SAMEN MET ZIJN
PLOEGGENOOT SAMUEL ETO'O BIJ HET NATIONALE TEAM VAN KAMEROEN.
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Frisse wind door de CSR
Eens per kwartaal vergaderen de 10 profs die samen de CSR vormen over voor de spelers
belangrijke aangelegenheden in het betaald voetbal. De CSR werd in 1986 In het leven
geroepen door het toenmalige Bestuur Betaald Voetbal van de KNVB. De Centrale
Spelersraad heeft instemmingsrecht en adviesrecht met betrekking tot reglementaire
bepalingen, welke de rechtspositie van de professionele voetballers in Nederland raken.
In de Algemene Vergadering Betaald Voetbal heeft de CSR zitting met 2 zetels.

E

nkele bekende namen van oud leden
zijn Louis van Gaal, Theo van
Duijvenbode, Keje Molenaar, Peter
Bosz, Marcel Brands en Evgeny
Levchenko. Onderwerpen die de revue
passeren zijn naast reglementswijzigingen die
de voetballers direct aangaan, zaken als onder
meer de televisierechten procedure, dispensatie
en overschrijvingen, doping, wijzigingen competitiestructuur, portretrechten spelers, de CAO en
het CFK. Daarnaast wordt er inhoudelijk gediscussieerd over de status van het Nederlands
voetbal, de arbitrage, tot zelfs de kwaliteit van
de velden en ballen.
Heden ten dage is de continuïteit binnen de CSR
steeds moeilijker te waarborgen. De moderne
voetballer is in vergelijking tot eind jaren tachtig veel mobieler geworden. Meer spelers dan
ooit worden getransfereerd en een carrière in
het buitenland behoort veel vaker tot de mogelijkheden. Daar ondervindt de CSR jaarlijks de
gevolgen van. Elk jaar vinden er dan ook weer
“transfers” plaats en moeten er nieuwe leden

worden gezocht. Zo ook dit jaar. Dit jaar vertrokken Koen van der Laak (Ajax Capetown) en Alje
Schut (Mamelodi Sundown) naar Zuid-Afrika en
vertrok Arjan Swinkels naar Lierse SK in België.
NAC-doelman Jim van Fessem hing zijn handschoenen definitief aan de wilgen en is nu teammanager bij de Bredanaren. Op zoek dus naar
vers bloed. In de personen van Cedric van der
Gun (FC Utrecht), Frank van Kouwen (De
Graafschap), Tim Bakens (Cambuur), Benjamin
van der Broek (FC Den Bosch) en Ruud Swinkels
(PSV) hebben wij waardige opvolgers gevonden.
Tezamen met Robert van Boxel, Steef
Nieuwendaal (beiden Sparta), Gerard Aafjes (FC
Zwolle), Jordens Peters (WillemII) en Mark Jan
Fledderus (Roda JC) vormen zij dit seizoen de
CSR. Benieuwd hoe de samenstelling over een
aantal maanden zal zijn. De eerste en eredivisie
leveren elk vijf spelers.
De actieve spelers worden bijgestaan door
Danny Hesp (voorzitter), Louis Everard, Ad
Dieben en Ko Andriessen.

Leden over de CSR
Steef Nieuwendaal:
“Ik ben blij dat ik door de VVCS
gevraagd ben om zitting te nemen in
de Centrale Spelersraad. Het is de
ideale manier om een stem te hebben in voor de voetballerij belangrijke kwesties. Bovendien sluit het
goed aan op de ambities die ik heb
voor na mijn voetbalcarrière”.
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Frank van Kouwen:
“Voetbal is meer dan alleen trainen en
het spelen van wedstrijden! Daarom
heb ik ervoor gekozen om deel uit te
maken van de CSR om zodoende in
staat te zijn een positieve bijdrage te
leveren aan de toekomst van het
betaalde voetbal en de positie van de
toekomstige generaties”.

CSR
Jordens Peters:
“Ik vind het belangrijk dat de 'stem' en
mening van de voetballers gehoord
wordt. De CSR zorgt ervoor dat je als
voetballer invloed kan uitoefenen. Door
deel uit te maken van de CSR hoor je
wat er 'leeft' en speelt in de voetballerij.
Niet alleen bij de spelers, maar ook bij
de clubs, KNVB, FIFA, politiek etc. Er
zijn zeer interessante onderwerpen. Wat de laatste tijd
natuurlijk speelt zijn de nieuwe kabinetsplannen en de gevolgen daarvan voor de voetballerij. Het is interessant om te zien
hoe politieke besluiten invloed kunnen hebben op de voetballerij en hoe de voetbalwereld hierop reageert”.
Benjamin van de Broek:
“Naast het voetbal heb ik meerdere
interesses. Mijn toetreding tot de CSR
sluit perfect aan bij de HBO studie die
ik volg aan de VVCS Academy en helpt
mij me verder te ontwikkelen. Daarbij
vind ik het leuk dat wij met de CSR wat
kunnen betekenen voor alle voetballers
in Nederland”.
Tim Bakens:
“Ik vind het zeer interessant en ook leuk
om verschillende meningen en ideeën
uit te wisselen met de andere leden van
de CSR. Doordat er verschillende onderwerpen op diverse gebieden van het
voetbal aan bod komen, wordt mijn
kennis verbreed. Dit zijn vaak onderwerpen die normaal niet in de kleedkamer
worden besproken. Omdat ik zelf nog actief ben hebben vooral de onderwerpen die betrekking hebben op het voetbalspel
mijn interesse. Zoals de spelregels, arbitrage en de nieuwe
(doellijn)technologie”.
Mark Jan Fledderus:
“Ik ben lid geworden van de CSR
omdat ik het interessant vind om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen
in en rond het voetbal. Daarnaast kunnen wij als lid van de CSR meepraten
over belangrijke onderwerpen voor
voetballers, zoals bijvoorbeeld de CAO.
In Nederland kennen wij een contractgarantie. Dat is een geweldig iets en zo langzamerhand bijna
uitzonderlijk in de wereld. Dat is mede te danken aan de
inspanningen van de CSR. Tot slot is het vergaderen onder het
genot van een hapje en een drankje met een groep voetballers ook altijd gezellig”.

Ruud Swinkels:
“Ik ben toegetreden tot de CSR omdat
ik het zeer interessant vind om ook
eens te kijken hoe regels en beslissingen tot stand komen. Verder wil ik
graag zelf meer inzicht krijgen over hoe
reglementen worden toegepast, en
welke voor ons voordelig of nadelig
zijn. Mijn interesse ligt ook bij de pensioenregeling en de arbitrage. Ik denk dat ik mezelf niet alleen
als sporter moet ontwikkelen, maar ook op persoonlijk vlak en
dat de CSR daar een goede bijdrage aan kan leveren”.
Gerard Aafjes:
“Ik vind het interessant om me te verdiepen in de andere kant van het voetbal. Om op een andere manier naar
voetbal te kijken dan alleen vanaf het
veld. Het verbreedt mijn horizon. Tot
nu toe was ik alleen maar bezig om
mezelf als speler te verbeteren. Ik word
nu een jaartje ouder en ben blij dat ik
mezelf ook op een andere manier kan ontwikkelen. De kans
om me bij de CSR aan te sluiten heb ik dan ook met beide
handen aangepakt”.
Robert van Boxel:
“Je krijgt een breder inzicht in de
bedrijfstak betaald voetbal. Je leert je
om je te mengen in discussies en verlegt je grenzen hierin. Dit alles zorgt
ervoor dat ik mij persoonlijk ontwikkel
en mijn mening laat gelden. Ik zie het
als een mogelijkheid om kennis op te
doen. Voor nu, maar ook voor na mijn
carrière”.
Cedric van der Gun:
“Ik vind het leuk om ook eens op een
andere manier met voetbal bezig te
zijn. De onderwerpen die tijdens de vergaderingen worden besproken zijn stuk
voor stuk interessant. Mijn studie aan
de VVCS Academy, waar ik in drie jaar
mijn bachelor ondernemerschap en
business innovation heb gehaald, komt
mij nu goed van pas tijdens mijn werkzaamheden voor de
CSR. Ik zal mijn rol ook met net zoveel enthousiasme vervullen zoals ik dat altijd op het veld doe”.
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Mickey Mouse competitie?
Kom nou!
PIM DE VOS

W

at was 2012 een heerlijk voetbaljaar met een schitterende
eindstrijd in de Eredivisie en
de Jupiler League. Het is in de
mode om het Nederlandse
Betaald Voetbal af te kraken, maar daar doe ik
niet aan mee. De Eredivisie is geen 'Mickey
Mouse competitie'. Natuurlijk worden iedere
transferperiode weer de beste spelers weggekocht. Maar een voordeel daarvan is dat talentvolle jeugdspelers eindelijk een kans krijgen om
in het betaalde voetbal door te breken. Het is
lang geleden dat Ajax en Feyenoord met zoveel
zelf opgeleide jeugdspelers voetbalden. Ook de
andere clubs, zelfs PSV, geven hun eigen jeugd
steeds meer kansen. De tribunes zitten bij
Eredivisie wedstrijden vrijwel vol. De sfeer in de
stadions is ouderwets. Je ziet steeds meer vrouwen en kinderen op de tribunes.

TV-rechten
De uitzendingen van wedstrijden en samenvattingen zijn blijkbaar zo aantrekkelijk dat
Murdoch meer dan een miljard gaat betalen
voor de tv-rechten tot 2025. Niet slecht voor een
'Mickey Mouse competitie'. In de jaren negentig
hebben op initiatief van de VVCS de spelers collectief (via een stichting) een deel van de televisiegelden ontvangen. De VVCS heeft er samen
met de Centrale Spelersraad jarenlang tevergeefs voor gepleit om het collectieve aandeel
van de spelers in de CAO vast te leggen. Vanaf
het seizoen 1999/2000 hebben de clubs aan de
spelers, wat de spelers op grond van hun wettelijk portretrecht zien als hun aandeel in de televisiegelden, niet meer betaald. Daarover loopt
een procedure bij het Gerechtshof in
Amsterdam waar ik namens de VVCS en de spelers erkenning van hun recht op een redelijk
deel van de televisiegelden vorder. Vorig jaar
heeft ProProf zich aan onze zijde geschaard. In
verschillende landen krijgen de spelers collectief
een deel van de televisiegelden. Het is een prin-
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cipiële kwestie waarin normaal gesproken volgend jaar een beslissing valt. De clubs blijven
volhouden dat de spelers door een arbeidscontract te tekenen afstand doen van hun wettelijk
portretrecht en hun daarop gebaseerd recht op
een redelijke vergoeding. Wij denken daar
anders over, maar het laatste woord is aan de
rechter.

Financial Fairplay
De Nederlandse competities zullen alleen maar
aantrekkelijker worden wanneer ook clubs uit
het buitenland onderworpen worden aan strenge regels voor hun financiële huishouding. Het
zal nog wel een jaar of drie, vijf vergen, maar ik
heb goede hoop dat er een einde komt aan de
idiote situatie dat op papier failliete clubs tientallen miljoenen kunnen uitgeven aan het wegkopen van de beste spelers en talenten uit andere landen. De afgelopen transferperiodes was al
rustiger omdat Engelse, Spaanse en Italiaanse
clubs minder konden uitgeven omdat zij hun
begrotingen op orde moeten krijgen. Ook wat
dat betreft doen wij het in Nederland veel beter,
maar dat betekent dat er hier minder geld
beschikbaar is voor transfers.
Het zieke aankoopbeleid van financieel ongezonde clubs vervalst de competitie.
Dat geldt overigens ook voor de nog steeds
bestaande transfer window die clubs tijdens de
winterstop de gelegenheid geeft om bij andere
clubs spelers weg te halen.
Vitesse maakt nu nog een kans om kampioen te
worden, maar dat gaat niet lukken als superspits Bony in januari naar Engeland of Rusland
vertrekt, omdat voor hem zoveel betaald wordt
dat hij niet te behouden is. Hetzelfde geldt voor
Ajax als Eriksen door het grote geld wordt weggehaald. Ik blijf het zeggen: schaf die tweede
transferperiode af!
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