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Laat ik het maar direct op tafel gooien. Wanneer houdt de vaak negatieve
toon in discussies over sportiviteit en respect van alle betrokkenen in het
betaald voetbal eens op. Natuurlijk moet je gedragingen die de “onzichtbare” grens van fatsoen overschrijden op een reglementaire manier
behandelen en veroordelen. Maar slaan wij niet door? Discussiëren wij
niet tot in den treure over gedragingen, woorden en beslissingen?

De “ontzichtbare”
grens van fatsoen

I

n het voetbal gaat het om winnen of verliezen, aanhaken of afhaken, promotie of
degradatie. De daarbij gepaard gaande
beleving en emotie levert mooie wedstrijden en een spannende competitie op. Maar
ook situaties die de grens van het fatsoen opzoeken. Een grens die voor iedereen weer ergens
anders ligt. Maar is dit niet iets van alle tijden?
Om bij mijn leden te beginnen. Spelers dienen
zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie die
het profbestaan met zich meebrengt. Zij zijn
publiekelijk bezit en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Maar dat onder de druk
van het presteren op de grens gespeeld wordt
moet wel in het juiste perspectief geplaats worden. Op elkaar reageren is onderdeel van het
spel en dat wordt door de spelers erkend.
Sometimes you win, sometimes you lose. Als spelers elkaar na 90 minuten de hand schudden
worden veel gebeurtenissen onnodig onder een
vergrootglas gelegd. Gaat de camera binnenkort
ook mee de auto in en wordt het delen van
teleurstelling over het verlies met je familie ook
vastgelegd? De uitwassen moet je eruit pikken,
maar ga niet overal zout op leggen. Voer een discussie op gefundeerde gronden, om echt iets aan
de kaak te stellen, maar voer niet om het voeren.

DANNY HESP

De wisselwerking met de scheidsrechter is een
discussie waar ook binnen mijn beroepsgroep
niet iedereen op dezelfde lijn zit. De één ervaart
de wisselwerking als positief, een ander als negatief en een hoop daar tussenin. Het verschilt ook
nog weleens per scheidsrechter en wedstrijd. De
één vindt dat het zaalvoetbal is geworden op de
Nederlandse velden, de ander niet. De één vindt
de verscherpte richtlijnen bij protesteren doorslaan, de ander heeft er geen last van. Maak er
maar chocoladepap van. Mijn conclusie is dat er
tot Sint Juttemis gediscussieerd zal worden over
de relatie tussen speler en scheidsrechter. Welke
trouwens bij monde van diverse scheidsrechters
als goed wordt beschouwd. Maar dat het een utopie is dat scheidsrechters alles goed beoordelen
en voetballers altijd de juiste reactie plaatsen.
Laten wij vooral gaan genieten van wederom een
spannend slot van de competitie met alle emoties, beslissingen en nuttige discussies die daarmee gepaard gaan.
Ik wil in deze column ook stilstaan bij het overlijden van Theo Bos. Theo is vanaf het begin van
zijn carrière lid van de VVCS geweest en was dat
als trainer nog. Wij willen Theo bedanken voor
zijn jarenlange steun en wensen zijn familie veel
sterkte met het verlies. Het voetbal verliest met
Theo een echte professional, een winnaar, maar
vooral een fantastisch persoon.

Dat zie ik helaas te vaak. Meer dan ooit wordt in
het betaalde voetbal niet alleen discussie
gevoerd over sportiviteit en respect, maar ook
meegewerkt aan diverse campagnes om de dit te
bevorderen. Denk aan de sport brede campagne
Sportiviteit & Respect en De Aanvoerders. Veel
aanvoerders en spelers hebben zich geconformeerd aan deze campagnes.
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Einde contract per 30 juni?
Wat moet een club doen om de
arbeidsrelatie dan te laten eindigen ?
In het voetbal kennen we alleen contracten die voor bepaalde tijd (let op:
het maakt dan niet uit of het om een
contract voor één seizoen of bijvoorbeeld vier seizoenen gaat) worden
afgesloten.
Het eerste onderscheid dat hierbij
gemaakt moet worden is tussen een
aflopend eerste contract en een aflopend, al eerder door dezelfde club verlengd contract. Een eerste contract
loopt van rechtswege af. Dit betekent
dat niemand hieraan iets hoeft te
doen, noch hiertegen kan doen.
Heb je als speler een al eerder verlengd contract en besluit jouw club
dat zij niet verder met je willen, dan is
het aan hen om jou dat per aangetekende brief op uiterlijk 31 maart te
laten weten. Laat de club dat na, dan
betekent dat, dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het seizoen 2013/2014 en wel onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die
gelden tijdens het nu nog lopende seizoen 2012/2013.
Voor een speler die al overeenstemming bereikte met een nieuwe club, is
dat laatste natuurlijk niet de bedoeling. Hij zal dan ook zelf actie moeten
ondernemen richting zijn club (zie verder onder het kopje Hoe wordt een
contract beëindigd door de speler?).
Heb ik na beëindiging van mijn
contract door de club recht op
een schadeloosstelling ?
Hiervoor is in de CAO een regeling
getroffen. Let op dat er een onderscheid wordt gemaakt in drie situaties:
De eerste betreft een speler die gedurende dit seizoen actief is de eredivisie. Wil deze in aanmerking komen
voor een schadeloosstelling, dan moet
voldaan zijn aan alle drie de volgende
eisen:

6
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• er moet dus sprake zijn van een al
eerder verlengd contract dat door
de club middels een uiterlijk per 31
maart te verzenden aangetekende
brief wordt opgezegd;
• de speler moet aan het einde van
dit seizoen tenminste vijf opeenvolgende seizoenen in dienst zijn
geweest bij zijn huidige club;
• in het seizoen 2012/2013 mag zijn
gegarandeerde inkomen (= in de
regel basissalaris plus vakantietoeslag) niet hoger zijn geweest dan
drie keer het maximum dagloon in
het kader van de WW/WAO, oftewel 3 x 50.885,85 = 152.567,55
Ook voor de nu in de eerste divisie
actieve spelers geldt dat zij bij einde
contract dienen te voldoen aan alle
drie de volgende eisen:
• er moet sprake zijn van een al eerder verlengd contract dat door de
club middels een uiterlijk op 31
maart te verzenden aangetekende
brief wordt opgezegd;
• de speler moet inclusief dit seizoen
tenminste drie opeenvolgende seizoenen in dienst zijn geweest bij zijn
huidige club;
• in het huidige seizoen mag het
gegarandeerde inkomen niet hoger
zijn geweest dan één maal het
maximum dagloon in het kader van
de WW/WAO, oftewel 50.855,85.

De derde situatie betreft de spelers
van clubs die bij aanvang van dit seizoen promoveerden naar de eredivisie. Concreet betreft deze situatie dus
Willem II en PEC Zwolle.
Voor hen moeten we twee situaties
onderscheiden.
De eerste is dat zij er in slagen om
zich te handhaven op het hoogste
niveau. Dan gelden ook voor de bij
deze clubs in dienst zijnde spelers bij
het einde van het seizoen 2012/2013
de drie eisen zoals hierboven weergegeven voor de in de eredivisie actieve
spelers.
Voor het geval Willem II of PEC
Zwolle onverhoopt aan het einde van
dit seizoen mocht degraderen, dan
gelden voor de spelers van die club de
eerste divisie eisen.
Deze speciale overgangsregeling geldt
maar één seizoen. Dus wanneer
Willem II en PEC Zwolle zich dit seizoen weten te handhaven, gelden voor
de bij deze clubs in dienst zijnde spelers tot nader order de eredivisie eisen.
Hoe hoog is dan die schadeloosstelling ?
En geldt er ook een maximum bedrag ?
Wat de antwoorden op deze vragen
betreft, moet een onderscheid
gemaakt tussen de “oude” en
“nieuwe” CAO.
In de medio 2010 opengebroken CAO,
welke loopt tot en met 30 juni 2014,
kwamen de sociale partners een matiging van de schadeloosstelling overeen. Maar let op!
Deze is alleen van toepassing op contracten ingaand per of na 1 juli 2010.
In dit laatste geval is de speler voor
ieder seizoen dat hij bij club actief was
gerechtigd tot 1/2 maandsalaris. Met
maandsalaris wordt dan bedoeld het
laatst geldende maandsalaris. Er geldt
daarbij een maximum van 3 1/2
maandsalaris.
Voldoe je aan de eisen, maar tekende
je het aflopende contract voor 1 juli
2010, dan heb je recht op de schadeloosstelling, welke gold onder de oude
CAO. Dit is een geheel maandsalaris

Confrontaties
voor ieder seizoen dat je bij je laatste
club speelde. Het later overeengekomen maximum geldt dan niet voor
jou. Oftewel, speelde je zes seizoenen
bij jouw club, dan heb je recht op zes
hele maandsalarissen (zoals nu geldend).
Heb je vragen?
Heeft de club jouw eerder verlengde
contract opgezegd en wil je zeker
weten of je recht hebt op een schadeloosstelling, en zo ja, hoe hoog dat
bedrag dan behoort te zijn, neem dan
geen risico en bel het kantoor van de
VVCS.
Hoe wordt een contract
beëindigd door de speler ?
Ook hier moeten we allereerst een
onderscheid maken tussen een aflopend eerste contract en een aflopend,
al eerder verlengd contract.
We hebben al vastgesteld dat een eerste contract van rechtswege, dus
automatisch eindigt. Gelijk zijn club,
hoeft/kan ook een speler in zo'n geval
niets doen.
Is er sprake van een al eerder verlengd
contract en zegt de club niet op per
31 maart 2013, betekent dat, dat
wanneer je als speler niets doet, het
contract automatisch verlengd wordt
voor één seizoen. Wil je dat als speler
niet, dan moet je de club laten weten
dat je het dienstverband wenst te
laten eindigen per 30 juni aanstaande.
Hoe en wanneer dat te doen ?
Een speler moet deze mededeling
doen middels een aangetekende brief,
en wel uiterlijk op 15 mei 2013.
Let wel, doe dit alleen wanneer je
zekerheid hebt over een nieuwe club.
Door het nemen van ontslag verspeel
je namelijk al je rechten op een eventuele werkloosheidsuitkering. Wees
hiermee dus heel voorzichtig en neem
bij twijfel contact op met de VVCS.
De VVCS sollicitatieservice
Heb je omdat je nog geen nieuwe club
vond een werkloosheidsuitkering aan-

gevraagd, neem dan ook contact op
met de VVCS. Als lid kun je namelijk
een beroep doen op de VVCS
Sollicitatieservice. Dit betekent dat de
VVCS jouw sollicitatieverplichting tijdelijk overneemt om jou in staat te
stellen om goed na te denken over en
je voor te bereiden op de volgende
stap.

twijfel dan niet en maak via het kantoor van de VVCS een afspraak. Ook
deze service is voor leden geheel kosteloos.

mr Louis
Everard

Volgende stap televisierechtenprocedure bekend
Op woensdag 10 april aanstaande vinden bij het Gerechtshof te Amsterdam
de pleidooien plaats. De voorbereidingen zijn dan ook in volle gang. De
VVCS en haar advocaten zijn ongelooflijk benieuwd naar het oordeel van
het Hof. Voorlopig vertrouwen wij
erop dat het Hof zal oordelen dat de
Rechtbank zich er te gemakkelijk van
afmaakte door te zeggen dat je met
het tekenen van een voetbalcontract
je club ook toestemming zou geven
om de wedstrijdbeelden te exploiteren. Let wel, deze zaak is gestart om
een principiële uitspraak te krijgen en
werd dus niet ingegeven door “een
zucht naar nog meer geld voor al
bovengemiddeld verdienende voetballers”, zoals geregeld ten onrechte werd
gesteld.

VVCS Begeleidingsservice
bij arbeidsongeschiktheid
Deze geheel nieuwe VVCS service is
met name bedoeld voor spelers die
tijdens hun contract te maken krijgen
met een carrièrebedreigende blessure
en voor hen die bij de einddatum van
hun contract medisch niet in staat zijn
om als voetballer elders aan de slag te
gaan. Op hen komt heel veel af.
Dat deze nieuwe service zeker in een
behoefte voorziet bleek al snel. Op dit
moment worden Mike Zonneveld,
Johan Versluis en Niels Wellenberg
intensief begeleid. Zit je met vragen,

AGOVV Failliet
De beroepstermijn was nog niet
verstreken, toen een brede VVCS
delegatie naar Apeldoorn afreisde
om de spelers voor te lichten over
hetgeen hen bij een faillissement
te wachten zou staan.
Bij die gelegenheid werd ook uitgebreid gesproken met de curator
en de ook aanwezige medewerkers
van het UWV.
De curator gaf toen al aan dat het
faillissement onafwendbaar zou zijn
en dat hij alle lopende contracten
dan ook zou opzeggen.
De financiële gevolgen hiervan werden
door de VVCS duidelijk gemaakt aan
de spelers. Met hen werden ook de
mogelijkheden tot een overgang naar
een andere, professionele of amateur-,
club doorgenomen.
Met de KNVB werden vervolgens,
anders dan bij het faillissement van
HFC Haarlem, prima afspraken
gemaakt over de concrete overschrijvingsverzoeken. Uitgangspunt daarbij
was dat de spelers in staat gesteld
dienden te worden om in elk geval
hun vaardigheden op peil te houden,
ongeacht af of dat nu bij een BVO
dan wel bij een amateurclub
plaatsvindt.
Met het UWV is er nadien nog veelvuldig contact geweest over de WW
aanvragen van de spelers.
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Siem de Jong inzetbaar in de
Met Ajax lonkt voor Siem de Jong de derde
landstitel op rij. 'Voor mij is het belangrijkste
doel van dit seizoen om weer kampioen te
worden', zo stelt hij zich ook op dat punt op
als een voorbeeldige aanvoerder van de
Amsterdammers.
Door LEX MULLER

'Het liefst speel ik als
tweede spits, op tien'
8
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e aanval en op het middenveld
scheen zijn naam wel vrij vaak in de voorselectie
van het Nederlands elftal. Maar na die ene uitverkiezing (tegen Oekraïne) werd hij maar niet opgenomen in de definitieve groep.
Voor de laatste twee interlands, tegen Estland en
Roemenië, brak Louis van Gaal eindelijk met die
voor de persoon zelf vrij frustrerende gewoonte.
Mede door het wegvallen van spitsen als
Huntelaar, Dost en (broer) Luuk de Jong riep de
bondscoach hem in de eerste plaats op als een
mogelijk breekijzer in de aanval. 'De Jong kan ook
als rechtshalf fungeren. Voor die positie heb ik verder alleen maar Jonathan De Guzman', prees Van
Gaal plotseling de multifunctionele inzet van de
import-Amsterdammer. 'Maar ik zie hem vooral
als een pinchhitter.'
Op 28 januari 1989
kregen vader George
de Jong en moeder
Loekie Raterink hun
eerste zoon: Siem de
Jong, geboren in het
ziekenhuis van Aigle
in Zwitserland.
Anderhalf jaar later
begroetten ze hun
tweede zoon: Luuk de
Jong, sinds afgelopen
zomer spits van Borussia Mönchengladbach. Het
sportieve gezin, de beide ouders waren volleybalinternational, woonde in het hoger gelegen ski dorp
Leysin.
Daar stoeide Siem de Jong, net vijf, nog een jaar
met een voetbal bij de plaatselijke FC Leysin, eer de
familie in 1995 terugkeerde naar Nederland. In
Doetinchem huurde vader George een huis in de
wijk De Huet. De twee zonen verkozen het voetbal
boven volleybal. Ze sloten zich aan bij zaterdagclub
DZC'68 op het nabije Sportpark Zuid. 'Dat was op
de fiets bereikbaar. Ideaal.'

‘Het was altijd
wel de club
waar ik graag
naar toe wilde’

FOTO: ERIC VERHOEVEN

I

n zijn zesde en mogelijk laatste jaar bij het
eerste elftal van Ajax benutte trainer Frank
de Boer hem als een vaste waarde voor meerdere posities. 'Het liefst speel ik op tien, maar
dan wel als tweede spits. Maar ik vind spits
ook een lekkere positie.'
De wisselende bestemming in de opstelling van
Ajax vult Siem de Jong, zoals dat heet, bijna
spelenderwijs en kundig in. Aan dat pendelen tussen de linies kleefde ook een nadeel. Lang ver-

Het viertal verhuisde vrij snel naar een villa op
loopafstand van De Graafschap. Puur toeval, al was
vader George commissaris van de lokale profclub.
Nog bij DZC'68 holde Siem de Jong voor het eerst
mee in de F10. Het jaar daarop schoof hij door naar
de F1. Via de D-afdeling stapte hij op elfjarige leeftijd al over naar de jeugd van De Graafschap. 'Er
was daar toen nog geen D-afdeling. Ik kwam
meteen in de C2.' In dat elftal ontplooide hij zich
als een nummer tien, achter de spits. 'Op die positie heb ik in de hele jeugd gespeeld.' Bij De
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Graafschap beklom hij elk jaar weer een hogere
trede: C1, B1 en zelfs de A1 kwam in zicht. 'Er was
al eens belangstelling geweest van Vitesse. En lichte
interesse van Ajax.' De Amsterdamse scouting benaderde in 2005 opnieuw vader George. Zoonlief was
zestien en sympathiseerde al jaren met Ajax. 'Het
was een mooie stap en een mooie kans. Het was
altijd wel de club waar ik graag naar toe wilde.'

10

en bij een stand van 1-1 verving hij in de 80ste
minuut Jan Vertonghen. De amateurs gaven zich
pas in de verlenging over (2-1).

Siem de Jong kon intrekken bij een gastgezin, maar
prefereerde uiteindelijk de lange, dagelijkse rit met
de trein naar de hoofdstad. Anderhalf uur heen,
met een overstap in Arnhem, en weer anderhalf
uur terug. Woensdag en zondag was hij vrij, zaterdag kreeg hij een lift van zijn ouders naar de wedstrijd. 'Ik maakte goede afspraken met mijn school.
Gelukkig ging het leren me makkelijk af.' Hij slaagde in vlot tempo voor zijn VWO en voelde veel voor
een studie Economie en Bedrijfskunde aan de
Universiteit van Amsterdam. 'Ik zou daar ook beginnen. Maar toen kwam ik bij Jong Ajax. Ik heb daardoor afgezien van de studie.'

Twee weken later, op 7 oktober, maakte hij kennis
met de eredivisie. Uit bij Sparta paste trainer Henk
ten Cate een wissel toe tussen Luis Suarez en Siem
de Jong. Er resteerden nog iets meer dan zes minuten en een nederlaag dreigde voor Ajax. 'Ik scoorde
in de laatste minuut de 2-2. Het was de laatste wedstrijd onder Ten Cate.' Op 8 oktober kreeg de coach
alsnog toestemming van het bestuur voor een
transfer als veldtrainer naar Chelsea. Adrie Koster,
verantwoordelijk voor de jeugd, promoveerde als
interim naar de A-selectie, tot het einde van het seizoen. 'Ik kende Koster van de jeugd. Ik heb dat seizoen nog redelijk veel gespeeld. Uit tegen Utrecht
stond ik voor het eerst in de basis. Ik was linkshalf,
een beetje aanvallend.' Onder Adrie Koster turfde
hij in totaal 27 wedstrijden (22 in de competitie),
waarvan 14 in de basis. Hij droeg twee doelpunten
bij en drie assists.

In de opleiding van Ajax bekwaamde hij zich als
aanvallende middenvelder, zowel op rechts als
links en op, wat hij aanduidt als nummer tien, achter de spits of tweede spits. 'Bij Jong Ajax speelde ik
op tien.' In het seizoen 2007-2008 debuteerde de 18jarige Siem de Jong als invaller bij het eerste, in de
bekerwedstrijd in Werkendam tegen Kozakken
Boys. De kalender was gevorderd tot 26 september

Ajax verraste voor het seizoen 2008-2009 de aanhang met de aanstelling van Marco van Basten als
trainer. 'Onder hem moest ik me weer opnieuw
bewijzen. Ik was dat seizoen nog geen vaste waarde
in het eerste elftal. Ik heb niet heel veel wedstrijden gespeeld. In de eerste helft van het seizoen
speelde ik af en toe. Soms zat ik op de bank, soms
zat ik zelfs helemaal niet bij de selectie. Het was

DE CONTRACTSPELER

april 2013

best een moeilijke tijd. Je wist niet helemaal waar
je aan toe was. In de tweede helft van het seizoen
ging ik iets meer spelen. Toen brak ik mijn sleutelbeen. Ik ben er zes weken uit geweest.' In het
geheel noteerde Siem de Jong nog 16 wedstrijden
(10 in de eredivisie), acht keer in de basis en zegge
en schrijve één karig doelpunt en drie assists.
Begin mei 2009 leverde Marco van Basten uit
onvrede zijn driejarig contract in. Vol zelfkritiek
oordeelde hij dat hij de doelstellingen niet had
waargemaakt. Hij voorzag ook geen verbetering in
de toekomst. 'Toen kwam Martin Jol als trainer en
moest ik weer een beetje opnieuw beginnen', zo
keert Siem de Jong terug naar het seizoen 20092010. Wederom moest hij een trainer overtuigen
van zijn veelzijdige kwaliteiten. 'In de eerste helft
van dat seizoen speelde ik een redelijk aantal wedstrijden en was ik ook wel wissel. Maar na de winter heb ik onder Jol alles gespeeld. Echt als nummer tien, achter Marko Pantelic als spits. Enoh en
De Zeeuw stonden achter mij op het middenveld.
Suarez rechts in de aanval en Emanuelson of
Sulejmani links.' Hij trad aan in 36 wedstrijden (22
in de competitie), waarvan liefst 28 in de basis. Hij
verhoogde zijn productie tot 17 treffers (10 in de
eredivisie) en verzorgde 7 assists.
Siem de Jong vierde in dat seizoen de definitieve
doorbraak als Ajacied en plaveide de weg omhoog
naar een lovenswaardige loopbaan. Op 11 augustus

FOTO: ERIC VERHOEVEN

2010, kort na de opening van de editie 2010-2011,
debuteerde hij als een extraatje in het Nederlands
elftal. De oefeninterland in en tegen Oekraïne
kwam uiterst ongelegen voor bondscoach Bert van
Marwijk, die de finalisten van het WK in ZuidAfrika verklaarbaar vrijaf gaf en met een soort jong
B-team het veld opstapte in Donetzk. Een uur lang
manifesteerde Siem de Jong zich verdienstelijk op
het middenveld, waarna ook Leroy Fer nog even
sfeer mocht proeven in het met zeven nieuwelingen bijeengebonden Oranje.
In dat seizoen volbracht ook Martin Jol evenwel
niet zijn driejarig contract als trainer. Begin
december 2010 had hij meer dan genoeg van de
onrust binnen de Amsterdamse club. Johan Cruijff
had zijn fluwelen revolutie gelanceerd en bestookte directie en bestuur met venijnige verwijten. In
die sfeer stapte Martin Jol vrijwillig op en maakte
op 6 december 2010 ruimte voor een zoon uit
eigen gelederen: Frank de Boer als nieuwkomer in
het vak. Uit tegen AC Milan, voor de Champions
League, sloot Ajax met hem voor het eerst in de
dug-out de groepsfase af met een ondubbelzinnige
zege van 2-0, met Siem de Jong in de spits voor de
nukkige Mounir El Hamdaoui. 'In dat resterende
half jaar speelde ik onder De Boer als spits.' Dat
seizoen sierde hij op met een totaal om in te lijsten
van 46 wedstrijden (32 in de competitie), niet minder dan 44 keer in de basis, 16 doelpunten (12 in
de eredivisie) en 11 assists. Met Ajax bejubelde hij
de eerste landstitel sinds zeven jaar en een derde
ster op het rood-wit getinte shirt.
Het seizoen 2011-2012, het eerste complete jaar
onder Frank de Boer, kende voor Siem de Jong een
hinderlijke onderbreking. Op 6 november uit tegen
FC Utrecht strompelde hij al na vier minuten naar
de kant. 'Scheurtje in mijn bovenbeenspier. De
blessure kostte me vijf wedstrijden. Ik miste er ook
nog twee voor de Champions League.' Na de winter-

stop, op 22 januari uit tegen AZ, vervolgde hij met
Ajax de opmars naar weer een kampioenschap. In
die onweerstaanbare eindsprint van zeventien
duels denderde hij zonder hapering alle minuten
mee naar de beloning van een tweede titel op rij.
Zijn vijfde jaar in Amsterdam beëindigde hij met
een totaal van 39 wedstrijden (29 in de eredivisie);
17 doelpunten waarvan 13 in de competitie en 12
assists. Het aantal goals kroonde hem tevens als
topscorer van de club, voor Sulejmani en Bulykin.
Ondanks dat gave getuigschrift mocht hij van Bert
van Marwijk op het laatste moment niet mee met
de selectie van het Nederlands elftal naar (het overigens geflopte) Euro 2012 in Polen en Oekraïne. 'Ik
viel af bij de laatste vier spelers.' In de voorbereiding trainde hij volop mee tijdens de stage in
Zwitserland. En in München tegen Bayern onderging hij, als invaller in de tweede helft voor Wesley
Sneijder, mede de ongewenste nederlaag.
Ook in dit aflopende seizoen roestte Siem de Jong
als het ware vast in het eerste elftal. Zijn rugnummer 10 dook steevast op in (bijna) elke wedstrijd. De
trainer spaarde hem alleen voor de beker tegen Ons
Sneek en AZ. 'Ik denk dat ik half om half op het
middenveld en in de spits heb gespeeld. Op het
middenveld speel ik dit seizoen meer als rechtshalf. In dat geval zijn Eriksen en ik meestal de
offensieve middenvelders, met Poulsen als controlerende middenvelder. We spelen niet meer met een
nummer tien.'

Bijna dagelijks contact met
jongere broer Luuk
Siem en Luuk de Jong spreken elkaar bijna elke dag. De twee
broers bellen veelvuldig en zoeken elkaar ook op. 'Het verschil
tussen ons is dat we elkaar goed aanvullen', zegt de oudste. 'Hij is
meer een echte spits. Ik ben iemand die graag om een balvaste
spits heen speelt. Hij is wel het type spits waarmee ik graag zou
willen voetballen.'
Volgens Siem de Jong heeft zijn jongere broer zich vooral in het
laatste jaar bij FC Twente sterk ontwikkeld. 'Het vasthouden van
de bal, Daarin heeft hij flink wat stappen gezet. Hij maakte vorig
seizoen niet voor niets 25 goals. Hij is sterk in de lucht maar ook
met de voet gevaarlijk in de zestien.'
In de Bundesliga bij Borussia Mönchengladbach moest Luuk de
Jong zich aanpassen aan een wat minder offensief systeem. 'Hij
staat nu verder van de goal af. Hij krijgt minder voorzetten dan
bij Twente', stelt Siem de Jong.
“Qua voetbal zijn we verschillend, maar qua karakter zijn we wel
een beetje hetzelfde', vervolgt Siem de Jong de vergelijking. 'Hij is
nu ook wat rustiger geworden.' Als buitengewoon apart ervoer hij
de jongste voorkeur van Louis van Gaal voor hem als breekijzer
bij Oranje boven onder meer zijn broer met zijn zeven interlands.
'Best apart om met Luuk te strijden voor een positie bij het
Nederlands elftal. Al kan ik dus ook elders uit de voeten.'

Mede door blessures van Ryan Babel en Kolbeinn
Sigthórsson fungeerde hij ook weer regelmatig als
spits, met vooral op rechts wisselende buren als
Schöne, Boerrigter, Cuenca of Lukoki. 'Het liefst
speel ik achter de spits, zoals onder Jol. Dus echt
als tweede spits die erbij komt in de zestien. Maar
ik vind de spits ook een lekkere positie. Je kan je
veel laten inzakken, ruimte voor jezelf maken. Het
zijn wel de posities die ik graag speel. Nee, een
echte pure spits ben ik niet. Als ik spits sta, houdt
dat ook een andere manier van spelen in. Als de
trainer mij in de spits zet, zit er vaak een bedoeling
achter.'
De constante prestaties resulteerden uiteindelijk
ook in een eervolle oproep voor Oranje, na bijna
drie jaar eindelijk de tweede invitatie bij de laatste
selectie. Zijn meervoudige inbreng bij Ajax overtuigde Louis van Gaal vorige maand voor de WKduels tegen Estland en Roemenië. In eerste instantie als breekijzer voor de aanval, maar eventueel
ook bruikbaar als rechtshalf. 'Ik denk dat ik beide
rollen kan invullen. Ik ben hier heel blij mee',
reageerde hij verheugd op de 'promotie' naar
Oranje. Juist zijn vermogen om op meerdere plaatsen te kunnen functioneren, viel nu eens wel merkbaar in zijn voordeel uit. Als een vorm van erkenning voor een soepel scorende en zelden falende
allrounder. Zij het uitgerekend in een periode dat
hij bij Ajax vooral als rechter middenvelder opereerde.
Niet voor niets benoemde trainer Frank de Boer de
stille kracht tot aanvoerder van het opnieuw verjongde Ajax. In die functie communiceert Siem de
Jong nu ook meer met de technische staf over allerlei interne zaken. 'Dat staat los van de aanvoerdersband. Ik ben nu minder met mijn eigen ontwikkeling bezig dan eerder in mijn carrière. Ik vind het
vooral een eer. Maar met die band om ben ik niet
ineens anders geworden. Dan zouden ze me als
aanvoerder ook niet serieus nemen. Voor mij is het
ook een leerproces. Ik denk wel dat ik het vaak
goed zie. Om dat goed over te brengen moet ik me
misschien nog meer ontwikkelen. Ik praat daarover
ook met Poulsen en Moisander. Vorig jaar hadden
we ervaren jongens als Vertonghen, Ooijer en
Janssen. Dit seizoen spelen we met veel jonge jongens. Volgens mij wordt de groep elk jaar weer jonger', oppert Siem de Jong, één van de weinige leiders bij Ajax, zelf ook pas 24 jaar, bescheiden van
aard , de ideale teamspeler en bepaald niet het type
van een luidruchtige vedette met kapsones.
Hij vertegenwoordigt evenmin de branie van het
aloude Ajax, de bluf van de authentieke
Amsterdammer. Die soms irritante arrogantie
lijkt ook stilaan uitgestorven, met de huidige
gemêleerde generatie. 'Toen ik bij Ajax in de B1
kwam, heb ik nooit iets gemerkt van die bluf of
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'De snelste op 5 en 10 meter'
FOTO: ERIC VERHOEVEN

zo. Ik vind dat je zoiets op het veld
moet laten zien, dan dwing je ook
het meeste respect af', beseft Siem
de Jong, al jaren inwoner van
Amsterdam. 'Ik voel me heel erg
thuis in Amsterdam. Ik heb het er
erg naar mijn zin. Het laatste half
jaar ben ik ook heel weinig in
Doetinchem geweest. Vroeger ging
ik bijna elke week wel naar
Doetinchem. Mijn vrienden komen
nu ook wat meer naar Amsterdam.'

Als de ideale teamspeler ontbeert Siem de Jong in wezen een duidelijk specialisme in het voetbal. Hij leent zich vlot voor verschillende posities. 'Zelf
vind ik mijn sterke punt het bijkomen bij de spitsen. Soms doe ik dat nu te
weinig. Onder Jol kwam ik als tweede spits geregeld in de zestien. Ik zie
vooral de ruimtes in de zestien.'
Zowel de snelheid van handelen als de juiste keuzes maken kan wat hem
betreft nog beter. 'Daar ben ik ook mee bezig. Ik denk wel dat ik me daarin
ontwikkel. Qua pure snelheid was ik bij testjes in het begin van het seizoen
redelijk snel. Ik was de snelste op de 5 en 10 meter. Maar het draaien en
het aannemen, die behendigheid kan sneller.' Siem de Jong beschikt over
een strak schot en kan goed koppen. Hij is vrij lang - 1.85 meter tegen 1.89
meter van zijn jongere broer. 'Ik kan tegenwoordig ook goed verdedigend
koppen, in duels de bal koppend veroveren. Ik acht mezelf redelijk allround.
Maar in het wenden en keren moet ik me met links meer ontwikkelen dan
met rechts', zo verraadt Siem de Jong meer dan voldoende zelfkritiek.

In principe bindt zijn contract hem
nog zeker twee jaar aan Ajax. 'Ik heb
dat al eerder gezegd: aan het einde
van het seizoen kijk ik wel of er iets
op mijn pad komt en dan zie ik wel
wat ik ga doen. Het is niet zo dat ik
per se weg wil. Ik denk niet dat ik uitgeleerd ben
bij Ajax. Maar misschien is het goed voor mijn
ontwikkeling om een keer in een andere omgeving verder te kijken. Dat zal ik aan het einde
van het seizoen overwegen. Het is toch alweer
mijn zesde seizoen bij Ajax. Het ligt er ook aan
wat er langs komt. Ik hoop dit seizoen in elk
geval goed te kunnen afmaken', mijmert Siem
de Jong, die wat betreft zijn toekomst zowel zijn
vader als zijn zaakwaarnemer Louis Laros (VVCS)
nadrukkelijk zal betrekken in de overpeinzingen
over de volgende halte in zijn loopbaan.

Bij een eventuele scheiding neigt hij, als hij vrijuit
kan kiezen, naar een gerenommeerde club in
Duitsland, waar ook zijn broer de scholing heeft
voorgezet. 'Qua spel en type voetbal pas ik, denk ik,
het beste in de Bundesliga. Ook Engeland heeft een
mooie competitie. Dus als eerste Duitsland, dan
Engeland. Spanje zal me minder liggen, net als in
Italië. Duitsland zou een mooie stap zijn, maar stel
dat er geen Duitse club zou komen, is dat ook lastig. Ik zie wel wat er in de zomer gebeurt', zo wil
Siem de Jong sowieso niet al te ver vooruit kijken
in de opportune wereld van het voetbal.
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Gedreven in alles wat we doen.
Dat is het idee.
Sport is je leven. Daar doe je alles voor. Grote druk om te presteren, vaak onderweg, nauwelijks privacy. En weinig aandacht voor
ﬁnanciële zaken. Gelukkig kun je die met een gerust hart overlaten aan jouw ﬁnanciële topcoach van de Rabo Topsportdesk.
Wij kennen de topsportwereld van binnenuit en weten wat topsporters beweegt. We helpen je met een persoonlijk toekomstplan en nemen je alle zorg uit handen. Dat is de gedachte, dat is het idee.
Meer weten? Bel de Rabo Topsportdesk: (040) 293 65 96.

Rabo Topsportdesk.
Jouw ﬁnanciële coach.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.topsportdesk.nl

Lectori Salutem:
graag geld terug, maar hoe?
STEF BEKKER

O

'

pzij, opzij, opzij, maak plaats, maak
plaats, maak plaats, we hebben
ongelooflijke haast'. Wie kent deze
9 woorden niet. Herman van Veen
maakte zich hiermee onsterflijk. De
maatschappij draait, ondanks de gure economische recessie, op volle toeren. We zijn altijd
bereikbaar. Pingen of whatsappen, e-mail, sms of
telefoon. Geen rust. Toch zijn er momenten dat
het goed is de tijd te nemen voor zaken die daarom vragen. Tijd nemen voor het indienen van de
aangifte. De Belastingdienst ziet dat graag voor 1
april gebeuren. Doe je dat en je krijgt geld terug,
dan wordt dat voor 1 juli op de rekening gestort.
Echter, haastige spoed is zelden goed.
Zo kondigt de Belastingdienst aan welke zaken
zij onder de loep zullen nemen. Voor het aangiftejaar 2012 worden zaken als het verhogen van
de hypotheek, de (on)terechte aftrek van lijfrentepremies en de (on)terechte aftrek van zorgkosten scherper gecontroleerd. Tevens blijkt uit een
onderzoek dat belastingplichtigen vaak moeite
hebben om de fiscale spelregels rondom een
echtscheiding goed toe te passen. Ook daar zal
de Belastingdienst scherp naar kijken. Vooraf
laat de Belastingsdienst dus weten hoe zij het
aangiftespel gaat spelen. Diegene die zijn aangifte moet indienen kan zich dus goed voorbereiden en zijn aangiftetactiek daarop spreekwoordelijk afstemmen.
Een voorbeeld. Met het verhogen van de hypotheek stijgt het bedrag van de te betalen rente.
Het zou prettig zijn als die rente tegen het
hoogst mogelijk tarief aftrekbaar is. Dat moet
het tarief van 52% in box 1 zijn. Toch leeft in de
praktijk nog immer het misverstand dat hypotheekrente altijd aftrekbaar is tegen 52%. Helaas
is dat niet zo want het gaat er immers om waar
het geld aan besteed is. Kort gezegd moet het
besteed worden aan de eigen woning om aftrek
op te leveren. Geld geleend, met het huis als
onderpand, om eindelijk eens die kostbare
wereldreis te maken, levert geen renteaftrek in
box 1 op. Wordt de eigen woning met geleend

geld verbouwd, dan zal het met die betaalde
rente wel goed gaan in box 1. Wat de
Belastingdienst wel zal doen is checken of dat
geld ook daadwerkelijk aan een verbouwing is
besteed. De verbouwingsnota's zullen opgevraagd en gecontroleerd worden. Het advies is
dan ook om dergelijke bonnen alsmede de betalingsbewijzen goed te bewaren.
Een ander voorbeeld waar je wellicht je voordeel
mee kan doen is het claimen van voorkoming
van dubbele belasting over jouw salaris. Deze
lastige materie laat zich het best via een voorbeeld uitleggen. Als voetballer speel je wedstrijden in internationaal verband of ga je op trainingskamp naar zonnige oorden. De vraag is
dan of een deel van je (basis)salaris mag worden
toegerekend aan de werkzaamheden die je in
dat land verricht. Als Nederland met dat land
een belastingverdrag heeft gesloten, kun je vervolgens bekijken of je voorkoming van dubbele
belasting kunt claimen. Het Nederlandse verdragennetwerk bevat slechts voor een beperkt aantal landen een voor de voetballer / sporter gunstige regeling. Denk bijvoorbeeld aan een land
als Spanje. Voor Spanje is het namelijk niet vereist dat er aldaar belasting wordt geheven over
het toerekenbare inkomen terwijl Nederland
toch voorkoming van dubbele belasting moet
verlenen. Normaliter zal Spanje wegens uitvoeringsproblemen geen belasting heffen over (een
deel van jouw basis)salaris. Omdat er al belasting op jouw salaris is ingehouden en Nederland
toch voorkoming van dubbele belasting moet
verlenen, zal de aangifte vaak resulteren in een
teruggaaf!

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

Zomaar wat voorbeelden die spelen in de aangiftepraktijk. Voorbeelden die jij zou kunnen
gebruiken als jouw aangifte ingediend moet
worden. Rust. Reflectie. Scherpte.
Helpt bij je sportieve prestaties. Ook bij fiscale
verplichtingen. Neem er liever goed de tijd voor.
Dat kan geld opleveren!
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Marcel Meeuwis
Tekst: Iwan Tol

Daar floept het beeldscherm aan, Marcel Meeuwis meldt zich via Skype vanuit
Australië. 'Hé hallo. Alles goed daar?', vraagt hij opgewekt. Meteen schuift hij
het beeld uit. Lachend: 'Eh, je vindt het toch niet erg als ik af en toe een hap
van mijn eten neem hè?'

B

ijna twee maanden zit de 32-jarige
Brabander nu Down Under, bij
Melbourne Heart, een van de tien
clubs uit de Australische A-League.
Hij verblijft in een hotel, op tien
minuten rijden van het trainingscomplex op de
universiteitscampus. 'Een soort mini-appartement is het. Prima geregeld allemaal.'
Meeuwis is net terug van een bezoek aan het
centrum van Melbourne. 'Het is een smeltkroes
van culturen hier', vertelt hij. 'Alles loopt door
elkaar: Aziaten, hippies, noem maar op. In
Nederland zou ik om de tien seconden omkijken, maar hier is het heel normaal. Bovendien
heeft de stad alles. Van musea, opvallende restaurants, backpackers kroegjes tot hippe nachtclubs. Het is echt prachtig. De levensstandaard
is hier hoger dan in Nederland. Veel mensen
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gaan in de ochtend fietsen, hardlopen of doen
in een park aan yoga. En wanneer de zon ondergaat sporten de mensen op de boulevard en het
strand. Heerlijk om die surfers te zien en ik kon
het natuurlijk niet laten om dit ook te proberen.
Dat valt echt tegen hoor, maar al doende leert
men. Ik heb het uitstekend naar mijn zin.'
Dat is goed om te horen. Maar Meeuwis is
natuurlijk niet voor de rijke cultuur en het
mooie straatbeeld naar de andere kant van de
wereld gereisd. Zijn doel was om minimaal de
play-offs te halen met Melbourne Heart, de club
die pas sinds 2009 bestaat en door de inmiddels
weer vertrokken John van 't Schip werd klaargestoomd voor de A-League. 'Alleen zullen wij zonder een wonder de play-offs helaas niet gaan
halen´.

Begin februari kreeg Meeuwis een telefoontje van
zijn zaakwaarnemer Louis Laros van de VVCS. Of
hij iets voelde voor een avontuur in Australië.
Daarna ging het snel. 'Want toen ze bij Louis informeerden, waren er nog maar zeven wedstrijden te
spelen in de competitie. Haast was dus geboden.'
Melbourne Heart was hem op het spoor gekomen
dankzij de Australische Nederlanders in de technische staf. Met oud-doelman Peter Zois, nu assistent
bij Melbourne Heart, speelde Meeuwis bijvoorbeeld
nog samen bij Willem II. Ook Joey Didulica, exAjax en ex-AZ, is geen onbekende van hem.
Welgeteld één nacht slapen had Meeuwis nodig
om de knoop door te hakken. 'Daarna heb ik met
mijn ex-vriendin overlegd hoe we dat met de kinderen zouden doen. Toen dat was geregeld, heb ik
ja gezegd. De tickets werden opgestuurd en vijf
dagen later zat ik in het vliegtuig. Via Dubai en
Kuala Lumpur landde ik, dwars door allerlei tijdzones heen, 27 uur later in Melbourne.'
Als Meeuwis eerlijk is, had hij niet verwacht dat
zijn carrière nog deze wending zou krijgen. Zijn
loopbaan speelde zich voor het grootste deel in
Nederland af (Willem II, VVV-Venlo, Roda JC,
Feyenoord en opnieuw VVV-Venlo) of vlak over de
grens (Borussia Mönchengladbach). In de winterstop was er belangstelling van Atvidaberg uit
Zweden, De Graafschap, FC Eindhoven en Go
Ahead Eagles. Maar eigenlijk had hij al zijn peilen
op Willem II gericht, de club waar hij als jonge jongen debuteerde in het betaalde voetbal.
Teruggaan naar Tilburg zou voor hem, als
Goirlenaar, de cirkel rondmaken. 'Ik zag het helemaal zitten: samen met Hans Mulder op het middenveld spelen, beetje pit in de ploeg brengen.
Trainer Jurgen Streppel en technisch directeur
Marc van Hintum waren ook enthousiast. Er moest
alleen een externe financier worden gevonden,
want hun prioriteit was een spits, daar waren ze
helder in.'
Uiteindelijk bleek die financiering toch een probleem te zijn. 'Toen heb ik gezegd: weet je wat? Ik
heb hier mijn opleiding tot voetballer genoten,
daar ben ik Willem II heel dankbaar voor en daarom bied ik jullie aan om geheel gratis het komende halve seizoen te komen voetballen.' Mijn enige
voorwaarde was dat ik daarna wel een één-jarig
contract wilde tekenen tegen een normaal Willem
II-salaris. Dat vond iedereen een mooi gebaar.
Assistent John Feskens, toch een clubicoon, kwam
zelfs speciaal naar me toe. Hij zei: 'Dat vind ik nou
geweldig, Marcel. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.' En volgens Willem II zou het wel goed
komen allemaal.'

Maar dat kwam het dus niet. 'Zij kwamen met het
volgende voorstel: er waren nog 16 duels te gaan
en daarvan zou ik 10 wedstrijden in de basis moeten staan; daarna zou ik pas aanspraak kunnen
maken op een contract voor het volgend seizoen.
Dat vond ik veel te onduidelijk. Mijn zaakwaarnemer Louis Laros steunde mij daar gelukkig in. Ik
bedoel: wat nou als ik geblesseerd was geraakt? Of
Willem II was na negen duels al gedegradeerd?
Dan zouden ze me dus om kosten te besparen op
de tribune kunnen zetten. Ik kreeg het gevoel dat
ze misbruik maakten van de situatie. Daarom heb
ik nee gezegd tegen die aanbieding.'
Hij voelt zich nog altijd een beetje in de steek gelaten door zijn oude club. 'Wat mij het meest raakte,
was dat Willem II de volgende dag naar buiten
heeft gebracht dat ze mij geen aanbieding deden,
omdat de club andere prioriteiten had. Dat vond ik
heel ongelukkig gecommuniceerd. Want dat kon
voor de leek die dit las maar twee dingen betekenen. Of ik vroeg te veel geld of ze vonden mij niet
goed genoeg meer.
Maar beide zaken
klopten dus niet. Ik
wilde notabene gratis komen spelen.
Willem II beloofde
mij dat het bericht
gerectificeerd zou
worden. Nou, daar
zit ik nog steeds op
te wachten.'

‘Sommige
mensen onderschatten wat
voor macht ze
hebben’

Meeuwis heeft het
stempel van “lastige
jongen”. Het is ingegeven door wat analisten op tv over hem zeggen.
'Als die elke keer maar weer hetzelfde roepen, gaan
mensen dat op een gegeven moment vanzelf geloven', zegt hij. 'Sommige mensen onderschatten wat
voor macht ze hebben. Daar is niet tegen te vechten, hoe oneerlijk het ook is.'

Bij VVV-Venlo zou zijn contract zijn ontbonden
omdat hij problemen had met zijn trainer Ton
Lokhoff. 'Echt onzin', weerlegt Meeuwis. 'Hoe kun
je nou ruzie krijgen met Ton Lokhoff? Dat is zo
ongeveer de aardigste man in het betaalde voetbal.
Hij heeft nota bene zelf ook in Voetbal
International gezegd dat hij met mij prima door
één deur kon. Toen Jordy Clasie tijdens VVVFeyenoord naar hem riep dat-ie zijn bek moest
houden, ben ik meteen naar hem toe gegaan. Ik zei
tegen Clasie: 'Heb eens wat meer respect voor mijn
trainer. Dat opstootje leverde mij zelfs nog een gele
kaart op. Dat zou ik toch niet doen als ik ruzie had
met de trainer? Dus waar die verhalen over problemen met Lokhoff nou vandaan komen, is mij een
raadsel. Maar het wordt wel allemaal zo naar bui-
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de spelers hebben hier veel zelfdiscipline. Ook
buiten het veld. Toen ik hier net begon, speelden
we tegen Newcastle Jets, op anderhalf uur vliegen. We kwamen aan in het hotel. De oudere jongens zeiden toen: over vijf minuten bij het zwembad allemaal. Daar gingen we oefeningen doen.
Er kwam geen trainer aan te pas. Dat vind ik echt
een opvallend verschil met Nederland.'
'Ook heb je hier, net als in Duitsland, nog het
echte respect onder elkaar. Iedere dag geef je netjes elke teamgenoot, de trainers en de mensen
van de medische staf een hand en de jonge spelers zorgen ervoor dat alle materialen klaar staan
op het veld en ruimen dit na de training weer
keurig op.'
ten gebracht. Het management en ik zaten niet meer
op één lijn. Daarom zijn we als volwassen mensen uit
elkaar gegaan. De pers smulde ervan en ik was weer
de moeilijk jongen. Ach ja, ik weet wel beter´.
Onterechte beschuldigingen, het mikpunt van
kritiek, een voortijdig vertrek. Het was, al met al,
een opeenstapeling van gebeurtenissen die hem
zelfs even deed overwegen om te stoppen met
voetbal. 'Zo hoog zat het me.' Nu hij in
Melbourne zit, ver weg van Nederland, komt hij
tot rust. 'Het is geen vlucht geweest,' benadrukt
hij. 'Maar het is wel fijn om even in een andere
omgeving te zijn.'
Aan het begin van dit seizoen werd hij al eens
benaderd door Graham Arnold, de Australische
oud-spits van Roda JC. Hij is nu trainer van
Central Coast Mariners uit Gosford, een stad net
boven Sidney, waar ook Patrick Zwaanswijk
speelt. Destijds vond Meeuwis het nog te vroeg
voor een stap naar de andere kant van de wereld.
Hij verwachtte bovendien zijn kinderen te veel te
gaan missen als hij bijna een jaar weg zou zijn.
'Nu is het drie maanden. Dat is te overzien. En ik
moet zeggen: ik ben echt positief verrast door het
niveau van de A-league.'
Het voetbal in Australië kent een relatief korte
geschiedenis. Pas sinds het begin van deze eeuw
maakte men er serieus werk van om de competitie op te krikken naar Europese maatstaven. Om
dat voor elkaar te krijgen, werd de hulp van
diverse Nederlandse experts ingeroepen. Zo lichtte Mario van der Ende de arbitrage door, zette
Rob Baan een jeugdcompetitie op en probeert
Han Berger als technisch directeur van de voetbalbond talenten op te leiden volgens 'de
Hollandse School'.
Met succes, zo lijkt het. De A-League maakt flinke
stappen. Wat de Nederlandse pioniers al opmerkten, ondervindt Meeuwis nu ook: Je voelt hier het
échte willen winnen. De duels zijn stevig, maar
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Wel zijn er in tactisch opzicht nog stappen te
maken, meent Meeuwis. 'Dat merk ik bijvoorbeeld
aan het tempo van het spel. Dat ligt soms verschrikkelijk hoog. Ze nemen te weinig rustmomenten, waardoor het vaak moeilijk is om tactisch een
goede positie in te nemen. De balverliesmomenten
liggen daardoor ook hoger dan in Europa. Wat ook
opmerkelijk is, is dat ieder team maar vier wissels
op de bank heeft zitten: een keeper en drie spelers.
Dat komt doordat de nationale bond voor alle
clubs de vliegtickets betaalt en het anders een heel
hoog kostenplaatje gaat worden. De kans dat je
invalt is dus heel erg groot.'
Een van zijn mooiste ervaringen was de wedstrijd
tegen Sydney FC. Plotseling stond hij tegenover

een jeugdheld: Alessandro del Piero. 'Hij is niet meer de
snelste, maar nog steeds heel goed. Heel slim ook. Ik vond
het best een eer om tegen hem te spelen. Als jeugdspeler
keek ik naar de Champions League en genoot ik enorm van
zijn spel en doelpunten.'
Zijn shirt heeft hij na afloop niet gevraagd. 'Dat wilde iedereen al. Maar goed, zo zijn er meer grote jongens tegen wie je
speelt. Emile Heskey bijvoorbeeld. Maar ook Nederlandse
jongens. Youssouf Hersi doet het heel goed bij Sydney
Wanderers. Samen met Shinji Ono is hij de grote meneer
daar. Verder spelen
ook Stef Nijland,
Patrick Zwaanswijk,
Pascal Bosschaart,
Stein Huysegems en
Brett Emerton in
deze league.
Welbekend bij jullie.'

‘Ik ben echt
positief verrast
door het niveau
van de A-league.'

De thuiswedstrijden
van Melbourne
Heart worden gemiddeld door zo'n 11.000
toeschouwers
bezocht. De club deelt het stadion, dat naast het beroemde
tennisstadion Melbourne Park ligt, met rivaal Melbourne
Victory. Het ontbreekt er de spelers aan niets: de kleedkamers zijn ruim, er is een zwembad, een groot bad, een aparte behandelkamer. 'Superprofessioneel allemaal', roemt
Meeuwis zijn werkplek. 'Qua medische begeleiding zijn ze
hier sowieso erg ver, merk ik. We moeten bijvoorbeeld bijna

elke dag onze urine inleveren. Zo houden ze de vochthuishouding in de gaten. We reizen met een speciale legging
aan die zorgt dat je spieren een goede bloedcirculatie hebben en dus sneller herstellen. En we moeten elke dag na de
training in een ijskoud bad. Iedereen is echt topfit. Vandaar
dat ik nu begrijp waarom ik in Nederland vaak achter Bretje
Holman aan moest rennen. Het zit in hun bloed.'
Wat hem verder opvalt in Australië, is het publieksvriendelijke karakter van de A-League. 'In de rust is er van alles te
doen op het veld. Er is muziek, er zijn cheerleaders, kinderen spelen tegen elkaar, oud-spelers ook. Vergeet niet: het
voetbal bestaat hier pas tien jaar. Ze moeten de mensen nog
voor zich winnen. Daardoor denken ze veel commerciëler.
Niemand staat er van te kijken dat je vlak voor de wedstrijd
en in de rust interviews moet geven. Bovendien valt het niet
mee om de strijd aan te gaan met meer populaire sporten
als AFL, Rugby en Cricket.'
'Ook het vele vliegen is iets waar ik aan heb moeten wennen. Voor de uitwedstrijd tegen Newcastle waren we anderhalf uur onderweg. Dat is nog relatief dichtbij. De uitwedstrijd tegen Wellington speelden we in Dunedin. Dat ligt in
Nieuw-Zeeland en was in in totaal bijna vijf uur vliegen. We
kregen gelukkig ook een dagdeel vrij om wat te kunnen
zien van het land.'
Deze zomer loopt zijn contract af bij Melbourne Heart.
Meeuwis hoopt nog wat jaren te voetballen. Ik ben immers
topfit geraakt hier. Wat hij na zijn carrière gaat doen, weet
hij nog niet. Er zijn wel wat plannetjes, maar niets is nog
concreet. 'Dankzij het CFK-fonds zit er gelukkig ook geen
druk achter. De VVCS is in mijn carrière belangrijk geweest.
Bij het afsluiten van al mijn arbeidsovereenkomsten hebben
zij mij enorm goed geholpen. En ook bij de arbeidsontbinding afgelopen winter. En als ik vragen heb, ook nu weer, is
één telefoontje genoeg. Ik zou dan ook elke voetballer willen
adviseren om die paar euro per maand te betalen om lid te
zijn van de vakbond. Je weet nooit in welke situatie je terecht
komt. In de voetballerij kan morgen alles anders zijn.'
Tot nu toe kijkt hij tevreden terug op zijn carrière. 'Ik heb
bij een grote club in het buitenland gespeeld, met grote spelers. Met hen heb ik heel Duitsland doorgereisd, in mooie
stadions gespeeld. En in Nederland heb ik bij Feyenoord
mogen voetballen, mijn jeugdliefde. Ondanks het feit dat
Peppi en Kokkie (Derksen en Van der Gijp) me wekelijks
onderuit probeerden te halen, kreeg ik veel waardering van
mijn teamgenoten, het management en de supporters. Op
zondagmiddag en zaterdagavond op dat veld in De Kuip
mogen staan, dat is me toch maar mooi gelukt.'
Het is ook maar net hoe je het wilt zien, zegt hij. 'Ik ben in
elk geval geen onopvallende verschijning geweest. Altijd en
overal heb ik op een nette manier mijn mening gegeven, al
wordt dat niet altijd gewaardeerd in het voetbal, heb ik
gemerkt. Het zij zo. Natuurlijk denk je weleens van: had ik
dat maar zus of zo gedaan. Maar ik heb overal mijn best
gedaan, dus waar zou ik nou spijt van moeten hebben?'
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Erik Falkenburg en Ruud Boymans: van ba
Door LEX MULLER

Sinds de zomer van 2011 lopen de carrières van Erik Falkenburg en Ruud Boymans
synchroon. Ze leerden elkaar goed kennen bij AZ en trokken samen anderhalf jaar op
in Alkmaar. Maar begin 2013 hadden beiden genoeg van hun weinig actieve rol als
reserve. Met behulp van dezelfde zaakwaarnemer (Arnold Oosterveer van Soccer
Vision - VVCS) dwongen ze toestemming af om te mogen worden uitgeleend aan NEC.
'Ik beschouw dit als een bevrijdende periode', bekent Erik Falkenburg.

Het voelt als
een bevrijding
FOTOGRAFIE: ERIC VERHOEVEN

M

edio 2010 verruilde Erik Falkenburg
(5 mei 1988 geboren in Leiden) het
net gedegradeerde Sparta voor AZ. In
Alkmaar tekende de aanvallende middenvelder een vierjarig contract. 'Er
was heel even sprake van interesse van PSV. Toen
kwam AZ. Dat vond ik wel een prettige stap. Ik wilde
niet direct naar een club als PSV bijvoorbeeld. AZ
speelde net onder de top-drie. Dat wilde ik ook wel
graag: een club uit de subtop. AZ was eigenlijk precies
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mooi; net tegen de top aan. Daar zou ik de tijd krijgen
om me te ontwikkelen. Dat vond ik belangrijk. AZ
heeft een vriendelijke uitstraling. Het leek me wel een
club waar ik me thuis zou voelen.'
In zijn eerste seizoen bij AZ (2010-2011) beloofde de
start een perfecte overstap. 'Je komt van een kleinere
club. Ik had niet verwacht dat ik er direct in zou
staan. Maar ik begon in de basis, uit tegen NAC. Als
spits. Ik scoorde ook meteen.' Trainer Gertjan Verbeek

bankzitters bij AZ tot uitzendkracht bij NEC
handhaafde Erik
Falkenburg vijf wedstrijden op rij als centrale aanvaller. 'Nee,
ik ben geen spits. Als
9,5 zou nog wel kunnen. Net er tussen spelen. Maar ik ben meer
een nummer tien
natuurlijk.'

formeerd. Ik heb daarna met AZ gesproken. Ik had
min of meer al mijn ja-woord aan AZ gegeven.
Ruud, maak je niet druk, hadden ze gezegd, we
gaan je halen. We hebben vertrouwen in je. Pas net
voor de voorbereiding hebben ze me daadwerkelijk
gekocht. VVV wilde een paar keer een nieuw bod
hebben. Voor mij was AZ sowieso de beste optie. Ze
zagen veel perspectief in mij. Ik kon nog flink doorgroeien. Ik zag het als een club die graag wil opleiden. Ik had echt het gevoel: dit is de perfecte stap.'

Uit tegen PSV scoorde
hij de enige tegentreffer in Eindhoven.
Maar tegen NEC verkoos de trainer de
Braziliaan Jonathas
als spits. Erik
Falkenburg mocht de
dug-out in de slotfase
verlaten. 'Het ging in
het begin best aardig.
Maar uiteindelijk
werd na een paar wedstrijden duidelijk dat
ik geen echte spits
was. En dan beland je
een beetje op de
bank.' Met als gevolg:
negentien wedstrijden
in totaal, waarvan dertien in de basis en
slechts vier voor de
volle negentig minuten; daarin scoorde
Erik vier doelpunten.

Het seizoen 2011-2012 opende voor zowel Erik
Falkenburg als Ruud Boymans zonnig. De twee verschenen bij de aftrap van de eerste (thuis)wedstrijd tegen PSV. AZ
brandde voortvarend los: 3-1; de
aanloop naar een langdurig succes als koploper. Maar Ruud
Boymans zwikte door zijn rechterenkel en hinkte na 66 minuten
van het veld.

'Het eerste seizoen zag
ik meer als een overgangsjaar. Statistisch
gezien was het nog
niet eens verkeerd.
Het had natuurlijk wel wat meer gemogen, wedstrijden en goals. Maar in principe denk ik maar zo: je
speelt het aantal wedstrijden dat je verdient.'
Eind juni 2011 voegde ook Ruud Boymans (29 april
1989 geboren in Born) zich bij de selectie van AZ,
ter vervanging van Graziano Pelle. VVV ging pas laat
akkoord met de overgang van zijn goalgetter. Net als
Erik Falkenburg signeerde de spits een contract voor
vier jaar. 'Er waren ook andere clubs. Ik kon naar
het buitenland. Er was ook interesse vanuit
Engeland. AZ had al in de winterstop naar mij geïn-

Ik had echt
het gevoel:
dit is de
perfecte stap

'Ik had de hele voorbereiding
meegedraaid. Ik had ook in de
kwalificatie voor de Europa
League meegedaan. Jozy Altidore
kwam net twee weken voor de start van de competitie. Hij viel toen in voor mij. Ik heb heel veel pech
gehad. Ik zwikte door mijn enkel. Dezelfde enkel die
ik in mijn jeugd had gebroken. Maar daar stond
deze blessure helemaal los van. Ze dachten dat mijn
enkel was doorgezwikt. Ik heb er vier weken mee
gelopen.'
Thuis tegen Vitesse loste Ruud Boymans in de rust
Jozy Altidore af voor de tweede helft. Na de 4-0 zege
verdween hij voor maanden in de ziekenboeg. Pas
begin maart, tegen Heracles, doemde hij in het laatste kwartier ineens weer op als invaller voor zijn
Amerikaanse concurrent. 'Diezelfde enkel deed nog
steeds pijn. Ze konden maar geen oorzaak vinden.
Daar heb ik heel lang mee gesukkeld. Uiteindelijk
heb ik gezegd: ik kan het niet meer aan. De pijn
bleef in mijn voet zitten. We zijn toen naar een
enkelspecialist gegaan. De beste van Europa en misschien wel van de wereld.'
Orthopedisch chirurg Niek van Dijk spoorde in het
AMC in Amsterdam het euvel op in de rechterenkel
van de Limburger. 'Hij zei dat de enkel min of meer
was gebroken. Er was een bot afgebroken en dat zat
los. Dat moest operatief worden verwijderd.' Pas na
ruim twee maanden verwijderde de chirurg de
boosdoener. 'Maar in de tussentijd had Benschop
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zich van rechtsbuiten opgewerkt tot tweede spits
achter Jozy Altidore. Toen ik weer fit was, was ik
derde spits. Ik zat altijd op de tribune. In de winterstop had ik nog wel een goed trainingskamp in
Turkije. Maar juist toen ging Benschop spelen en
was Altidore de tweede spits. Die kon hij niet zomaar op de tribune zetten. Dat was voor mij heel
moeilijk. Wel begrijpelijk, want ik was al die tijd
geblesseerd geweest. De jongens deden het goed.
Het team stond, we wonnen veel.'

in het seizoen daarvoor. Maar AZ wilde niet meewerken. Aan het einde van het seizoen heb ik het,
geloof ik, nog een keer gevraagd. Samen met mijn
zaakwaarnemer heb ik het voor de winterstop voor
de derde keer gevraagd. Er was wel meer belangstelling, maar NEC was snel concreet. Pastoor had al
een keertje naar mij geïnformeerd. Hij wilde me al
in de zomer hebben. Ik vind NEC een prettige club.
En ik wist dat de trainer me graag wilde hebben.
Dat vond ik een belangrijk aspect.'

Vanaf begin maart tot het slot op 6 mei resteerden
nog elf duels, waarin Ruud Boymans viermaal uit
de dug-out mocht kruipen. In de voorlaatste ronde,
uit tegen NEC, gebeurde dat al in de 35ste minuut,
voor de gekwetste Altidore. Het hele seizoen eindigde niettemin in mineur: zes keer ingevallen, één
doelpunt. 'Natuurlijk was dat niet best. Het was
totaal niet wat ik ervan had verwacht. Ik heb veel te
weinig wedstrijden gespeeld.'

Dankzij de hechte vriendschap met Erik Falkenburg
wisselde Ruud Boymans van zaakwaarnemer. 'Ik zat
eerst bij Arie Treffers. Maar daar was ik niet tevreden over. Via Erik heb ik Arnold Oosterveer (Soccer
Vision - VVCS) leren kennen. Ik was meteen heel
enthousiast over hem. Gelukkig kon hij me begeleiden. Daar was ik heel blij mee. Mede dankzij Arnold
heb ik ook de beslissing genomen om weg te gaan.
AZ wilde me eerst niet laten gaan. Ik mocht niet vertrekken. Ik ben blijven aandringen. En ook Arnold.
Erik had eerder toestemming. Maar uiteindelijk
mocht ik ook weg. Er waren ook nog andere clubs.
Toen ik hoorde dat NEC interesse had, wilde ik
meteen naar NEC. Ik wist dat Erik ook naar NEC zou
gaan. Dat was voor mij een voordeel. Ik vond het
fijn om samen bij een nieuwe club aan te komen.'

Ook Erik Falkenburg versleet in zijn tweede seizoen
bij AZ meer wedstrijden op de bank dan actief op de
mat. Elf optredens in totaal, waarvan acht in de
basis en toch nog zes gedurende negentig minuten.
Drie treffers; tegen Heerenveen, De Graafschap en
FC Groningen. 'Mijn gevoel over dat jaar is heel wisselend. Ik heb nog wel twee goals gemaakt in de
Europa League, thuis en uit tegen Udinese. Dat
maakte mijn seizoen nog wel dragelijk. Daar haalde
ik wel voldoening uit. Maar je speelt alsnog niet
genoeg.'

FOTOGRAFIE: ERIC VERHOEVEN

In het huidige seizoen (2012-2013) raakte het geduld
van de twee vrienden stilaan op. Erik Falkenburg
draafde nog in veertien van de achttien wedstrijden
op. Zijn totaal tot aan de winterstop: 7 keer in de
basis, waarvan één hele wedstrijd (uit tegen ADO);
zevenmaal ingevallen; drie doelpunten. Ruud
Boymans drong slechts éénmaal door tot de basis
(thuis tegen NEC) en mocht uit tegen NAC invallen.
'Het was meer bankzitten', zo vat Erik Falkenburg de
laatste periode in Alkmaar samen. 'Je raakt er min
of meer aan gewend, aan dat bankzitten. Ik ben
daar niet echt basisspeler geweest. Als ik in de basis
stond, was dat meer omdat Maher geblesseerd was.'
En Ruud Boymans over dat laatste half jaar: 'Ik
merkte gewoon dat ik steeds minder speelde. Ik viel
bijna nooit meer in. Ik raakte wel weer geblesseerd.
Een scheurtje in een spier in mijn bovenbeen. Dat
heeft weer zes weken geduurd. Maar ook als ik fit
was, viel ik weinig in. Je raakt dan als tweede spits
heel gedemotiveerd. Op een gegeven moment ga je
je afvragen of je nog wel wilt blijven.'
Erik Falkenburg had al eerder de vraag opgeworpen
of AZ hem niet wilde verhuren aan een club waar
hij wel geregeld aan spelen toe zou komen. 'Dat was

Zoon van een keeper
Ruud Boymans spiegelde zich als pupil aan zijn vader. 'Mijn vader was keeper in het
eerste van VV Born. Hij heeft me op voetbal gezet.' Net 12 jaar switchte hij naar
Fortuna Sittard. 'Vanaf mijn achtste jaar draaide ik al mee met het jeugdplan van
Fortuna. Elke zondag trainde ik bij Fortuna.' In de D1 van Fortuna Sittard schoolde de
trainer hem om tot spits. 'Ik was daarvoor middenvelder. Rechtshalf of nummer tien.
De spits in de D1 was geblesseerd. Daarna ben ik altijd spits gebleven.' Allerlei blessures plaagden hem tot zijn 17de jaar. 'Ik heb mijn enkel gebroken, een meniscusoperatie ondergaan, met mijn rug getobd. Ik was meer geblesseerd dan mij lief was.
Vanaf de A1 bleef ik fit. Het is toen ook snel gegaan.' Op 7 december 2007 debuteerde hij in het eerste van Fortuna Sittard. In de winter van 2009 trad hij in dienst
van VVV. 'Ik kwam daar met een kniepeesblessure. Het eerste half jaar heb ik daardoor niet gespeeld.' In het seizoen 2010-2011 hielp hij met 11 doelpunten mee aan
het behoud van VVV in de eredivisie.
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Hoewel beiden meer trainden dan speelden bij AZ, verrijkte en verbeterde het hogere niveau wel degelijk hun
ontwikkeling. 'Ik denk wel dat ik nu een betere speler
ben dan toen ik bij Sparta was', bevestigt Erik
Falkenburg. 'Ik heb me zeker ontwikkeld. Zoals in tactisch opzicht. Ik ben me ook meer bewust van tactische
zaken. De taken die ik moet uitvoeren. Verdedigend ben
ik sterker geworden, maar ook fysiek ben ik sterker
geworden. En mentaal sterker. In het verleden ben ik
soms wat gemakkelijk voor mezelf geweest. Dat heb ik
nu niet meer. Dat besef, die realisatie is bij mij vooral in
mijn tweede jaar gekomen. Ik vind Verbeek een goede
trainer. Hij heeft mij tactisch en verdedigend
beter gemaakt. Dat heb ik
zeker aan AZ te danken.'

‘Verdedigend,
maar ook
fysiek ben
ik sterker
geworden’

'Met name het meevoetballen heb ik geleerd',
somt Ruud Boymans als
pluspunt op van de tot
nog toe anderhalf jaar
aan scholing in Alkmaar.
'Ik was altijd gewend om
in een verdedigende
ploeg te spelen. Ik speelde
voor het eerst in mijn
leven in een ploeg die
meer balbezit heeft. Ik had altijd de gewoonte om snel
in de bal te voetballen. Om verdedigend te helpen, om
balvast te zijn. De bal ook op te halen. Door AZ heb ik
geleerd zo diep mogelijk te blijven. Me minder met het
spel te bemoeien. Nog meer loeren op ballen die van de
zijkanten komen, of een steekbal. Ik moet zo diep mogelijk aanspeelbaar zijn. Ik moet zeggen dat ik dat nu
prima beheers. Ik blijf zo diep mogelijk. Ik probeer daar
aanspeelbaar te zijn. Ik moet voor de goal komen. Ik
moet ook mijn goals maken. Ik heb me daar beter in
ontwikkeld en dat heb ik aan AZ te danken.'
In het halfjaar dat beide spelers aan NEC verhuurt zijn
hoopt het duo vooral aanzienlijk meer speelminuten te
krijgen en zonder druk te kunnen genieten. 'Ik
beschouw dit toch wel als een bevrijdende periode', onthult Erik Falkenburg. 'Zo voelt het ook. Ik kan eindelijk
weer lekker voetballen. Ik ben weer vrij in mijn hoofd.
Ik vind NEC een prettige club. De trainer ligt me goed.
Het team is prettig. Ik kan beter mijn gang gaan tussen
middenveld en aanval. Ik speel als nummer tien en in
sommige wedstrijden als tweede spits. De rol die
Pastoor voor mij in het elftal ziet, ligt me in ieder geval
goed.'
In tegenstelling tot Erik Falkenburg moest Ruud
Boymans aanvankelijk ook in Nijmegen genoegen
nemen met invalbeurten. 'Ik was niet fit. De trainer
vond dat ik conditioneel nog moest aansterken. Als je
start moet je negentig minuten kunnen spelen. Daar
was ik het mee eens. Ik had een flinke achterstand.
Door blessures maar ook doordat ik vaak op maandagavond moest spelen met Jong AZ. Dat is een heel ander

FOTOGRAFIE: ERIC VERHOEVEN

Zoon van een arts
Als profvoetballer heeft Erik Falkenburg een niet-alledaagse achtergrond. Zijn vader is arts (hematoloog) en hij doorliep met succes het
gymnasium. Geboren in Leiden streek hij, wegens het beroep van zijn
vader, al na vier maanden voor een jaar neer in Amerika
(Indianapolis). Terug in Nederland vestigde het gezin zich in
Oegstgeest. Via VV Oegstgeest zette hij de scholing voort in de Dafdeling van het naburige UVS in Leiden. Hij trok de aandacht van
Ajax en ADO Den Haag, maar kreeg het beste gevoel bij Sparta. In
Rotterdam mocht hij zich aansluiten bij de C1 van de Stichting (de
proftak van Sparta). 'Ik hoorde verhalen dat Sparta een goede jeugdopleiding heeft.' Als middenvelder schoof hij steeds meer op in de
richting van Jong Sparta en het eerste elftal. Op 23 januari 2008
debuteerde hij uit tegen PSV. In de 74ste minuut viel hij in, als
rechtshalf, voor Edwin van Bueren. De definitieve doorbrak kwam in
het seizoen 2008-2009, met Foeke Booy als trainer. In twee seizoenen werkte hij zich op tot vaste basisspeler, met in zijn laatste jaar bij
Sparta liefst 10 doelpunten in 30 wedstrijden.

niveau dan de eredivisie. De hele week trainde ik met
een gemengde ploeg van Jong AZ en het eerste. Dat was
toch een andere belasting. Dat kwam mijn conditie niet
ten goede.'
Het avontuur bij NEC loopt af in mei. 'Het staat vast dat
wij ons op 25 juni weer moeten melden bij AZ', onderkent Erik Falkenburg de beperkte duur van het uitlenen. 'Ik weet dat het voor een half jaar is. Misschien is
het ook wel een soort drijfveer dat je een half jaar de
tijd hebt om flink aan de bak te gaan. Maar mijn bedoeling is een andere club te zoeken. De realiteit is dat je je
in principe bij AZ moet melden. Maar de voetbalwereld
zit zo raar in elkaar. Mijn intentie is om dan iets anders
te hebben.'
De verbintenis van Ruud Boymans verbindt hem zelfs
nog een jaar langer aan AZ. 'Het boek AZ is voor mij nog
niet gesloten. Altidore kan weggaan, bijvoorbeeld. Ik
heb nog steeds een goed gevoel bij AZ. Ik heb nog twee
jaar een contract bij AZ. Ik moet sowieso terugkeren.
Maar zeg nooit nooit. Als ik het goed doe bij NEC en ze
willen me overnemen, dan is dat natuurlijk altijd
bespreekbaar. Maar ik ben nog niet geslaagd bij AZ. Dat
vind ik nog steeds heel jammer. Ik wil natuurlijk slagen
bij AZ. Daarom is dat boek voor mij zeker nog niet
gesloten.'
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Ruud Boymans en Bart van Muyen
hebben hun HBO-Bachelor binnen
13 december 2012 zal voor Ruud Boymans en Bart
van Muyen voor altijd een speciale datum blijven.
Immers, op deze dag behaalden zij hun hbo-diploma
Topsportmanagement en Ondernemerschap aan de
VVCS Academy.
Het volgen en afronden
van deze studie heeft
vanzelfsprekend bloed,
zweet en tranen gekost.
Dat het volgen van een
HBO-studie geen sinecure
is weet een ieder, maar
dat zij dit hebben gedaan
in combinatie met hun
voetbalcarrière en ook nog
binnen de reguliere
periode van 4 jaar, mag
met recht een topprestatie genoemd worden.
Ruud en Bart zijn van de 2008 lichting. Deze lichting
is de tweede groep voetballers die aan de VVCS
Academy begon aan de HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap. De overige leden
van deze lichting kozen ervoor langer over de studie
te doen, zij zullen waarschijnlijk in de komende
maanden afstuderen.
Het afronden van de HBO-studie door Ruud en Bart
gebeurde door het presenteren en verdedigen van hun

scriptie. De scriptie van Ruud gaat over Social Media
en hoe een voetballer dit kan toepassen bij het maken
van een personal brand. Bart schreef zijn scriptie over
de VVCS Academy. Hij stelde de concrete vraag ”Is
dit de ideale opleiding voor profvoetballers?”
Beide scripties werden beoordeeld door een
commissie, bestaande uit mensen uit het betreffende
werkveld en uit leidinggevenden van de opleiding.
Tevens moesten zij inzichtelijk maken op welke wijze
de tijdens de studie opgedane kennis in de scriptie
was toegepast.
De commissie beoordeelde beide scripties positief. Dit
resulteerde in een 7,5 voor Ruud en een 7 voor Bart.
De VVCS feliciteert Ruud en Bart met dit diploma!

Nog meer diploma’s ...
Naast de in dit magazine al
eerder genoemde Ruud
Boymans en Bart van Muyen,
waren er nog meer voetballers en trainers die een diploma hebben behaald aan de
VVCS Academy.

Zo heeft oud-profvoetballer Dennis
Krijgsman naast zijn werkzaamheden
als trainer en eigenaar van een
voetbalschool de cursus Marketing
succesvol afgerond.

Carin Bakhuis is trainster bij de meisjes-afdeling van FC Twente. Zij heeft niet alleen de
cursus Management met succes afgerond,
maar haalde met een 8 daarnaast ook nog het
hoogste cijfer van haar klas. Zij kreeg in het
bijzijn van haar pupillen het diploma uitgereikt.

Een van de nieuwe cursussen die je aan
de VVCS-Academy kunt volgen is de cursus Groepsdynamica.

VVCS Academy

Groepsdynamica is meer dan samen
paintballen of een survival in de Ardennen
Wat is groepsdynamica en wat
kan ik van de cursus verwachten?
Groepsdynamica is een kwestie van DOEN!!
In de cursus doe je kennis en inzicht op in de
werking van groepen, en krijg je antwoord op
vragen als:
• Hoe maak ik van een groep
individuen een team?
• Wat maakt een team tot een
succesvol team?
• Welke rol heb ik in dat proces?

Onderdelen die bijvoorbeeld aan bod
komen binnen de cursus zijn:
• Groepsstructuur (rol en status van de leden
ten opzichte van elkaar; waarden en normen
die het gedrag reguleren;
machtsrelaties en affectierelaties)
• Groepscohesie (hechtheid van de groep)

• Motivatie (hoe motiveer je ieder persoon
binnen de groep; wat zijn de persoonlijke
drijfveren van de groepsleden; intrinsieke en
extrinsieke motivatie)
• Groepsprocessen en teambuilding
• Ontwikkelingspsychologie

eenkomst uitgevoerd dient te worden. De
totale tijdsinvestering zal ongeveer 100 uur
bedragen. Daarnaast heeft iedere deelnemer
de mogelijkheid om gebruik te maken van
maximaal 5 verdiepingssessies.

Wat is de gewenste vooropleiding?
Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is voor topsporters en trainers,
waarbij veelvuldig gewerkt zal worden met
praktijkvoorbeelden uit de sport.

Havo of Mbo-opleiding (of door opgedane
werkervaring op dit niveau acterend).

Hoeveel tijd gaat de cursus me kosten?
Verdeeld over een half jaar zijn er 5 verplichte
bijeenkomsten (maximaal 12 personen). De
eerste en de laatste bijeenkomst zijn op een
locatie centraal in Nederland. De overige 3
bijeenkomsten zijn online sessies via de virtuele klas van de VVCS Academy. Na afloop van
iedere bijeenkomst krijgt iedere deelnemer
een opdracht die voor de eerstvolgende bij-

Wat kan ik met
het diploma?
Naast een gedegen kennis van en inzicht
in de werking van groepen waar je de
vruchten van kunt plukken, kun je instromen in de Hbo-opleiding Toegepaste
Psychologie. Je hebt dan een vrijstelling
voor het vak Groepsdynamica.

Wat kost de cursus?
895,-- per persoon inclusief alle studiematerialen en examenkosten.

Let op!

Excelsior-speler Mats van Huijgevoort had
via het reguliere onderwijs al meerdere
malen geprobeerd om een studie te combineren met zijn voetbalcarrière. Helaas
zonder succes. Nu hij zijn Managementdiploma heeft gehaald aan de VVCS
Academy, is hij zo enthousiast dat hij al
heeft aangegeven zeker door te gaan met
studeren.

Leroy Fer en Kelvin Leerdam hebben de cursus Management met goed gevolg afgerond.
Hoewel zij beiden tijdens hun cursus te
maken kregen met allerlei perikelen zoals
transfergeruchten, blessures etc., hebben zij
toch doorgezet. Dat hun medespelers respect
hebben voor hun doorzettingsvermogen,
bleek wel tijdens de diploma-uitreiking. Zij
ontvingen een staande ovatie!

Voor iedere cursus die je volgt aan de
VVCS Academy heb je recht op subsidie
als je lid bent van de VVCS of contractspeler bent. De subsidie kan oplopen tot
maximaal 45% van het cursusgeld.
Meer informatie over het cursusaanbod
van de VVCS Academy en de subsidies
vind je op de website van de VVCS:
www.vvcs.nl/academy
Heb je vragen over de cursus of wil je je
inschrijven, neem dan contact op met
Arjan Ebbinge. Arjan is telefonisch te
bereiken op nummer 06 422 98 097, of
via e-mail academy@vvcs.nl

Bas van Wegen en Thijs Sluijter over hun
ervaringen met de VVCS re-integratieservice
-Thijs, kun je iets vertellen over het
verloop van je voetbalcarrière?
Ik ben in 2001 begonnen bij sc
Heerenveen en heb daar een jaar in
de beloften gespeeld. Daarna heb ik
de overstap naar Heracles Almelo
gemaakt en daar 5 mooie jaren
beleeft. Na Heracles heb ik nog wat
mooie avonturen in het buitenland
mogen beleven. In 2006 ben ik voor
Litex Lovech gaan spelen. Na anderhalf jaar heb ik de overstap naar AS
Trencín in Slowijkije gemaakt. Na een
jaar Slowakije heb ik nog een seizoen
bij Nea Salamina Famagusta (Cyprus)
gespeeld. Na het seizoen in Cyprus
ben ik teruggekeerd naar Nederland.
Hier heb ik nog anderhalf jaar voor
FC Volendam en anderhalf jaar voor
Almere City FC gespeeld. Na 12 jaar
als prof te hebben gevoetbald, ben ik
sinds het lopende seizoen speler van
SV Spakenburg.
-Had je voor jezelf al een plan
voor ogen voor na je actieve
carrière als voetballer?
In mijn actieve periode als profvoetballer ben ik wel bezig geweest om
mezelf ook buiten het voetbal te ontplooien, een echt duidelijk plan had ik
echter nog niet.
-Hoe ben je in contact gekomen met
de re-integratieservice van de VVCS?
Via Suzanne van de VVCS ben ik erop
gewezen dat er vanuit de VVCS een
dienst is die zich erop richt om ex-

Thijs Sluijter

profvoetballers te helpen met het
opstarten van hun tweede carrière,
buiten het voetbal. Doordat ik zelf al
met allerlei ideeën rondliep, maar die
niet kon verwezenlijken heb ik
gevraagd of ik in contact kon worden
gebracht met Marieke van de re-integratieservice.
- Hoe is het traject verlopen en wat
doe je op dit moment?
Het traject wat ik met de hulp van
Marieke ben ingegaan, is voor mij erg
positief verlopen! We hebben samen
een duidelijk stappenplan voor mij
gemaakt om mijn ideeën te kunnen
verwezenlijken. Zo ben ik nu bezig
met opleiding Startend
Ondernemerschap. Een leuke opleiding die goed aansluit op mijn ideeën
om als zelfstandig ondernemer aan
de slag te gaan.
Marieke is zelf eigenaar van Sport
United en heeft een hoop verstand
van het zelfstandig ondernemerschap.
Marieke heeft mij dan ook een hoop
tips en begeleiding kunnen geven bij
het opstarten van mijn eigen
bedrijf.Ik ben inmiddels, naast mijn
opleiding, een eigen bedrijf gestart
wat Edu Sports heet. Edu Sports
organiseert clinics voor alle kinderen.
Dus ook voor kinderen die bij hun
reguliere sportclub niet mee kunnen
komen doordat ze bijvoorbeeld kenmerken van ADHD of autisme hebben. Daarbij organiseert Edu Sports
voetbalscholen, voetbalkampen,
voetbalverjaardagen en biedt sport
aan op Buitenschoolse Opvangcentra.
Voor verdere informatie kun je een
bezoekje brengen aan mijn website:
www.edusports.nl
-Is de re-integratieservice van de VVCS
voor jou van meerwaarde geweest in de
begeleiding naar een tweede carrière?
Ik denk dat de VVCS re-integratieservice voor alle spelers van meerwaarde kan zijn! De te nemen stappen na
je carrière zijn niet altijd even makkelijk en overzichtelijk. Via de re-integratieservice en de kennis en tips van
Marieke heb ik grote stappen in de
juiste richting kunnen zetten.

Bas van Wegen
-Bas, kun je iets vertellen over het
verloop van je voetbalcarrière?
Toen ik 4 jaar was ben ik gestart met
voetballen bij S.V. Geinoord te
Nieuwegein. Op jonge leeftijd, ik was
10 jaar, heb ik de overstap van S.V.
Geinoord naar Ajax gemaakt. Bij Ajax
heb ik in de jeugd uiteindelijk 4 seizoenen gespeeld. Na deze 4 seizoenen werd ik niet goed genoeg bevonden voor Ajax. Vervolgens heb ik de
overstap naar Feyenoord kunnen
maken. Daar heb ik een groot deel
van de jeugdopleiding doorlopen tot
aan de 1e selectie. Helaas heb ik uiteindelijk nooit in het eerste gekeept.
Na Feyenoord heb ik een stapje
terug gedaan naar Almere City FC
(destijds F.C. Omniworld).
Na 1 seizoen in Almere kon ik de
stap omhoog alweer maken en ben
ik overgestapt naar NAC Breda.
Bij NAC ben ik vervolgens 2 seizoenen actief geweest bij de 1e selectie.
Van NAC Breda ben ik voor het seizoen 2008/2009 overgestapt naar
HFC Haarlem. Bij Haarlem hadden
mijn teamgenoten en ik de pech dat
de club begin 2010 failliet ging.
Hierna kreeg ik een aanbieding van
FC Emmen, hier kon ik tot het einde
van het seizoen 2009/2010 komen
spelen. Na dit seizoen heb ik besloten
mijn actieve keeperscarrière te beëindigen.

-Hoe ben je in contact gekomen met
de re-integratieservice van de VVCS?
Aan het einde van het seizoen
2007/2008 kreeg ik bij NAC Breda te
horen dat ik niet in aanmerking
kwam voor een contractverlenging.
Vervolgens ben ik bij de VVCS in
aanraking gekomen met Team VVCS,
dit is een team samengesteld uit spelers die nog geen nieuw contract
voor het komende seizoen hebben
kunnen afdwingen. Ook ik heb hier
toen aan deelgenomen. Tijdens het
afsluitende FIFPro Tournament kregen we voorlichting van Marieke Pol
over re-integratie en daar heb ik
eigenlijk gelijk op ingehaakt.
- Hoe is het traject verlopen en wat
doe je op dit moment?
Zoals gezegd ben ik gelijk met
Marieke Pol in gesprek gegaan over
mijn toekomst zonder voetbal. Op dit
moment heb ik mijn eigen studio als
personal trainer in Meppel. 'BAS VAN
WEGEN personal trainer'. Op mijn
website is hier meer over te lezen:
www.basvanwegen.nl
-Is de re-integratieservice van de VVCS
voor jou van meerwaarde geweest in de
begeleiding naar een tweede carrière?
Ja enorm, als ik toentertijd niet het
gesprek was aangegaan met Marieke
Pol had mijn leven er nu heel anders
uitgezien. Daar ben ik Marieke nog
steeds heel erg dankbaar voor!
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VVCS betrekt nieuw
Na 8 jaar gehuisvest geweest te zijn in
de Zuidtoren in Hoofddorp betrekt de
VVCS eind april een gloednieuw pand.
De spelersvakbond verhuist mee met
mondiale spelersvakbond FIFPro die
het pand op een steenworp afstand
van het huidige kantoor heeft laten
bouwen. In het, op het park 20|20,
gebouwde kantoorpand krijgt de
VVCS de beschikking over 4 ruime
spreekkamers en een eigen bestuurskamer. Partner Soccer Vision heeft
tevens een eigen kantoorruimte vanuit
waar zij haar werkzaamheden zal
verrichten. Het pand is voorzien van
de modernste snufjes op het gebied van
communicatie en heeft tevens een mooi
eigen auditorium.

32

onderkomen

P

ark 20|20 is een bijzonder project, er
wordt namelijk gebruik gemaakt van
het revolutionaire craddle to craddle
concept. Door middel van duurzaam
bouwen en het gebruik van een
hoogwaardige, inspirerende open ruimte wordt
een nieuwe manier van werken gecreëerd. De
vooruitstrevende visie van Park 20|20 is om te
komen tot een 'werkomgeving zonder stekker',
ofwel een kantorengebied met een zo optimaal
gesloten kringloop.
Zeven dagen per week is in Park 20|20 een service team 24 uur per dag beschikbaar. Er zijn verschillende restaurants en andere ontmoetingsplekken. De ICT-omgeving voldoet aan de laatste
eisen. Park 20|20 ontzorgt verder via onder

andere een supermarkt, een stomerij, een
medisch dienstencentrum, kinderopvang, binnen- en buitensportaccommodaties,financiële
diensten en vele andere services. Daarnaast bieden de aan de entree van het park grenzende,
moderne hotel- en conferentiefaciliteiten de
gewenste complementaire voorzieningen.
Begin 2005 verhuisde de VVCS en FIFPro, waar
Theo van Seggelen als secretary general werkzaam is, vanuit Gouda naar de Zuidtoren in
Hoofddorp. Van daaruit groeiden beide organisaties explosief. Anno 2013 is een eigen pand de volgende stap om verdere groei mogelijk te maken.
De verhuizing zal medio april plaatsvinden,
de spectaculaire opening begin mei.
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Algemene Ledenvergadering
VVCS in Amsterdam

Op maandag 18 maart, hield de VVCS haar jaarlijkse ledenvergadering in het Comedy Café in
Amsterdam. Na een aantal jaar de vergadering te hebben ondergebracht in het Holland Casino
werd voor de verandering de Amsterdamse humor opgezocht. De opkomst was groot te noemen,
er was maar net genoeg plek om het gezelschap te herbergen in het niet al te grote café.

S

pelers uit ere- en eerste divisie ontmoetten elkaar onder het genot van
een hapje en drankje en bespraken
de wedstrijden van afgelopen week.
Voor de aanwezige oud-spelers was
het een weerzien met collega's uit het verleden.
Voordat de stand-up comedy show kon beginnen, dienden er eerst serieuze zaken te worden
afgehandeld. Allereerst werd het verslag van de
ledenvergadering als gehouden in 2012 goedgekeurd door alle aanwezige spelers. Vervolgens
presenteerde penningmeester Theo Migchelsen
het financieel jaarverslag over het afgelopen sei-

zoen en werd het VVCS bestuur decharge verleend. Ook de begroting werd goedgekeurd.
Steef Nieuwendaal werd door de vergadering
benoemd als bestuurslid van de VVCS. Steef had
al een aantal bestuursvergaderingen als waarnemer bijgewoond, en de ervaringen waren van
beide kanten zeer positief. De VVCS is verheugd
dat Steef nu definitief tot het bestuur is toegetreden.
VVCS voorzitter Danny Hesp lichtte in een
power pointpresentatie de werkzaamheden als
verricht in het afgelopen jaar toe. Van alle diensten werd een update gegeven van de laatste ont-
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‘Dat voetballers een
makkelijk doelwit zijn voor
de comedians bleek snel’
wikkelingen. Dieptepunt van het afgelopen jaar
was natuurlijk het faillissement van AGOVV, hetgeen toch weer verlies aan werkgelegenheid tot
gevolg had. De VVCS heeft haar leden bij AGOVV
niet alleen bijgestaan met alle perikelen rond de
aanvraag WW, maar ook met de overgang naar
clubs in zowel betaald- als amateurvoetbal. Te
meer bleek dat ondersteuning vanuit de vakbond onontbeerlijk is vanwege de starre houding van zowel curator als het UWV. Positief
nieuws was er over het aanstaande pleidooi aan
het Gerechtshof in Amsterdam inzake de tvrechten dat op 10 april gaat plaatsvinden. De
binnenkort te lanceren VVCS app voor IOS en
Android en natuurlijk het nieuwe FIFPro/VVCS
pand. De verhuizing naar het nieuwe pand zal

eind april plaatsvinden, de officiële opening
staat medio mei gepland. Al met al kan er
geconcludeerd worden dat het met de organisatie zeer goed gaat. En dat er een gezonde basis is
om de organisatie verder te professionaliseren.
Na afloop van de vergadering en het 3-gangen
diner toog iedereen naar de voorstelling in het
theatergedeelte van het Comedy Café, welke in
het teken stond van de “open mic avond”, hetgeen inhoudt dat een ieder die van mening is
dat hij de lachers op zijn hand kan krijgen, zijn
kans mag pakken. Dat voetballers een makkelijk
doelwit zijn voor de comedians bleek snel.
Wouter de Vogel (ADO) werd direct door een collega in de slachtofferrol geduwd en was kort de
gebeten hond. Ook de overige grappenmakers
maakten dankbaar gebruik van de aanwezigheid
van de profs. Het werd een meer dan gezellige
avond, waarbij wel bleek dat de een toch meer
talent heeft dan de ander.
Wij bedanken de spelers voor hun aanwezigheid
en inbreng.
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Vertrouwen en
de TV-rechten
PIM DE VOS

H

et wordt een spannende eindfase
van de competitie in de Eredivisie.
Dat schrijf ik nu, maandag 18
maart 2013, omdat ik mijn column
moet inleveren. Maar dat spannende slot van de competitie heb ik in het sportpanel van BNR Nieuwsradio al vijf maanden geleden voorspeld omdat het krachtverschil in de
Eredivisie gelukkig veel minder groot is dan
vroeger. De meeste clubs spelen niet meer met
veel te dure buitenlandse spelers, maar met
jonge Nederlandse spelers. De Engelse competitie daarentegen is al een gelopen koers, omdat
Manchester United met vijftien punten voorsprong niet meer in te halen is. Net als
Barcelona dat dertien punten op de nummer
twee voorstaat. In de Premier League spelen
bijna geen Engelsen meer. De Engelse jeugd
krijgt geen kans. De Engelse clubs hebben door
de TV-gelden teveel geld en kopen twee reservebanken vol buitenlandse spelers, ten koste van
de jeugdopleiding.
Feyenoord is dit jaar zo goed omdat Feyenoord
geen geld had om dure spelers te kopen en
gedwongen was om te investeren in z'n eigen
jeugd en natuurlijk Graziano Pellè. Graziano is
het schoolvoorbeeld van een voetballer die het
vertrouwen van zijn trainer heeft gekregen en
waargemaakt. Bij Sampdoria kwam hij niet verder dan vier goals in twaalf wedstrijden. Ronald
Koeman haalde hem het vorige seizoen bij
Feyenoord omdat volgens hem deze spits goed
was voor 15 goals. Hij werd uitgelachen.
Vandaag staat Pellè na 27 wedstrijden op 21
goals. Wie had gelijk!
Zonder vertrouwen van de trainer breekt geen
speler door. Als Messi niet het vertrouwen van
de toenmalige trainer-coach Frank Rijkaard had
gekregen, was zijn unieke carrière misschien
wel heel anders gelopen. Lionel zei over Frank:
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"Ik zal nooit vergeten dat hij mijn carrière
gestart heeft, dat hij mij het vertrouwen gegeven heeft, terwijl ik slechts zestien of zeventien
jaar oud was."

TV-Rechten
Op 10 april 2013 is het zo ver. Dan speel ik bij
het Gerechtshof te Amsterdam de wedstrijd die
ik ruim twaalf jaar geleden namens honderden
spelers, de VVCS en de Centrale Spelersraad
(CSR) tegen de clubs ben begonnen. Die wedstrijd gaat vooral om het principe: dat voetballers collectief recht hebben op een redelijke vergoeding voor hun portretrecht omdat de clubs
van hun portretten gebruik maken voor de uitzending van wedstrijdbeelden van voetbalwedstrijden. Hoe zat dat ook al weer? Vanaf 1990 tot
1999 hebben de clubs aan de spelers gezamenlijk via een stichting met een sociaal doel (voor
contractspelers en ex-contractspelers) een aandeel uit de televisiepot betaald. In de jaren 1996
tot 1999 was dat aandeel in de TV-gelden gelijk
aan dat van een club (destijds 1/37e deel). De
clubs zijn in 1999 opgehouden met betalen en
de spelers hebben dat niet geaccepteerd. In de
Auteurswet uit 1912 staat het portretrecht, maar
daarbij wordt nog niet gesproken van televisiebeelden. Johan Cruijff zou zeggen, 'logisch'. In
1912 was er nog geen tv en nog geen betaald
voetbal. Als het Gerechtshof de spelers in het
gelijk zou stellen, zou het de eerste keer zijn in
de hele voetbalwereld dat spelers gelijk zouden
krijgen met hun claim op een vergoeding voor
de uitzending van televisiebeelden. De VVCS en
de CSR spelen dus met de spelers een heel spannende finale. Nu ik het toch over vertrouwen
heb gehad: ik vertrouw op de (scheids)rechter.
Pim de Vos, 18 maart 2013

