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Seizoen 2016/2017
vooruitstrevend

Danny Hesp
DANNY HESP

S

eizoen 2015/2016 was wel één van de meest
geruchtmakendste seizoenen ooit. Of het
nu het Nederlands elftal betrof, FC Twente,
de FIFA, Matchfixing, de nieuwe voetbalpiramide, het rapport Winnaars Van Morgen,
(video)arbitrage, het licentiesysteem, de FIFPro klacht,
er gebeurde heel wat. Al deze onderwerpen waren
voor ons als VVCS maar ook voor de CSR voer voor
discussie. Nog nooit kwam de CSR tijdens de vakantie
voor spoedberaad bij elkaar omdat er een adviesaanvraag kwam vanuit de KNVB inzake FC Twente. Er is
natuurlijk ook nog nooit een vergelijkbare zaak
geweest. Dit tekent wel de betrokkenheid van de
leden van de CSR in deze zaak. De discussie die tussen
deze spelers ontbrandde over de situatie van FC Twente
waarin een ieder zijn eigen zienswijze had was nodig
om tot een eenduidig standpunt te komen. Aan de
ene kant veroordeelt de CSR de jarenlange fraude die
men op financieel en sportief gebied pleegde, aan de
andere kant is er de positie van de spelersgroep die
bij een faillissement wellicht op straat zou komen te
staan. Dat de CSR uiteindelijk primair koos voor het
behoud van de werkgelegenheid en negatief adviseerde raakt wel de kern van de CSR. De CSR komt op
voor de belangen van de spelers en moet hen bescherming bieden op cruciale momenten. En dit was zeker
zo'n moment. Ook al was het maar een advies, de
boodschap was duidelijk. Wij zijn er om de spelers te
beschermen en niet de voormalig bestuurders te straffen. Wel hebben wij in ons advies er op aangedrongen
de bestuurders die verantwoordelijk zijn strafrechtelijk te vervolgen. Geconcludeerd mag ook worden dat
het licentiesysteem niet volstaat en voor een grondige
update in aanmerking komt. Daar wordt dan ook dit
seizoen door de KNVB aan gewerkt.
Het nieuwe seizoen start net zo tumultueus als het
vorige seizoen eindigde. Direct het kort geding van
De Graafschap tegen de KNVB, welke logischerwijs
werd verloren door de Achterhoekers. Tevens zal moeten blijken in hoeverre FC Twente de boel financieel
op orde krijgt met de Fiod in de nek. Het is niet te
hopen dat wij in december te maken krijgen met een
nieuw Twents debacle. Oranje O19 werd tijdens het
EK in Duitsland kansloos uitgeschakeld door hun leef-

tijdsgenoten uit Frankrijk. De wijze waarop baart mij
wel zorgen voor de toekomst.
Het nieuwe seizoen wordt ook een seizoen van vooruitgang. De nieuwe piramide gaat van start met een
verplichte promotie-/degradatie regeling tussen de
Jupiler League, de tweede divisie en de derde divisie.
Het wordt dus spannender dan ooit. Tevens wordt
voor het eerst de videoarbiter ingezet tijdens de bekercompetitie. Nederland is voorloper op het gebied van
arbitrage en ik ben erg benieuwd hoe dit in de praktijk gaat werken. Zelf word ik lid van een projectgroep waarin wij onderzoek doen naar de optimale
competitiestructuur. Het doel is om tot een structuur
te komen waarin er maximale onderlinge weerstand
is zodat spelers zich sneller en beter kunnen ontwikkelen en het gat met de internationale top kleiner
wordt. Dit is een van de speerpunten uit het rapport
“Winnaars van Morgen.” Eerst zal echter onderzoek
gedaan worden naar hoe het huidige model functioneert en of in die structuur (ere- en eerste divisie en
KNVB beker) nog hervormingen wenselijk zijn. De
ambitie is om aan het einde van dit seizoen al met
besluitvorming te komen.
De VVCS kijkt uiteraard ook vooruit en start in
september een pilot voor spelers die hun carrière
hebben beëindigd. Na het beëindigen van een lange
carrière kan een ex-speler geconfronteerd worden met
zowel fysieke en mentale problemen. (Inter)nationaal
onderzoek heeft dit ook uitgewezen. Samen met de
KNVB en FIFPro starten wij het After Career Consult
waarbij de ex- speler adviezen op maat krijgt over
afbouwen, gewrichtsslijtage, gezonde leefstijl en mentale gezondheid. Daarnaast zien wij de VVCS Academy
en het VVCS loopbaanportaal als een perfecte aanvulling hierop. Het betreft hier een pilot waarvoor wij op
zoek gaan naar spelers die hun carrière op latere leeftijd beëindigen. Voor hen is deze pilot bedoeld.
Mocht deze pilot aanslaan dan wil de mondiale
spelersvakbond FIFPro dit ook internationaal gaan
introdu-ceren. Wederom is Nederland voorloper.
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De door de FIFPro bij de Europese
Commissie ingediende klacht
Op 18 september 2015 diende de FIFPro, de wereldwijde koepelorganisatie
van 56 spelersvakbonden, een klacht in bij de Europese Commissie.

Waarom deed de FIFPro dat?
FIFPro heeft de voorbije jaren geprobeerd om de wantoestanden en wanverhoudingen, welke voortvloeien uit het
huidige transfersysteem, op te lossen middels eindeloze
onderhandelingen met de stakeholders in het voetbal.
Haar wederpartijen bij deze onderhandelingen, de FIFA,
UEFA, ECA en EPFL, bleken echter niet bereid tot de
gewenste, noodzakelijke aanpassingen. Het lijkt er op of
zij de huidige situatie, waarin het grootste gedeelte van
de transfermarkt geheel wordt beheerst door een relatief
zeer beperkt aantal zeer grote clubs, kennelijk prima
vindt. Het deert hen kennelijk ook niet dat er voor een
groot deel van de spelers niet zoiets bestaat als contractzekerheid, of dat er totaal geen sprake is van financiële solidariteit tussen clubs en in veel gevallen dus evenmin van
een open en faire concurrentie.
In 2001 keurde de Europese Commissie de FIFA
Regulations on the Status en Transfer of Players nog goed
met oog op juist het voorkomen van dergelijke zaken…
De misvatting
Gelijk werd er geroepen dat FIFPro het transfersysteem wilde
opblazen. Dit is onzin. Wat men wel wil bereiken is meer
balans tussen de rechten van de spelers en die van de clubs.
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Wat gebeurde er sindsdien?
Inmiddels legde de Europese Commissie naar aanleiding van
de klacht van de FIFPro een hele stevige en inhoudelijke vragenlijst voor aan FIFA. Na uitstel te hebben gekregen droegen
de advocaten van de FIFA zorg voor de beantwoording.
Uiteraard bleef de FIFPro ook na het indienen van de klacht
bereid tot constructief overleg. Het lijkt erop dat met name
de ECA, de European Club Association met 106 volwaardige
leden en 114 “associate members” hier het zelfde over denkt.
Zij blijken bereid om met de FIFPro aan tafel te gaan om te
bezien of er overeenstemming bereikt kan worden over een
aantal belangrijke onderwerpen. Lukt dat, dan zouden
onderhandelingsresultaten gezamenlijk verdedigd kunnen
worden voor instanties als FIFA, UEFA en EPFL. Blijkt dat succesvol, dan is het vervolgens aan de FIFA om dat te verankeren in haar reglementen.

Waar streeft de FIFPro onder meer naar?
Een arbeidscontract voor elke prof
Veel spelers in Europa hebben nog geen arbeidsovereenkomst. Zij zijn “self employed”, oftewel een soort ZZP'er.
Worden zij niet betaald, dan eindigen ze bij het einde van
het contract vaak zelfs in de min door aanslagen van de
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Confrontaties
belastingdienst in hun land. Ook al ontvangen ze
geen salaris, dan moeten ze nog wel belasting afdragen. De FIFPro wil dat iedere prof een arbeidsovereenkomst tekent die bovendien voldoet aan universele minimum eisen. Dit noemt men de “minimum
requirements”.
De huidige internationale “voetbalrechtspraak”
moet op de schop
Duidelijk is dat ook de huidige arbitrageprocedures
niet functioneren. De Dispute Resolution Chamber
van FIFA doet regelmatig buitengewoon vreemde uitspraken, welke voor spelers nadelig zijn. Probleem is
voorts dat haar beslissingen meer dan regelmatig
door clubs worden genegeerd.
Dan zou dus de Disciplinary Committee van de FIFA
aan zet zijn. Helaas blijken zij onzichtbaar en passief, reden waarom de FIFPro zelf zitting wenst te
nemen in deze instantie. Het lijkt de FIFPro ook goed
om een “zwarte lijst” te publiceren van wanbetalende clubs.
De instantie waar men in beroep kan gaan tegen uitspraken van de FIFA, het Court of Arbitration for
Sport (CAS) maakt het soms nog bonter dan FIFA.
De CAS moet nodig hervormd worden, waarbij ruimte zal zijn voor een zgn. Voetbalkamer die wel het
Europees recht volgt.
Overdue payables
Nu moet je als speler nog drie maanden geduld hebben wanneer je buitenlandse club niet betaalt. Eerst
dan kun je je contract beëindigen wegens een just
cause.
De wens van de FIFPro is om die periode te verkorten
tot 30 plus 10 dagen. Is de club een maand achter,
dan stel je hen in gebreke en geef je een laatste termijn van 10 dagen om alsnog na te komen. Gebeurt
dat niet, dan kun je je contract beëindigen. Je kunt
je dan wenden tot de Dispute Resolution Chamber
van FIFA om de openstaande bedragen en een schadevergoeding te vragen. Heel vervelend en onterecht
is dat de DRC tegenwoordig zeer sterk matigt zonder
dat daarvoor een goede reden is. Niet alleen wordt
de waarde van een nieuw contract in mindering
gebracht op je vordering, maar ook wordt het aantal
openstaande maandsalarissen zeer beperkt.
Wat de FIFPro graag zou zien is dat je als speler in
een dergelijke situatie automatisch gerechtigd bent
tot de gehele restantwaarde van het beëindigde contract. Dus zonder enige matiging.
Hieraan ziet men dan nog graag toegevoegd dat voor
een club die zich aan dergelijk wangedrag bezondigt
tijdens de stabiliteitsperiode (de eerste twee of drie
jaar van een contract) bovendien een “transferembargo” geldt, tijdens welke geen spelers aangetrokken
kunnen worden.

Een speler die dit overkomt moet daarentegen altijd
in de gelegenheid zijn voor een andere club uit te
komen, dus ook buiten de zgn. transferwindow.
Artikel 17 van de FIFA Regulations on the Status and
Transfer of Players
De huidige interpretatie van dit artikel door de CAS,
het hoogste rechtsprekende orgaan binnen het voetbal, verdraagt zich niet met het Europees Recht en is
voor de spelers buitengewoon nadelig. Het is dan ook
niet gek dat deze rechtspraak door de clubs wordt
gekoesterd. Simpel gezegd komt het er op neer dat
wanneer een speler zijn contract eenzijdig verbreekt,
hij schadeplichtig wordt ten opzichte van zijn club.
Het gaat er dan om hoe hoog dat bedrag is waarvoor
de speler dan aansprakelijk is. Was de CAS in de zaak
van Andy Webster nog redelijk; hierna schoof zij verder en verder op en noemt tegenwoordig onder meer
de “vervangingswaarde” of de “commerciële marktwaarde” als relevante factor om de hoogte van de
schadevergoeding te berekenen. Let wel, zij kijkt dan
naar de hoogte van een betaalde transfersom en de
hoogte van een door een mogelijk in de diensten van
de speler geïnteresseerde nieuwe club geboden
bedrag. Bedragen dus waarop de speler zelf geen
enkele invloed kan hebben.
De FIFPro is te dezen bereid om een onderscheid te
maken tussen spelers die een contract verbreken binnen de stabiliteitsperiode of daar buiten. Voor de eerste categorie zal de hoogte van de verschuldigde
schadevergoeding hoger zijn dan die voor de tweede
categorie. Dit behoeft nog nadere uitwerking, maar
hoe dan ook moet het resultaat veel redelijker zijn
voor de spelers.

mr Louis
Everard

Training compensation en solidarity payments
De FIFPro zou graag zien dat beide soorten betalingen in de toekomst voldaan zouden worden uit een
nieuw te vormen pool, welke gevoed zou moeten
worden uit het totaal van de jaarlijks betaalde transfervergoedingen. Een en ander zou administratief
centraal moeten worden afgehandeld, waarmee procedures tussen clubs over deze onderwerpen tot het
verleden zouden behoren.
Toekomstideaal
Heel graag zou de FIFPro namens alle spelers in de
toekomst een wereldwijde CAO sluiten. Haar wederpartij zou dan gevormd moeten worden door de
clubs (ECA) en leagues (Word Leagues) tesamen. Het
zou dan aan deze stakeholders zijn om te komen tot
voor beide partijen aanvaardbare regelgeving en niet
langer aan een organisatie als de FIFA.
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'Deze kans

moest ik
pakken'

FOTO: GETTYIMAGES

Zoals Vincent Janssen het deed, deed nog
niemand het. In een jaar tijd klom hij
op van de eerste divisie (Almere City)
naar de top van de Premier League
(Tottenham Hotspur). Hij werd in
twaalf maanden veertig keer
zoveel waard. Voor het eerst
doet hij uitgebreid zijn
verhaal over zijn
turbulente zomer.
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Door BART VLIETSTRA

H

ollandse voetbalsprookjes zijn er in overvloed.
Kees Rijvers die in 1950 met zijn kersverse bruid
van NAC Breda naar het hem volkomen onbekende Saint-Etienne ging, omdat hij per se prof
wilde worden. Hij kon fluiten naar het
Nederlands elftal en moest vrezen voor de belastingdienst,
want op profvoetbal rustte in die dagen in Nederland nog
de banvloek.
Wat te denken van Jerrel Hasselbaink die via de amateurs
en de lagere Portugese divisies opklom tot de Spaanse en
Engelse top? Of van Klaas-Jan Huntelaar die 'te babyachtig'
was voor PSV en zelfs op de bank zat bij degradant De
Graafschap om via AGOVV, SC Heerenveen en Ajax zijn
weg te vinden naar Real Madrid, AC Milan en Schalke?
Clarence Seedorf ging na de Champions League te hebben
gewonnen met Ajax al op zijn negentiende naar
Sampdoria en won daarna met Real Madrid en AC Milan
nog drie Cups met de grote oren.
Maar de route-Vincent Janssen, in een jaar tijd van de eerste divisie opklimmen naar de top van de Premier League,
bestond nog niet. Mounir El Hamdaoui ging vanaf
Excelsior naar Tottenham Hotspur, maar dat was toen
geen top drie-kandidaat. Bovendien werd die spits vooral
gehaald voor de beloften. Ruud van Nistelrooy? Speelde
nog vier jaar in de eredivisie. Jaap Stam nog 2,5 jaar.
Janssen lacht als het hem ter oren komt. 'Is dat zo? Ik heb
het niet bijgehouden dus ik geloof je meteen.'
Weer lacht hij. Ja, het is allemaal best wel onwerkelijk, zijn
overstap van Almere City naar AZ in de zomer van 2015 en
daarna door naar Tottenham Hotspur in die van 2016.
Tussendoor maakte Janssen ook nog zijn debuut in Oranje
waar hij inmiddels is opgeklommen tot eerste spits.
Maar de Brabander verplichtte zichzelf met twee voeten in
de modder te blijven staan, zoals ze dat thuis in Oss zeggen. Hij wil zich namelijk direct bewijzen bij Spurs. 'Dat is
mijn doel. Ik heb geprobeerd op vakantie wat na te genieten van vorig seizoen. Dat is natuurlijk fantastisch
geweest. Europees voetbal gehaald, topscorer geworden,
Oranje gehaald. Maar het was moeilijk, want toen barstte
het circus rond mijn overstap al los.' Voor de tweede zomer
op rij sprak hij zijn zaakwaarnemer Patrick van Diemen,
bijgestaan door Louis Laros, van de VVCS gechargeerd
gesteld vaker dan zijn familie. Janssen lachend: 'En dat
zegt heel wat, want ik ben een familiemens.'
Beide stappen acht hij even belangrijk. Ook al ging het de
voorbije maanden om heel andere bedragen dan in 2015.
Van een transfersom van een half miljoen euro die Almere
City van AZ toucheerde liep het op naar ongeveer het veertigvoudige. Want de teller stopte alles bij elkaar pas bij
ruim 20 miljoen euro.

Hoe vreemd is het om ruim 20 miljoen euro waard te
zijn?
'Heel vreemd. Ik voel me niet anders dan hiervoor. Dat
weten mijn vrienden en familie ook. Het is een getal. In
Engeland worden die bedragen steeds makkelijker betaald.

Ik onderga het gewoon. Dit is de wereld waar we nu in
leven. Ik sta nog niet in de top 10 van toptransfers.'

Hoe belangrijk is het om voor een goed bedrag
'binnen te komen' bij een grote club als Spurs dat lang
meedeed om de titel in een competitie vol sterren?
'Het draait uiteindelijk om kwaliteit, vind ik. Of je nou
transfervrij bent of twintig miljoen of honderd; de beste
moet spelen. Maar het is misschien wel een signaal naar
de fans, zo'n bedrag. Voor mij is het belangrijker dat
manager Mauricio Pochettino het in me ziet zitten. Dat
maakte hij al tijdens het eerste bezoek dat ik na het vorige
seizoen, met toestemming van AZ, aan Spurs bracht duidelijk. Dat voelde al heel goed. Hij blijft nog lang bij de club.
Voor mij zijn dat belangrijke factoren.'

In Engeland was je geen volstrekt onbekende meer
door je doelpunt en je assist op Wembley tijdens de
oefeninterland met Engeland eind maart.
'Dat heeft hopelijk geholpen. Al heb ik begrepen dat Spurs
een zeer uitgebreid scoutingrapport van me heeft
gemaakt. Dat sprak me aan, ze weten precies wat ik kan.
Ze maakten ook echt duidelijk me graag te willen hebben.
Dat bleek ook wel in de onderhandelingen met AZ. Het gaf
me direct een goed gevoel.'

Wat sprak je verder aan?
'Het trainingscomplex is hypermodern, maar straalt toch
in alles 'voetbal' uit. Het is geen fabriek, het is echt een
club. Maar dan wel met alle moderne faciliteiten. Zoiets
heb ik nog nooit gezien. Je kunt daar echt beter worden.
Daar wordt volop in geïnvesteerd door Spurs. Daarom
spreekt de club me zo aan.'
Voor Janssen is dat heel belangrijk. Hij werd opgeleid bij
NEC en Feyenoord. Bij die laatste club kreeg hij geen contract. De Rotterdamse club had meer vertrouwen in Anass
Achahbar die het uiteindelijk nooit waarmaakte in De
Kuip. Janssen bekende na het duel met Feyenoord, waarin
hij drie keer scoorde, dat zijn genoegdoening groot was.
Zegt nu: 'Maar ik gun Feyenoord nog steeds het beste, heb
ook veel aan die club te danken.'
Waarom hij er precies weg moest, is hem nooit aangegeven. 'Misschien dat ze dachten dat ik teveel op kracht deed,
dat ik technisch niet beter zou worden. Anass was in zijn
leeftijdscategorie een van de beste spitsen van Europa.
Logisch dat hij de voorkeur kreeg. Misschien dat hij nu de
tegenslag heeft die ik toen had. Ik denk dat het 't belangrijkst is hoe je daarmee omgaat. Bij Feyenoord stond bovendien Graziano Pellè in de spits. Ik was toen nog niet zo ver
als nu.'
Janssen werd gepolst door TOP Oss, de club uit zijn geboortestad. Maar hij koos ervoor om naar Almere City te gaan.
'Dat snapten ze bij TOP niet. Maar ook toen koos ik voor de
trainingsomstandigheden en de trainer. Ik kon er twee
keer per dag trainen en had echt een klik met Fred Grim.
>
Daar ben ik echt beter geworden.'
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Janssen werkte keihard, ook individueel. In de
geest van zijn moeder Annemarie Verstappen,
tegenwoordig Annemarie Janssen geheten die
in 1981 wereldkampioen zwemmen werd op
de 200 meter vrije slag. Zij was toen pas zestien jaar en bezweek later op de Olympische
Spelen onder de hoge verwachtingen. Janssen:
'Ik piek iets later, ben gelouterder dan zij toen
was. Ik heb van nature, denk ik, ook iets meer
bravoure. Zij was misschien meer een puur
technisch talent. Ik heb mezelf veel aangeleerd.'
Na de trainingen was hij bij Almere City standaard als laatste in de kleedkamer, omdat hij
nog voor zichzelf aan de slag ging. Op zijn
vrije dagen vroeg hij of er nog een keeper was
waarmee hij kon afwerken. 'Je kunt voor een
groot deel je eigen lot bepalen. Daar geloof ik
heel erg in. Een oude ploegmaat schreef, toen
het zo goed ging bij AZ, op Twitter dat het me
toekwam, omdat ik er altijd het hardste voor
gewerkt had. Dat vond ik wel mooi.'
Bij AZ was hij niet direct onomstreden, het
duurde ook even voordat hij geregeld begon te
scoren. 'Maar ik wist: als ik eenmaal scoor dan
blijf ik scoren. Ik had alleen niet verwacht dat
echt alles er op een gegeven moment in vloog.
Vooral na de winterstop ging het maar door.'

Wat vooral opviel is dat je geen dip kende.
Ondanks alle aandacht werd je juist
almaar beter.
'Ja, als ik had gescoord wilde ik meer. Zelfs na
drie goals tegen Feyenoord dacht ik: volgende
week moet er weer minimaal één in. Daar
hamerde de trainer John van den Brom heel
erg op. Hij hield me met beide voeten op de
grond. Voor zover dat nodig was. Want ik ben
al nuchter van huis uit.'

Je slaapt toch drie nachten niet van de
adrenaline na drie goals tegen Feyenoord,
nota bene de club waar je geen contract
kreeg?
'Mij lukt dat wel goed. Ik kan dat goed naast
me neerleggen. Ik geniet best van de aandacht,
maar ik kan me goed focussen.'

Bij AZ moest je nog even wennen, maar bij
Oranje ging het vrijwel direct goed.
'Ja dat verraste mij ook. Dat is te danken aan
AZ. De club, de trainers, de spelers; iedereen
ben ik heel dankbaar voor hun hulp. Bij
Oranje is dat ook allemaal perfect verzorgd.'
Ook met de directie van AZ kan hij weer prima
door een deur. Ondanks dat hij kort voor het
rondkomen van zijn megatransfer nog neus
aan neus met ze leek te staan. AZ weigerde
akkoord te gaan met biedingen van Spurs en
VfL Wolfsburg van zeventien miljoen euro. 'Ik
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dacht eerst: voor tien miljoen euro zullen ze
het toch wel doen? Maar als er dan meerdere
clubs gaan bieden, wordt het alsmaar meer.'
Het was ook je eigen schuld. Bij de oefeninterlands met Oranje ging je gewoon door met
scoren. 'Haha, ja alles vloog erin. Dus achteraf
begrijp ik AZ wel. Het is toch een beetje een
spel. Ik maakte me alleen zorgen dat ik een
groot deel van de voorbereiding zou missen.
Daarom heb ik wel van me laten horen. Dat
hoort er óók bij.

Heb je je veel zorgen gemaakt dat de deal
niet doorging?
'Ik had er wel vertrouwen in. Dat dank ik ook
aan Patrick van Diemen en Louis Laros. Die
bleven rustig, bleven met alle partijen in
gesprek, vertrouwden erop dat het goed zou
komen. Ze hebben me perfect door dit proces
begeleid.'

Waarom Spurs en niet Wolfsburg dat net
zo geïnteresseerd leek?
'Ik vind Spurs een fantastische club. Het stadion, de clubmensen, de manager, het trainingscomplex, maar ook de selectie. Die is
jong, maar extreem getalenteerd. Dat sprak
me dusdanig aan dat ik daar vooral voor ben
gegaan. Ze waren ook direct slagvaardig. Met
alle respect voor Wolfsburg wat natuurlijk ook
een mooie, grote club is, maar eigenlijk zat
alleen Spurs in mijn hoofd.'

Je speelt bovendien in de Premier League
én de Champions League.
'Ja, ik vind Engels voetbal altijd al mooi. Dat
land ademt voetbal. En dan springt Spurs eruit
door dat tenue en de speelwijze. Ik volg ze vrij
intensief sinds Van der Vaart daar ging spelen.
Het is echt een voetballende ploeg met veel
goede, creatieve spelers, maar ook nog bijzonder effectief. Ze wilden er per se een spits bij
omdat we gewoon heel veel wedstrijden gaan
spelen. Ik verwacht dat ik genoeg minuten ga
maken. Maar ik moet afwachten wat de
manager beslist. Het enige dat ik kan doen is
er keihard voor blijven gaan.'
Het gaat dus hard met Janssen. Critici stellen
wellicht té hard. Was een tussenstap naar Ajax
of PSV niet slimmer geweest dan direct de stap
te maken naar de rijkste competitie ter
wereld? Die route volgden Ruud van Nistelrooy
en Klaas-Jan Huntelaar bijvoorbeeld ook.
Janssen stelt dat het niet zo eenvoudig ligt. 'Je
moet dan wel die mogelijkheid hebben. PSV en
Ajax gaan geen twintig miljoen op tafel leggen. Zeker niet als ze nog goede spitsen in
huis hebben. Ik heb daar niet eens over nagedacht. Ik vind ook: als er een kans komt zoals
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ik die kreeg met Spurs dan moet je hem
pakken.'

goed liep. Dus als ze zich gekwalificeerd hadden, was ik er misschien niet eens bij geweest.'

Dat is de spits in jou.

Denk je dat echt?

Lachend: 'Precies.'

'Nou ja, Oranje heeft veel goede spitsen. Dat
meen ik echt. Als het gewoon goed had gelopen, was de kans minder groot geweest dat ik
zo snel al mijn debuut had gemaakt.'

Je bent nu eerste spits van Oranje. Als je
minder speelt, komt die positie in het
geding.
'Ik voel het vertrouwen van de bondscoach en
dat is prettig. Maar we zijn alweer een paar
maanden verder. Ik vind het raar om te stellen
dat ik nog steeds automatisch eerste spits ben.
Je moet je altijd weer bewijzen. We zullen bij
de volgende interlands zien wie erin staat. Ik
ga nergens vanuit. Ik werk gewoon keihard bij
de club. En dan zien we het wel.'
Hoe druk zijn zomer ook was, wat Janssen
betreft had het nog wel wat drukker mogen
zijn. Oranje ontbrak op het EK. 'Dat is en blijft
enorm balen.'

Heb je nog wedstrijden gekeken?
'Ja maar lang niet alles, als ik heel eerlijk ben.
Ik ben nog wel naar Spanje-Italië geweest met
een vriend. Dat was heel leuk, dat smaakte ook
wel naar meer.'

Hoe pijnlijk is het om daar dan niet te staan.

FOTO: SOCCRATES
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'Het is vervelend, omdat we tijdens oefenwedstrijden van drie EK-deelnemers hebben gewonnen. Dan denk je wel: hoe zouden wij het daar
gedaan hebben? Ik denk eerlijk gezegd best
goed. Er zit echt schwung in bij Oranje, het
klikt goed. Maar ik denk dat het voor de jongens die al EK's en WK's hebben meegemaakt
en die de kwalificatiecampagne hebben
gespeeld veel pijnlijker was.
Zij weten hoe gaaf het is. Ik ben er pas nadat
we waren uitgeschakeld bijgekomen. Heb feitelijk geprofiteerd van het doorselecteren omdat
het tijdens de kwalificatiecampagne minder

Leeft het WK 2018 al in de groep?
'Ja, al toen ik erbij kwam, voelde je dat. Door
de goede resultaten is dat gevoel nog heviger
geworden. We willen er gewoon per se bij zijn.
Ondanks dat het best zwaar zal worden.
Frankrijk was misschien wel de beste ploeg op
het EK. Zweden was daar ook aanwezig. Goed,
Zlatan zal er niet meer bij zijn, maar ik denk
nog steeds dat het lastig zal worden.'
Zijn familie heeft in ieder geval heel veel zin in
het Engelse avontuur. Zijn vriendin verhuist
mee naar Noord-Londen. Zijn ouders waren al
present tijdens de presentatie en kunnen niet
wachten op de eerste Premier League-wedstrijden. 'Die gaan vaak overkomen. Mijn moeder
geniet nog meer van mijn wedstrijden dan
haar eigen wedstrijden als zwemster. Ze heeft
meer vertrouwen in mijn kwaliteiten dan dat
ze in haar eigen kwaliteiten had. Ik wil ze plezier bezorgen. Dat zie ik bijna als mijn plicht.'
De familie Janssen kende immers al het nodige
leed. Oudere broer Jan overleed toen Vincent
zes was. 'Ik heb daarvan geleerd dat je alles uit
het leven moet halen. Want anderen krijgen de
kans niet. Daarom zal ik nooit zeuren als ik
moet trainen. Die mentaliteit dank ik ook aan
Jan.' Voor Vincent is Jan nooit ver weg.
'Natuurlijk had ik hem het liefst zien genieten
in al die mooie Engelse stadions. Maar weet je:
Jan is er gewoon bij, hij kijkt van boven mee,
heeft zelfs een schitterende overview, een business seat in de hemel. Zal hij machtig vinden.
Dat weet ik zeker.'
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'Hulp reikt verder dan financiële ondersteuning'

ABN AMRO denkt mee
met voetballers en de VVCS
Wat kan de bank doen voor de VVCS?
Chiel Warners, leidinggevend aan een afdeling
met nog eens tien man: 'Wij delen kennis en het
netwerk in de meest brede zin van het woord.
Onze afdeling heeft inmiddels al ruim 12 jaar
ervaring met het adviseren van onder meer professionele voetballers. Wij bieden tevens hulp in
individuele gevallen, waarin een voetballer in een
(financiële) situatie terecht is gekomen en waarbij
het hem niet lukt die zelf op te lossen. Tot slot
delen we kennis op het gebied van transfers voor
de bij de VVCS aangesloten intermediairs. Wij bieden daarbij producten aan die daarop aansluiten.'
'Bij transfers letten we ook op een aantal zaken.
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Wij mogen daarbij alleen signaleren, niet adviseren. Maar we stellen ons wel objectief op en geven
zo nodig advies met verschillende smaken. (De
directeur heeft daarbij het voordeel dat hij een fiscale achtergrond kent.) In alle bovenstaande
gevallen is het doel zowel spelers als de VVCS op
een onbezorgde en veilige manier hun werk laten
doen.'

Wat doet de SED met de financiële
ondersteuning van de jonge prof?
Chiel Warners: 'Ideaal gezien werken we vanuit
een compleet (financieel) overzicht van de cliënt.
Dit om te voorkomen dat beslissingen op een deel-
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Door LEX MULLER

gebied een onbedoelde invloed hebben op een ander
deelgebied. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek houden wij rekening met niet alleen de situatie
zoals die nu is, maar tevens met de verwachte situatie in
de toekomst en de wensen die er nog liggen.'
'Zoals eerder gezegd is het wegnemen van (potentiële)
zorgen voor ons het allerbelangrijkste, zodat de prestaties op het veld optimaal kunnen zijn en blijven. Om dit
te bereiken is het van belang dat de cliënt een basisbegrip heeft van (zijn) financiën om daarmee ons advies
van context te kunnen voorzien. Op die manier begrijpt
hij wat wij doen en weet hij wijzigingen in de toekomst
beter te plaatsen, ook als het gaat om zaken die niet
direct bank-gerelateerd zijn. Naast begrip proberen wij
vanuit kennis en ervaring uit het verleden een structuur
te vinden voor de cliënt die hem helpt grip te houden op
zijn situatie zonder daar een dagtaak aan te hebben.
Daar hoort bijvoorbeeld een basis budget-planning bij.'
'Het begint bij het openen van een rekening. Wat er elke
maand binnenkomt en uitgaat (en waarom) en wat er
daarna overblijft is natuurlijk zichtbaar op de rekening.
Naast uitleg over hoe dit 'te lezen' proberen wij inzicht te
geven in wat de gevolgen hiervan zijn op de langere termijn.
'Gedurende de jaren hebben wij een aantal valkuilen
gezien die jonge profs op hun pad kunnen aantreffen.
Het merendeel heeft te maken met de nieuwe (inkomens) situatie, waarin zij zich bevinden. Let wel: wij zijn
er niet op uit een speler als een monnik te laten leven,
met minimale uitgaven. Wij geven zoveel mogelijk informatie en uitleg, maar uiteindelijk is de keuze aan de speler zelf. Mocht hij echter iets vragen (bijvoorbeeld een
krediet) wat wij echt niet verantwoord achten, dan zullen wij zeker nee als antwoord geven.'
'Bij de eerste contracten en de stap naar een eerste team
zien wij vaak dat de jongens in een situatie belanden,
waarin ze (veel) meer inkomen hebben dan voorheen.
Dat geeft een gevoel van vrijheid. Daarbij hoort ook het
laten zien, dat je het goed hebt gedaan, waar op zich
niets mis mee is. Waarin wel het gevaar schuilt, is dat zij
zich willen spiegelen aan wat anderen in een team doen.
Anderen die wellicht verder zijn in hun carrière en over
een ruimer inkomen beschikken, waardoor ze zich een
ander uitgavenpatroon kunnen permitteren. Wat wij dan
vooral willen voorkomen, is dat er in een dergelijke situatie meer uitgaat dan binnenkomt. In een ideaal geval
wordt er zelfs al iets opzijgezet voor na hun actieve loopbaan.'

Hoe bereidt de SED de voetballer voor op zijn
pensioen?

huidige generatie voetballers. Hij is immers opgegroeid
met spelers om zich heen die miljoenen in het CFK hebben en na de actieve carrière een substantiële maandelijkse uitkering ontvangen. De situatie is voor ons op
twee fronten reden om scherp op te letten. Ten eerste,
zoals genoemd, zal het inkomen na de carrière vanuit
het CFK niet zo zijn als bij voorgaande generaties, omdat
er simpel minder maandelijks mag worden afgestort.
(Voorheen was dat maximaal tot 50% van het salaris; nu
maximaal ruim 63.000 euro per jaar). Bovendien mogen
er na het bereiken van een saldo van 1 miljoen euro geen
bijstortingen meer plaatshebben.'
'Om te zorgen dat de terugval qua inkomen na de carrière niet te groot wordt, moet er daarom naast het CFK aan
een stuk vermogensopbouw worden gedaan. Daar is vaak
ook ruimte voor en dat is de andere kant van de medaille. Met het minder verplicht afstorten in het CFK blijft er
namelijk maandelijks meer over dan voor de versobering. Belangrijk voor de speler is zich ervan bewust te
zijn dat dit geld niet geheel vrijblijvend besteed kan worden. Met een goede uitleg en het inzichtelijk en zichtbaar maken van verschillende scenario's, proberen wij
onze cliënten dit bij te brengen. Wij vinden het daarbij
belangrijk niet alleen tijdens de profloopbaan bijstand te
bieden, maar doen dat ook heel bewust in de periode
daarna. Onze begeleiding stopt dus niet als het voetballen ophoudt.'
De SED van ABN AMRO begeleidt in totaal zo'n 1700 wat
de bank relatie-complexen noemt. Dat kunnen meer
sporters tegelijk zijn, uit één gezin of als familie.
Individueel komt dat neer op drie of vier keer zoveel
klanten. Tussen de 35-40 procent behelst voetballers; de
rest sporters van allerlei pluimages en cliënten werkzaam in de entertainmentindustrie.
Chiel Warners: 'De VVCS is voor ons een heel belangrijke
partij. Qua begeleiding van de profvoetballers kunnen
wij heel veel leren en kennis opdoen van de VVCS. Denk
bijvoorbeeld aan de opleidingen van de VVCS Academy.
Wij merken bij steeds meer andere sporters dat daar de
vraag leeft: wat houdt het in om een topsporter te zijn?'
'Vanuit het perspectief van de SED zouden wij, naast het
verder verbeteren van wat er al is aan samenwerking met
de VVCS, graag zien dat er meer wordt gedaan op het
gebied van informeren van sporters, meer invulling
geven aan wat het met zich meebrengt een professioneel
sporter te zijn en het kunnen aanbieden van flexibele
opleidingen, die een perspectief geven voor na de actieve
carrière.'

Chiel Warners: 'Vanwege de versoberingen vanaf 2010 in
het CFK zien wij hier wel een potentieel gevaar voor de
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Ruud Boymans kiest bewust voor het avontuur in Dubai

'Als ik vier jaar jonger zou
zijn geweest, had ik

dit niet gedaan'
Voor alles lokte het avontuur
Ruud Boymans naar Dubai.
De 27-jarige Limburger
zwichtte al vroeg voor de
aanbieding van Al-Shabab,
een subtopper uit de
Verenigde Arabische Emiraten
(VAE). Als ik nog vier jaar
jonger zou zijn geweest, had
ik andere keuzes gemaakt.
Dan was ik voor een club uit
Engeland of Duitsland gegaan.
Nu zit ik aan mijn top.'
Door LEX MULLLER

B
FOTO: LAF

egin juni vloog Ruud Boymans voor
het eerst naar het Midden-Oosten, om
een idee op te doen van het hem
onbekende Al-Shabab. 'Ik ben er toen
vier dagen geweest, voor de keuring
en om te tekenen.' Samen met zijn vaste zaakwaarnemer Arnold Oosterveer (Soccer Vision)
stemde de spits van FC Utrecht in met een ver-

bintenis voor drie jaar. “Er was veel interesse
vanuit het buitenland. Maar dit was voor mij het
juiste plaatje.' In Utrecht had Ruud Boymans
inmiddels slechts de helft van zijn vierjarig contract afgelegd. 'Ik ben in 2014 gekocht om na één
of twee seizoenen alweer te worden verkocht.
Dat is ook zó uitgesproken door de directie.' De
geplande verkoop van de gewilde goaltjesdief
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kon in de zomer van 2015 evenwel onmogelijk doorgaan. Hij
sukkelde al een half jaar met een taaie enkelblessure.
Opgelopen op 7 december 2014 thuis tegen Heracles, na een
tikje van verdediger Mike te Wierik.
De eindeloze revalidatie hield hem uiteindelijk een heel jaar
weg van de competitie. 'Als ik fit was gebleven, was ik na een
jaar al voor veel meer geld dan nu weggeweest. Dat weet ik honderd procent zeker. Misschien wel als topscorer van de eredivisie.'
In totaal turfde FC Utrecht in twee seizoenen slechts 24 duels (915) van Ruud Boymans. Met nog altijd twintig treffers, zijn specialiteit bij uitstek. 'In de winter zijn we bezig geweest met een
club uit Japan. Dat ketste af, omdat de directeur werd ontslagen.' Het afgelopen half jaar bevestigde andermaal de faam van
deze immer gretige en scorende spits. 'Ik wilde het liefst naar
een Aziatisch land, Australië of het Midden-Oosten. Ik wilde
mijn horizon verbreden, nieuwe culturen leren kennen.'
Op de hoogte van zijn ambities, tipte zijn trainer Erik ten Hag
hem nog voor het einde van de eredivisie eens te bellen met
Fred Rutten. Net aangesteld als coach van Al-Shabab en op zoek
naar een Nederlandse aanvaller. 'Ze kennen elkaar goed. Erik
vroeg me of het goed was dat Fred me telefonisch een keer zou
benaderen. Dat was ergens in april.' Ondanks de ruime buitenlandse belangstelling trok de kans hem vrijwel onmiddellijk
sterk aan. 'Al-Shabab was als eerste echt concreet. Arnold
(Oosterveer) en ik keken elkaar eens goed aan en concludeerden:
beter kan je het niet krijgen.'
Naast het aantrekkelijke avontuur verleidden zeker ook de
financiën hem voor minimaal een drietal jaren naar Dubai te
verhuizen. 'Financieel betekent het voor mij een enorme vooruitgang', geeft Ruud Boymans ronduit toe. Samen met zijn
vriendin betrekt hij een appartement in het centrum nabij Burj
Khalifa, het hoogste gebouw op aarde. 'Ik kom daar terecht in
een fantastische wereldstad, met alle moderne gemakken van
de huidige tijd.'
Op 11 juli onderging Ruud Boymans voor het eerst de extreme
omstandigheden van de zinderende zomer in het MiddenOosten. Met een week training in het eigen Maktoum Bin
Rashid Al Maktoum Stadion startte Fred Rutten de voorbereiding op het seizoen, dat begin september opent met één van de
bekertoernooien. 'Ik ben er heel open ingegaan. Ook qua niveau.
De hitte maakt het loodzwaar, ook al vanwege de hoge vochtigheidsgraad. Ze trainen in principe 's avonds maar ze spelen
soms al om vijf uur.'
Al-Shabab finishte vorig seizoen als vijfde in de landelijke competitie van de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde
Arabian Gulf League. 'Een club uit de subtop, ook qua begroting', verduidelijkt Fred Rutten de globale positie van de kampioen uit 2008. 'Inderdaad een subtopper, met af en toe een

uitschieter', zo valt Ruud Boymans zijn trainer bij. 'Toch niet te
vergelijken met FC Utrecht. Want dat wordt echt geen kampioen en dat kan deze club wel.' De reguliere competitie omvat
veertien clubs en barst los op 16 september, met onder meer
een thuiswedstrijd tegen Al Sharjah, de nummer elf van het
vorige seizoen. Titelhouder Al Ahli volgt een dag later tegen de
Emirates.
'Echt een familieclub', zo vat Ruud Boymans de eerste impressie
van Al-Shabab samen. 'Met een heel goede jeugd. Ook de buitenlanders krijgen een serieuze kans. Natuurlijk moet je presteren,
maar als dat een beetje moeizaam gaat, doen ze niet meteen
moeilijk. Ik heb een goed gevoel bij deze club. Ik ben er ook
meteen uitstekend opgenomen.' Het reglement van de bond
staat toe dat de clubs uit de VAE zich met maximaal drie buitenlanders buiten de Emiraten mogen versterken, plus nog één uit
Azië. Naast Boymans geldt dat vooralsnog voor
mede-aanvaller Henrique Luvannor, Braziliaan
van geboorte maar genaturaliseerd in Moldavië.
En voor middenvelder Azizbek Haydarov uit
Oezbekistan, ingedeeld in Azië.
Mede dankzij de royale Nederlandse inbreng in
de staf van Al-Shabab - Patrick Greveraars,
Terry Peters (fysiek) en Arno van Zwam (keepers) als assistenten van Fred Rutten en Eric
Viscaal als technisch directeur - verbleef het
gezelschap vanaf half juli twee weken in een
luxueus onderkomen in Tegelen (Venlo), met
het debuut van Ruud Boymans in een oefenpartij tegen Real Lunet, een derdeklasser
uit Vught. 'Ik ben het laatste kwartier nog
ingevallen. Vijf minuten later maakte ik
1-0, het enige doelpunt van de avond',
aldus de sluipschutter voor de goal. 'Ja,
ik leef van doelpunten. Dat is voor mij
het allerbelangrijkste. Als ik maar
scoor. Dat is zó bij Willem II begonnen en heeft zich meer en meer ontwikkeld. Maar in die gretigheid voor
de goal kan ik ook doorslaan. Het is een
kracht van mij maar ook een zwakte', zo
kent Ruud Boymans als de beste de begrenzing van zijn potentie als spits.

BEWONDERING VOOR ERIK TEN HAG
In het tweede deel van het afgelopen seizoen kwam Ruud
Boymans tot de belangrijkste bijdrage voor FC Utrecht: vijftien
wedstrijden en elf doelpunten. Maar lang niet in alle duels stond
hij in de basis of maakte hij de negentig minuten vol. 'Als ik op
die periode terugkijk, vind ik dat heel knap van de trainer.
Hoe hij een speler kan motiveren, bij de groep houden en niet
altijd vanaf het begin opstellen. Natuurlijk was dat steeds weer
teleurstellend. Maar hij wist mij heel goed bij de groep te houden en te prikkelen. Zo bleef ik van waarde en heb ik echt geen
moment het gevoel gehad om er met de pet naar te gooien.
Ik bewonder Ten Hag dat hij zo met mij wist om te gaan.
Als trainer gaat hij gegarandeerd de top halen', zo looft hij de
aanpak van Erik ten Hag.
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Niefra Beveiligingen van A tot Z
oftewel van AANSCHAF TOT ZORG
Wij beschouwen een goede beveiliging als een complex geheel van meerdere en verschillende
systemen, die zo worden geprojecteerd dat er een veilige omgeving ontstaat.
De beveiliging kan bestaan uit een geprojecteerde combinatie van sloten, hekwerk, alarmsysteem,
toegangscontrole tot camera’s, domotica en drone beveiliging!

Onze diensten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT/Netwerkbeveiliging
Beveiliging
Beveiligingsadviezen
Camerabewakingsysteem
Domotica
Drones en beveiliging
Inbraaksignaleringssystemen
Intercominstallaties
IP Camera’s

•
•
•
•
•
•
•
•

Kluizen
Onderhouds- / meldkamercontracten
Overvalsystemen
Rolluiken
Sluitsystemen
Toegangscontrole
Trainingen
System Integrator

Niefra beveiliging is een volledig en officieel KIWA gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf, we
beschikken over de volgende certificeringen:
BRL BORG Technisch beveiligingsbedrijf | ISO 9001 | Sterkin

Niefra Beveiligingen V.O.F.
Stammerdijk 1b | 1112 AA Diemen | 020-6340043 | administratie@niefra.com | www.niefra.nl
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Lectori salutem: 'The true
guide of life is to do what
is right.'
Churchill, 15 Oktober 1951
STEF BEKKER

H

et Het Europese kampioenschap begon
voor het United Kingdom natuurlijk
groots. Waar Oranje aan de zijlijn stond,
namen Engeland, Wales en NoordIerland wel deel aan het EK. Slechts
Schotland ontbrak, terwijl zij toch het meest
Europees gezind zijn, hetgeen bleek bij de uitslag
van het referendum over de Brexit. Waar de
Schotten opteerden voor een langer verblijf binnen
de Europese Unie (EU) stemde een meerderheid binnen de UK voor vertrek uit de EU. Wat hen dat gaat
brengen, is de hamvraag. Wat het voor Nederland of
voor de Europese Unie gaat brengen, is evenzeer
onduidelijk.
Brexit of Bremain. Heerlijke woordspelingen. The
day after Brexit kleuren de Europese beurzen dieprood en daalt de koers van het Britse pond. Bedenk
dat sterke neerwaartse koersreacties veelal een uitstekende gelegenheid bieden om posities in te
nemen in aandelenbeleggingen om daarmee goede
rendementen te ontwikkelen. Paniekverkopen is
juist een recept gebleken voor slechte beleggingsresultaten, zo leert het verleden. We leven in een onzekere periode waar sprake is van lage, trage macroeconomische groei in de Eurozone. Vele doemscenario's zijn (nog?) niet uitgekomen. Toch leert de historie dat na een schrikperiode er veelal herstel volgt.
Nederland heeft met heel veel landen een belastingverdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Ook met Groot Brittannië. Wellicht dat
dit belastingverdrag aangepast zal moeten worden,
maar zeker is dat allerminst. Wel is het zo dat via de
EU diverse belastingbepalingen gelden, waaraan
Groot Brittannië zich moe(s)t houden, maar dat door
een exit op losse schroeven komt. Ik denk bijvoorbeeld aan afspraken over de sociale verzekeringsplicht, douaneheffingen, de EU fusie richtlijn of het
ingewikkelde leerstuk van transfer pricing (wat kort
gezegd ziet op de vaststelling van prijzen van levering van goederen en diensten binnen een groep van
tot één concern behorende bedrijven). We zijn er
nog niet. Ook zijn er afspraken gemaakt over dividenduitkeringen en de hiermee gepaard gaande
heffing van dividendbelasting, belastingheffing op
royalties (= vergoeding voor het gebruik van rechten,

waarbij je kunt denken aan de songs van bijvoorbeeld U2). En als laatste kan de heffing van BTW
genoemd worden. Voor al deze zaken dient een
oplossing gevonden te worden. Komt die er niet, dan
zal dat ongetwijfeld leiden tot een verzwaring van
de belastingdruk, zowel in Groot Brittannië als in de
EU.
Een Brexit raakt ook de voetballer. Het lidmaatschap
van de EU brengt het zogenaamde vrije verkeer van
personen mee. Europese voetbalsterren kunnen
daardoor gemakkelijker voor een transfer in aanmerking komen dan spelers van buiten de EU. Die hebben een werkvergunning nodig hebben, gekoppeld
aan strenge visa-eisen. Een Brexit zou dus mee kunnen brengen dat voortaan voor Europese EU spelers
ook strengere visa-eisen gaan gelden. Waardoor het
wellicht niet- of minder snel, mogelijk is om lucratief in Groot Brittannië te gaan voetballen. De premierschip is immers de competitie waar het meeste
geld om gaat. Het gevolg van dergelijke strengere
eisen laat zich raden. Voetballers als Chelsea's Kurt
Zouma and César Azpilicueta; Arsenal's Héctor
Bellerín en Francis Coquelin; Manchester United's
David de Gea, Juan Mata, Morgan Schneiderlin en
Anthony Martial; Manchester City's Eliaquim
Mangala, Jesús Navas and Samir Nasri; Liverpool's
Simon Mignolet; Newcastle's Tim Krul; Aston Villa's
Charles N'Zogbia; en West Ham's Dimitri Payet zouden niet eens voor een visum in aanmerking komen,
zo blijkt uit een artikel van The Guardian. Het zou
de Engelse bond ook een handvat geven om clubs
voortaan te verplichten een maximum aan buitenlandse spelers op te stellen. Zodat meer Engelse spelers een kans krijgen.

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)

Op 10 juli werd Portugal Europees kampioen door in
de finale, na verlenging, Frankrijk te verslaan.
Engeland bakte er wederom weer weinig van, maar
Wales kwam nog tot de halve finale. Of dat was vanwege de bijzondere klasse van Bale, of gebaseerd op
de euforie van de uitslag van de Brexit zal nimmer
kunnen worden bewezen.
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Het Loopbaanportaal
Arjan Ebbinge:

'Voetballers moeten al op
hun 25ste nadenken over
een tweede carrière'

FOTO: DANI FOTOGRAFIE
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Door LEX MULLER

I

k ben de eerste officiële loopbaancoach van de VVCS', zo
promoot Arjan Ebbinge de jongste aanwinst in de dienstverlening van de vakbond voor contractspelers. Als oudprof van onder meer FC Groningen, SC Heerenveen en
FC Den Bosch, waar hij juli 2009 stopte, trof hij het dat
hij zeven jaar geleden direct aan de slag kon als medewerker
van de VVCS Academy. 'Maar meer dan in andere sporten dreigen veel voetballers dan in een zwart gat te vallen', stipt hij de
intense behoefte aan van begeleiding bij de keuze van een
tweede carrière, na het afscheid op het veld.
De nu 41-jarige Veendammer had na bijna driehonderd wedstrijden als verdediger in het betaalde voetbal zijn vervolg al
voor het laatste fluitsignaal uitgestippeld. 'Ik wilde in het
voetbal blijven, iets in de begeleiding doen en dan het liefst
landelijk. Ik heb zelf het initiatief genomen om aan te kloppen bij de VVCS. Maar lang niet iedere voetballer zal dat durven.'
Aan het werk bij de VVCS Academy pakte hij vrij snel door
met de functie van opleidingsmanager. 'We waren nog een
beetje zoekende. Mijn taak hield in om alles te regelen rondom de Academy. Een soort spilfunctie, een aanspreekpunt
ook. Bijvoorbeeld voor voorlichting aan de voetballers maar
ook aan de clubs.'
De baan bij de VVCS Academy gaf voldoende bevrediging en
drukte. Maar Arjan Ebbinge kreeg stilaan steeds sterker de
prikkel om zich nog wat breder te ontwikkelen. 'Ik wilde er
wat naast doen. De studie voor loopbaancoach sprak me aan.'
Oktober 2015 stortte hij zich op de (bestaande) cursus voor
loopbaancoach bij een extern bureau. 'Best een pittige studie.'
Elke maand spendeerde hij twee dagen aan lessen in een klas.
Afgewisseld met opdrachten in de praktijk en met proef-cliënten. 'Aan het einde van de opleiding moet je een scriptie
maken en die dan verdedigen.' Na acht maanden slaagde hij
medio juni voor deze post HBO-studie en mocht hij zich officieel presenteren als loopbaancoach namens de VVCS.
Gedurende dat driekwart jaar deed Arjan Ebbinge al ruime
ervaring op met de begeleiding van een vijftiental spelers.
'Negen van hen zijn inmiddels tevreden over het traject en
hebben een goed idee over de te volgen stappen.' Steevast
nodigt hij de rondtastende voetballer uit voor een gesprek,
om inzicht te verzamelen in zijn kwaliteiten en mogelijke
idealen voor de toekomst. 'Ze zouden eigenlijk al rond hun
25ste moeten gaan nadenken over een loopbaan na het voetballen. We proberen ze daarvan zoveel mogelijk bewust te
maken.'
De prille loopbaancoach van de VVCS verwacht wel dat de speler, met wie hij in gesprek is gewikkeld, daarna zelf de nodige
initiatieven ontplooit om de juiste richting in te slaan. 'Ieder
van hen heeft een eigen toekomstgerichte loopbaanvraag. Ik
ga vervolgens voor hen aan het werk. Ik help ze met vinden

van een oplossing. Daar moeten ze ook hard zelf naar op zoek.'
Als een geslaagd voorbeeld noemt hij de naam van Robin
Muller van Moppes, die in de vorige Contractspeler een eigen,
knap geschreven artikel publiceerde over het loopbaanportaal
van de VVCS. Met als titel: Van talentvolle midvoor … naar 9-5
op kantoor. 'We zijn samen nog steeds bezig met het traject.
Hij heeft verschillende banen gehad. Hij weet nu wel wat hij
wil. Hij richt zich concreet op een baan als teammanager. Hij
is meer van het regelen en organiseren.' Overigens is een job
als teammanager in het algemeen vrij populair en staat hoog
op het uiteindelijke verlanglijstje van vele kandidaten.
Ook bij weer een ander, eveneens klaar met voetballen, vergde
de begeleiding naar een passende bestemming volop gepuzzel
op uiteenlopende routes. 'Na drie gesprekken en testen had
hij een goed beeld van zichzelf. Een heel artistieke en creatieve jongen. Hij dacht onder andere aan het organiseren van
evenementen in achterstandswijken. Sociale marketing met
een maatschappelijk karakter. Hij volgt nu twee paden: een
trainerscursus en hij zoekt een baan als projectcoördinator in
of buiten de sport. Op dit gebied overweegt hij om een eigen
bedrijfje op te starten.'
Via het modern getinte e-coaching heeft Arjan Ebbinge voorts
contact met een Nederlandse voetballer in Denemarken. Nog
volop actief bij een club maar wel al bezig met het proces en
traject naar een tweede carrière toe. 'E-coaching is coaching
op afstand. Via Skype en de mail. Daar is steeds meer vraag
naar. Het bespaart reizen, tijd en kosten.' Met zijn Deense
klant communiceert hij regelmatig via internet, waardoor hij
qua service niets tekort komt. 'Ik kende hem al. Het voordeel
van deze methode is dat je meer tijd hebt om na te denken
over een vraag of voorstel. Dat geldt natuurlijk ook voor hem.'
De dienstverlening van de VVCS op dit terrein voorziet in een
groeiende behoefte, blijkt al decennia. Te weinig voetballers
maken zich voor het einde druk over een maatschappelijke
doorstart. 'Een hoop jongens vallen in een zwart gat', herhaalt
Arjan Ebbinge maar weer eens een oude waarheid. 'De belangrijkste oorzaak van het zwarte gat is een verlies van identiteit',
zo bewees een uitgebreid onderzoek. 'Sporters moeten zichzelf, na hun carrière als het ware opnieuw uitvinden', aldus
één van de bevindingen.
Het loopbaanportaal van de sociale partners in het voetbal
(FBO, VVCS en ProProf) biedt uitkomst en dient tevens als aanmoediging om de (semi-)prof te doordringen van de noodzaak
stil te staan bij de invulling van een nieuw perspectief. 'De
bedoeling is om dit met een groepje te doen. Ik doe het nu
nog samen met Marieke Pol.' Het is en blijft immers maatwerk, dat tot het laatst toe een maximum aan persoonlijke
aandacht opeist.
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Dagboek Team VVCS 2016

DAG 1
Ik ben wederom onderweg naar Zeist. Niet voor een overleg met
de KNVB maar voor de start van Team VVCS. In plaats van de
parkeerplaats van het bondsbureau op te draaien, rijd ik richting de kleedkamers bij de sportvelden aan de overzijde van de
Woudenbergseweg. Het blijft leuk om weer met een groep spelers zonder club te gaan trainen en hen te helpen om fit te worden en zo wellicht een nieuw contract te verdienen. Er is weer
een mooi trainingsprogramma gemaakt met interessante wedstrijden tegen BVO's in Nederland. Ook zijn de faciliteiten bij de
KNVB goed en de velden top.
De enthousiaste trainersstaf bestaat dit jaar uit René van Eck
(ex-FC Den Bosch) en Albert van der Sleen (ex-NAC Breda). René
is uiteraard hoofdtrainer en Albert zal met de keepers aan de
slag gaan. Samen zullen zij de groep coachen tijdens de wedstrijden. René Beerntsen is voor alweer het negende jaar de fysio.
Traditioneel is de spelersgroep waarmee wij beginnen klein. In
totaal hebben 8 spelers, waaronder 2 keepers, zich aangemeld.
Ik heb goede hoop dat dit aantal zal aangroeien tot een volwaardige selectie voor de eerste wedstrijd tegen Team België op 6
juli. Ik heb dus ruim 2 weken. Onder de spelers bevinden zich
wat oude gezichten zoals Wouter de Vogel, Nick Hengelman en
Robbert te Loeke. Ook VVV-Venlo icoon Niels Fleuren wil zichzelf fit houden en heeft besloten te komen trainen.
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Kort licht ik de spelers in over hoe het de komende periode gaat
lopen en wat onze verwachtingen zijn. Wij zien Team VVCS als
vrijwillig, maar zeker niet als vrijblijvend. Iedereen moet knokken voor een nieuw contract en dat vergt een hoop inzet, ook
voor de trainers en staf. Wij zullen alles op alles zetten om
ervoor te zorgen dat spelers fit worden en goed aan de wedstrijden kunnen beginnen.
Traditioneel is het tijdens de eerste training heerlijk weer. Een
klein zonnetje straalt op het fantastische nieuwe veld van de
KNVB. Het is zojuist gestopt met regenen en dat maakt het veld
lekker glad. Greenkeeper Niels is apetrots op het biljartlaken en
wenst ons veel plezier. Dat gaat wel lukken op zo'n veld.
Ondanks de kleine groep wordt er goed en serieus getraind.
René van Eck steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of
banken en laat zich duidelijk horen. De sfeer is goed en de spelers trainen lekker. Na de training breng ik de vieze was naar
een stomerij in Zeist, een ritje dat ik de komende weken vaak
zal maken.

DAG 2
We trainen vandaag met dezelfde groep. Fysio René neemt de
warming-up voor zijn rekening en vergt daarna het uiterste van
de spelers tijdens enkele krachtoefeningen. Diverse core-stability
oefeningen pijnigen de spelers. René van Eck roept na de warming-up gekscherend: “Alleen nog even uitlopen en dan naar
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binnen.” De sfeer is goed binnen het kleine groepje en de klik
met de trainer is er ook. De training die volgt is aardig pittig
met veel positie- en partijspelen. Een vrij weekeinde komt gelegen voor de spelersgroep.

een aantal afwerkvormen. Vanwege familieomstandigheden
moet Rene volgende week een aantal dagen naar Zwitserland. Ik
bedenk mij hoe dit probleem op te lossen. Dus zelf maar even
wat trainingsvormen bedacht.

DAG 3

DAG 6

De dag begint positief met het nieuws dat Keeper Nick
Hengelman een week op proef kan bij jong FC Utrecht. Zij spelen het komende seizoen in de Jupiler League en zoeken een
ervaren doelman. Voor ons betekent dat een keeper minder en
dus maar één sluitpost bij Team VVCS. Vandaag sluit Albert van
der Sleen aan om specifiek met Robbert te Loeke te gaan trainen. Albert is een zeer ervaren keeperstrainer die ik nog ken
van mijn actieve periode bij NEC Nijmegen. Vandaag wordt er
ondanks het druilerige weer en maar één keeper lang en intensief getraind.

De eerste volledige week zit er bijna op. Conclusie is dat er weinig aanmeldingen zijn en dus een kleine groep. Desondanks is
de sfeer goed, zijn de spelers tevreden en wordt er prima
getraind. Nick Hengelman is nog de enige speler die vanuit ons
team op stage is gegaan. Aangezien de eerste wedstrijd over vijf
dagen plaatsvindt neem ik wederom contact op met mijn
Belgische collega. Hij geeft aan ook een kleine groep te hebben
en dat we na het weekeinde bekijken of er een wedstrijd
gespeeld kan worden.

DAG 4
Fysio René mag de training starten met een warming-up vol
krachtoefeningen; alle spiergroepen komen aan bod. Nog steeds
is de groep klein en vanwege de stage van Nick en een ziekenhuisbezoek van Marc Koot volgt er een aangepaste training.
Opvallend vind ik dat ondanks het kleine aantal spelers René
van Eck moeiteloos een training uit de mouw schut. Zelf krijg
ik ook de smaak te pakken en maak een rondje door de
Zeisterbossen. Albert neemt wederom Robbert onder zijn hoede
en ziet al progressie in de trainingsarbeid van de ex-Dordrecht
keeper.
Ik begin mij nu toch enige zorgen te maken over het aantal spelers. Volgende week woensdag is er een wedstrijd in België en ik
wil de spelers toch laten spelen. Er zitten altijd veel scouts op de
tribune in België en dat is voor de spelers interessant. Die middag bel ik maar even met mijn Belgische collega om dit probleem te bespreken. Hij heeft nu al 12 spelers dus wellicht vinden wij daarin een oplossing. De komende dagen maar afwachten hoe het met de aanmeldingen gaat lopen.

DAG 5
Het regent licht als de spelers het uitstekende veld betreden.
Tom Menting is helaas geblesseerd afgehaakt maar Marc Koot
weer present. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen dus Rene moet
het weer met een kleine groep doen. Na een pittige warming-up
volgen diverse positiespellen. De training wordt afgesloten met

DAG 7
Vandaag sluit Cendrino Misidjan aan. Weer een speler erbij. Hij
deed vorig jaar ook mee met Team VVCS en heeft dit seizoen op
Cyprus gespeeld. Toch moeten wij vandaag in overleg met de
Belgen beslissen of de wedstrijd doorgang kan vinden. Tevens
kijk ik vooruit naar de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen
Go Ahead Eagles. Het laatste wat ik wil is die wedstrijd cancelen
omdat ik geen elftal heb. Is ook erg vervelend voor de club die
daardoor zijn planning moet aanpassen. In overleg met de
Belgen wordt bekeken of zij wellicht een aantal spelers beschikbaar hebben om ons team te completeren. Later die middag
besluiten wij het onderlinge treffen te schrappen maar krijg ik
de toezegging dat een zevental Belgische spelers met ons zal
spelen tegen de Eagles. Hopelijk houdt deze toezegging stand,
ook bij hen kunnen spelers zomaar het team verlaten.

DAG 8
Een regenachtige dag vandaag in de Zeisterbossen. Omdat we
morgen niet spelen heb ik vandaag een extra training kunnen
regelen. Mooi nieuws want Tim Hofstede heeft overeenstemming bereikt met het Belgische Zwarte Leeuw over een éénjarige overeenkomst. Desondanks wil hij deze week graag mee blijven trainen. Elson do Rosaria Almeida sluit aan. Elson is ook
bekend met Team VVCS vanwege zijn deelname vorig jaar. Wel
heb ik een blessuregeval in de persoon van Dylan Donkers. Het
zijn weer de gebruikelijke perikelen bij Team VVCS.
De training is weer des René van Ecks en de spelers genieten
van zijn enthousiasme. Veel afwerkvormen en positiespellen
waarbij de spelers tot het uiterste moeten gaan. René zal de
komende dagen afwezig zijn en maandag weer aansluiten.
Zaterdag zal de Belgische coach de leiding hebben met Albert
als zijn assistent. Of toch niet! Laat in de middag krijg ik een
mail van mijn Belgische collega dat een aantal van zijn spelers
op stage gaat en dus niet met ons kan spelen. Voor mij uiteraard heel vervelend want nu moet ik Go Ahead gaan inlichten
over mijn probleem en dus ook hun probleem.

DAG 9
Na telefonisch overleg met Go Ahead Eagles wordt besloten dat
zij alvast op zoek gaan naar een andere tegenstander en ik mijn
best ga doen om meer spelers erbij te regelen. Die middag zullen wij contact hebben over hoe wij er beide voor staan. Ik ga
direct aan de slag om zoveel mogelijk contacten te benaderen
om spelers erbij te krijgen. Na een middag van bellen en mailen
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heb ik nog geen spelers kunnen regelen voor de korte termijn.
Wel toezeggingen voor na de wedstrijd van zaterdag. Hier maak
ik Go Ahead niet mee blij dus meld ik hen dat het mij niet gaat
lukken een volledige selectie samen te stellen. Zij geven aan
inmiddels een vervangende tegenstander te hebben gevonden.

DAG 10
Robbert te Loeke tekent een contract bij Achilles '29. Top voor
hem en zeker ook voor ons. Dit is waar Team VVCS om draait,
spelers fit maken zodat zij direct aan kunnen sluiten bij een
nieuwe werkgever. Helaas trainen wij dus vanaf vandaag zonder
keeper. Aan mij dus weer de taak om te kijken of er nog clubloze keepers zijn die aan willen sluiten. De training wordt vandaag geleid door Albert. Het wordt een heerlijke training met
veel afwerkvormen en positiespellen…….wederom.
Op kantoor ga ik direct weer op zoek naar spelers die wellicht
ons team over het hoofd hebben gezien. Volgende week staat er
een wedstrijd gepland tegen Helmond Sport en die wil ik niet
afzeggen.

DAG 11
Vandaag trainen er maar 4 spelers. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen en mijn pogingen om een keeper te regelen leveren nog
geen resultaat op. Arjan Ebbinge neemt mijn taak over en assisteert Albert tijdens de training. De spirit bij de jongens zit er
nog steeds in en er wordt fijn getraind. Het weekend zal in het
teken staan van het motiveren van spelers om mee te gaan trainen. Ik weet nog een aantal spelers dat nog geen club heeft.
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DAG 12
Een nieuwe week begint en Rene van Eck is weer terug in
Nederland. Het verbaast ook hem dat er maar 4 spelers zijn.
“Er zijn toch nog veel meer spelers zonder club?” reageert hij
verbaast. Ik beaam dat en kom vervolgens wel met twee nieuwe
namen: Theo Timmermans (keeper) en Adil Tihouna. Ondanks
de kleine groep wordt er goed getraind. Ondertussen zoek ik
contact met Roy Hendriksen, trainer van Helmond Sport, om de
situatie door te nemen. Ik kan ook hem geen garanties geven op
een volwaardige selectie en er wordt besloten de wedstrijd te
cancelen. Spijtig wederom voor alle partijen. Na afloop blijkt
dat ook Niels Fleuren ons gaat verlaten en op proef gaat bij FC
Emmen.

DAG 13
Door blessures trainen er vandaag maar twee spelers. De staf is
groter dan de selectie. Ik vraag de spelers of zij trainen met zo'n
klein groepje wel nuttig achten. Wij als VVCS willen uiteraard
alles faciliteren mits de spelers ook prettig trainen. Omdat wij
geen wedstrijden spelen kunnen spelers zich ook niet presenteren aan scouts. Dit is wel een belangrijk onderdeel van Team
VVCS. Het is nu wellicht beter dat de spelers zich aansluiten bij
een BVO om daar hun kans te pakken. De trainers blijven onverminderd positief en persen er een leuke training uit. Inmiddels
hangt ook FC Volendam aan de lijn over de wedstrijd die over
exact een week moet worden gespeeld.
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DAG 14
Nick Hengelman is na zijn stage bij jong FC Utrecht weer terug
om met Albert te trainen. Nick heeft dit weekeinde vrij maar
wil toch wat fysieke arbeid verrichten. De training van gisteren
hebben wij vanwege een tekort aan spelers laten vervallen.
Vandaag zij er totaal drie 'diehards' aanwezig. Ook de wedstrijd
tegen FC Volendam wordt in overleg met Volendam afgelast. Zij
hebben inmiddels een nieuwe tegenstander gevonden. Deze editie van Team VVCS dus geen wedstrijden, een unicum.
Wouter de Vogel zal dit weekeinde met 2e divisionist FC
Lienden tegen jong Willem II spelen. Lienden zoekt nog een nr
10 en Wouter kan ook weer eens 90 minuten maken.

DAG 15
De laatste week van Team VVCS. Er staan deze week nog twee
trainingen in de planning. Omdat Wouter de Vogel een hele
wedstrijd heeft gespeeld met FC Lienden traint Cendrino
Misidjan alleen. Wouter ondergaat alleen wat verzorging bij
fysio René. Cendrino wordt op het veld behoorlijk getest en is
na afloop helemaal op. Het tekent zijn instelling dat hij positief
is en elke training weer vol gas gaat. Nick Hengelman gaat op
proef bij FC Eindhoven. Ik pak alvast wat trainingsspullen in en
verhuis deze weer naar ons kantoor. Donderdag wordt er nog
éénmaal getraind en dan is het klaar voor 2016.

DAG 16
Vandaag toch geen training. Wel is de staf in Zeist aanwezig om
afscheid van elkaar te nemen. Het was een bijzondere editie van
Team VVCS. Vanwege het geringe aantal aanmeldingen hebben
wij geen wedstrijden kunnen spelen. Daarentegen waren de
trainingen onder leiding van René en Albert top en de spelers
meer dan tevreden. Ik wil hen daarvoor ook bedanken. Het is
niet makkelijk om met weinig spelers de trainingen uitdagend

te houden. Ook wil ik Fysio René wederom bedanken voor zijn
diensten. René krijgt elk jaar een grotere rol binnen de staf. De
laatste spullen gaan de auto in richting Hoofddorp. De resultaten van ons team zijn wel goed te noemen. Niels Fleuren ging
naar FC Emmen, Robbert te Loeke naar Achilles '29 en Tim
Hofstede naar Zwarte Leeuw in België. Hopelijk vinden de overige spelers ook snel een nieuwe werkgever.
Onderweg gaan mijn gedachten al naar volgend jaar. Hoe zal
het dan gaan lopen met het team? Was het geringe aantal aanmeldingen éénmalig? Binnenkort maar eens goed evalueren en
kijken waar de oorzaak ligt. Ook nog mijn dank aan Deventrade
voor alle spullen, de KNVB voor de fantastische velden en congrescentrum Woudschoten voor de catering.
Op naar volgend jaar.
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SPORT- EN BEWEGINGSLEIDER NIEUWE
MBO-OPLEIDING AAN DE VVCS ACADEMY
De VVCS Academy begint vanaf september met een nieuwe Mbo-opleiding. Na
overleg met onze leden, clubvertegenwoordigers en docenten is gekozen voor
de opleiding Sport- en Bewegingsleider niveau 3.
Als sport je hobby is, wil je niets liever dan daar je werk
van maken. Hoe leuk is het dan als je jouw sportcarrière
kan combineren met een sportgerichte opleiding waarmee je ook nog een Mbo-3 diploma kunt behalen.
Met het behalen van dit waardevolle Mbo-diploma wordt
een uitstekende basis gelegd voor een verdere (sport)carrière. De VVCS is ervan overtuigd dat deze opleiding nog
beter gecombineerd kan worden met de vele trainingsen wedstrijdverplichtingen. Zeker doordat het stagegedeelte voornamelijk op de club uitgevoerd kan worden.
Vele clubs hebben al aangegeven hier hun medewerking
aan te verlenen. Mede ook omdat zij de meerwaarde
inzien van het inzetten van voetballers voor diverse clubactiviteiten.

Naast het stagegedeelte, volgen de deelnemers uiteraard
ook theorielessen. Zoals gebruikelijk bij onze Mbo-opleidingen, zijn deze lessen een combinatie van virtuele- en
klassikale bijeenkomsten. Door dit gecombineerd aan te
bieden, wordt de meeste flexibiliteit geboden.
De VVCS organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over deze nieuwe opleiding. Wil je hierbij aanwezig
zijn stuur dan een mail naar Arjan Ebbinge,
Opleidingsmanager VVCS Academy.

Je kunt Arjan natuurlijk ook altijd even bellen of
mailen voor meer informatie.
• e-mail: a.ebbinge@vvcs.nl
• telefoon: 06-422 98 0 97

Nieuwe dienstverlening van de VVCS en KNVB:

After Career Consult
Een profvoetballer kan na het beëindigen van zijn of haar
voetbalcarrière gezondheidsproblemen krijgen, zowel
fysiek als mentaal. Recentelijk hebben ACES (Academic
Center for Evidence-based Sports medicine, Academisch
Medisch Centrum), de mondiale spelersvakbond FIFPro
en de VVCS aangetoond dat slijtage in de heup-, knie- en
enkelgewrichten vaak voorkomt bij voormalige profvoetballers. Daarnaast blijkt dat veel voormalige profvoetballers mentale gezondheidsproblemen ervaren.
Na het beëindigen van zijn voetballoopbaan kan een speler met diverse vragen worden geconfronteerd. Hoe kan ik
optimaal afbouwen na zoveel jaren met trainingen en
wedstrijden? Welke sportactiviteiten worden aanbevolen
om gewrichtsslijtage te voorkomen of om vitaal te blijven? Waar kan ik hulp krijgen als ik niet lekker in mijn
vel zit? Waar kan ik ondersteuning krijgen bij het bepalen van mijn toekomstige maatschappelijke carrière?
Om een speler tijdens deze moeilijke periode na zijn voetballoopbaan te helpen, hebben ACES, FIFPro en de VVCS,
samen met de KNVB, het After Career Consult opgezet.

After Career Consult
Het doel van het After Career Consult is de gezondheid,
vitaliteit en kwaliteit van leven van voormalige profvoetballers te bevorderen. Het consult kent vijf pijlers: (i)
afbouwen, (ii) gewrichtsslijtage, (iii) gezonde leefstijl, (iv)
mentale gezondheid, en (v) opleiding en loopbaan. Op
basis van het consult krijgen profvoetballers voor één of
meerdere relevante pijlers adviezen op maat, waarbij
begeleiding gedurende zes maanden mogelijk is (indien
nodig en wenselijk). Het consult wordt vanaf medio september aangeboden en bij de KNVB te Zeist gehouden.
Voor leden van de VVCS is het een gratis service.

Nieuwsgierig? Aanmelden?
Heb je vragen over het After Career Consult?
Wil je meer informatie ontvangen?
Wil je je aanmelden?
Neem contact op met dr. Vincent Gouttebarge,
voormalig profvoetballer, medisch adviseur VVCS
en Chief Medical Officer FIFPro
v.gouttebarge@fifpro.org; 0621547499
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Testament? Bij mij speelt dat nog helemaal niet.
Als je jong bent denk je meestal niet aan het maken van een testament.
Bij samenwonen en bij het kopen van een huis is er vaker aandacht voor. En als
je er niet zelf bij stil staat, dan is het wel je partner: “Schatje moeten we nu niet
wat regelen. Ik woon nu bij je maar wat gebeurt er als jij doodgaat, dan hoef ik
toch zeker niet het huis uit?” Wat gebeurt er met je vermogen als je overlijdt?
Deze keer zal ik nader ingaan op erfrechtelijke aspecten.

Is het nu echt nodig om een testament te hebben,
wat staat er in de wet
In de wet is er een apart wetboek gewijd aan erfrecht.
Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat geregeld
bij wie de erfenis terecht komt als je geen testament
hebt. Volgens het wettelijk erfrecht gaat het eigenlijk best
logisch.
- Als iemand ongetrouwd is (en geen geregistreerd partner) en geen kinderen heeft, gaat de erfenis naar zijn
ouders en zijn broers en zussen.
- Als je getrouwd bent en geen kinderen hebt gaat alles
naar de partner.
- Getrouwd en wel kinderen: dan erft de langstlevende
alles en krijgen de kinderen een vordering op de
langstlevende. Die vordering heeft de grootte van hun
erfdeel en deze vordering is (als uitgangspunt) pas
opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende. De
langstlevende en de kinderen erven ieder een gelijk
deel.
Bij samenwonen erft de partner niet automatisch. Meer
in het algemeen, als je wilt dat de vererving van wat jij
nalaat anders gaat dan het automatische systeem in de
wet, is het aan te raden om een testament te laten opstellen. Bijvoorbeeld als je (ongetrouwd, geen kinderen) niet
wilt dat je ouders iets van jou erven, of een broer of zus
met wie je geen contact hebt, of om andere redenen. Ook
als je getrouwd bent of kinderen hebt kunnen er redenen
zijn om van het wettelijk systeem af te wijken. Bij grotere
vermogens zijn dat vaak ook fiscale redenen.

Handige functionarissen in een testament, de executeur
Als het niet nodig is om van het wettelijk verervingssysteem af te wijken kan het toch nuttig zijn om aan bepaalde personen een taak te geven bij de afwikkeling van een
nalatenschap. Denk aan het aanstellen van een executeur.
Een executeur moet je benoemen bij testament. Hij regelt
de uitvaart, beheert de nalatenschap, betaalt schulden
uit de activa van de nalatenschap. Ook stelt hij een rekening en verantwoording op voor de erfgenamen en doet
hij aangifte voor de erfbelasting. Je kunt iemand aanwijzen uit je nabije omgeving, je familie, die goed is in
administratieve en financiële zaken. Soms worden
accountants of notarissen aangewezen. Als het nodig is
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kan de executeur worden voorzien van een 'turbobevoegdheid'. Hij krijgt dan ook taken als 'afwikkelingsbewindvoerder'. En dan kan hij zelfs, zonder medewerking
van de erfgenamen, bestanddelen uit de erfenis zoals een
huis verkopen. Uiteraard is de koopsom wel bestemd voor
de erfgenamen! Maar soms valt te voorzien dat de erfgenamen niet in staat zijn om alles goed af te wikkelen.
Bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen of omdat
ze onderling niet goed met elkaar kunnen opschieten.
Ikzelf heb de functie van (turbo-)executeur regelmatig
uitgeoefend. Het is arbeidsintensief werk maar het geeft
voldoening als uiteindelijk alles op orde is en netjes geregeld.

Handige functionarissen in een testament,
de bewindvoerder en de voogd
Stel dat er iemand van je erft die nog minderjarig is, bijvoorbeeld je kind. Als die minderjarige 18 wordt is de
erfenis van hem. De meeste ouders vinden het niet fijn
als iemand van 18 al kan beschikken over geld, of het nu
veel is of weinig. In dat geval kan je in je testament een
bewindvoerder aanstellen. Dat ie een persoon die de erfenis beheert tot een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 21 of
23. De bewindvoerder kan vaak wel gedeelten uit de erfenis ter beschikking stellen voor verstandige dingen, zoals
een studie, het kopen van een huis of het starten van een
onderneming. Als het goed is begeleidt de bewindvoerder
de jonge erfgenaam richting een verantwoorde besteding
van het vermogen. Een bewindvoerder doet de zakelijke
dingen, en dat is iets anders dan de voogd.
De voogd verzorgt een kind en voedt op tot 18 jaar. De
voogd kan worden aangewezen in een testament, maar
dat hoeft niet. Ouders kunnen ook zelfstandig een voogd
aanwijzen door aantekening in het gezagsregister, via
https://loket.rechtspraak.nl/burgers/familiezaken/.

Slot
Dit waren enkele onderwerpen uit het erfrecht.
Erfrecht kan ingewikkeld zijn. Mail of bel gerust als je
vragen hebt.
Erna Kortlang,
verbonden aan TeekensKarstens advocaten notarissen
notaris, gespecialiseerd in familie- en erfrecht
kortlang@tk.nl
071 535 80 12/06 53 26 57 94
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'Ik zie dit niet als een leerjaar,

dat vind
ik te
vrijblijvend'

DOOR
GUUS PETERS

Bij niet iedereen zal direct een
lichtje gaan branden als ze de
naam Julian Lelieveld (18)
horen. Maar daar moet na dit
seizoen verandering in zijn
gekomen. De talentvolle
verdediger van Vitesse staat
aan de vooravond van zijn
doorbraak. 'Als je goed genoeg
bent, ben je oud genoeg.'

H

FOTO:

FOTO: SOCCRATES

oe oud Julian Lelieveld was toen hij
als supporter voor het eerst een
wedstrijd van Vitesse in GelreDome
bezocht, durft hij niet precies te
zeggen. Maar jong was hij wel. Vader
Lelieveld nam zijn zoon van kleins af aan mee
naar het stadion. Een keuze van welke club hij
fan zou worden, heeft hij daarom nooit zelf
hoeven maken.
Nu, jaren later, is Lelieveld selectiespeler van
Vitesse. Terwijl zijn familie en vrienden nog
altijd op dezelfde plek in het stadion zitten,
hoopt de 18-jarige verdediger een basisplaats te
veroveren in het team van de nieuwe coach
Henk Fräser. 'Dit is een droom die uitkomt.
Vorig jaar trainde ik als A-junior al een aantal
keer mee, maar nu heb ik ook mijn eigen plek
in de kleedkamer', zegt Lelieveld.
>
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Tot afgelopen seizoen zat hij zelf nog met zijn vader en broers tussen de harde kern op de tribune. Vanaf komend jaar is dat anders.
Wanneer hij niet bij de wedstrijdselectie zit, wordt van hem verwacht dat hij keurig in clubkostuum op de hoofdtribune zit. Bij de
overige spelers die buiten de boot zijn gevallen, een blessure hebben of een schorsing uitzitten. 'Als ik wel bij de selectie zit of in de
basis sta, zal ik altijd even zwaaien naar mijn familie en vrienden.
Ik weet precies waar ze zitten.'
In een ruime keuken in het rustige Hattem doet Lelieveld zijn verhaal. Het Gelderse dorpje met 11.000 inwoners ligt onder de rook
van Zwolle en schuurt tegen de noordrand van de Veluwe aan. Bij
de supermarkt begroet iedereen elkaar vriendelijk of wensen mensen elkaar een fijne dag.
Hoewel Lelieveld in Arnhem werd geboren, groeide hij op in deze
gemoedelijke omgeving. Als hij drie jaar oud is verhuizen zijn
ouders terug naar het dorp waar ze beide zijn opgegroeid. Vanaf
hier pendelt hij op en neer naar Arnhem. Veertig minuten heen en
veertig minuten terug. Nu hij zijn rijbewijs heeft, doet hij dat met
zijn eigen auto. De jaren ervoor werd hij opgehaald of dienden zijn
ouders als taxi.

Maar wie is Julian Lelieveld eigenlijk?
'Ik ben een rechtsback die altijd naar de voetballende oplossing
zoekt. Af en toe misschien nog te veel. Soms zou ik de bal best een
keer de tribunes in mogen schieten om mijn teamgenoten niet in
de problemen te brengen. De Italianen zijn daar meester in. Ik ben
niet het type verdediger als Chiellini of Bonucci van Juventus, al
kunnen zij verdedigen als de beste.'

Naar welke verdediger kijk jij liever?
'Philipp Lahm van Bayern München vind ik erg goed. Je ziet hem
zelden een bal zomaar wegschieten en hij trekt geregeld mee ten
aanval. Daar hou ik ook van. Daarnaast oogt het altijd heel simpel
als hij aan de bal is, dat vind ik mooi om te zien. Net als Lahm kan
ik trouwens ook als verdedigende middenvelder uit de voeten.
Verder heb ik ook wel eens centraal achterin gespeeld.'

Trainers zeggen vaak dat backs de minste voetballers
van het team zijn
'Het mooie aan deze positie is dat je mee naar voren kunt. Als centrale verdediger doe je dat minder snel omdat je de organisatie
moet bewaken. Als back kun je langs de lijn opstomen. De positie

vraagt meer van een speler dan de meeste mensen denken. Ik heb
het afgelopen seizoen zes keer gescoord, al was dat een uitzondering. Scoren zal nooit een specialiteit van mij worden. Ik ken mijn
kwaliteiten. Maar als back moet je redelijk kunnen voetballen
omdat je ook mee naar voren gaat. Verdedigend moet je positioneel
goed staan: je vecht vaak frontale één-tegen-één duels uit met je
buitenspeler.'

Je hoort wel eens dat voetballers op YouTube naar filmpjes
van bepaalde spelers kijken om daarvan te leren. Doe jij dat
ook?
'Ik doe dat ook wel eens. Je wordt er nooit slechter van. Ik kijk niet
specifiek naar bepaalde spelers, maar zoek eerder naar fraaie tackles. Daarnaast speur ik ook wel eens naar mooie doelpunten, al zal
ik die zelf niet zo snel maken. Ik vind het ook gewoon leuk om te
kijken.'

Ben je altijd een verdediger geweest?
'Ik was drie jaar toen ik begon met voetballen. Ik trainde bij vv
Hattem met het team van mijn broer, want ik was eigenlijk nog te
jong. Mijn vader was de trainer. Uiteindelijk heb ik vijf jaar bij
Hattem gevoetbald voordat ik naar Vitesse ging. Ik weet niet meer
precies op welke positie ik speelde, maar in de jeugd was iedereen
toch een beetje aanvaller, haha? Ik kan me herinneren dat ik toen
nog regelmatig scoorde. Ik heb, dacht ik, wel eens twintig doelpunten in een seizoen gemaakt. Dat zal nu niet snel meer gebeuren.'
In de jeugd bij Vitesse zien ze een echte verdediger in Lelieveld. Al
snel groeit hij uit tot een vaste waarde in de jeugdelftallen.
Afgelopen december wordt zijn ontwikkeling beloond met een vierjarig contract. Als A-junior speelt Lelieveld dan al regelmatig wedstrijden met Jong-Vitesse. Zijn debuut in het eerste team heeft hij
dan ook al gemaakt.
Het is in de voorbereiding op het afgelopen seizoen als Vitesse zich
klaar maakt voor de wedstrijd in de voorronde van Europa League
tegen het Engelse Southampton van coach Ronald Koeman. Drie
dagen voor de wedstrijd in Engeland komt Vitessetrainer Peter Bosz
naar Lelieveld toe. Hij zit eraan te denken om het dan 17-jarige
talent op te nemen in de wedstrijdselectie.
Een dag voor de wedstrijd krijgt hij de bevestiging dat hij zijn
koffers kan pakken en meegaat naar Engeland. 'Dat was een enorm
speciaal moment. Ik ben heel mijn leven al supporter van Vitesse.
En dan zit je plots bij de selectie voor de wedstrijd tegen
Southampton. Een club uit de Premier League.'
Dat zijn broers en vader in het uitvakken zitten, maakt het extra
speciaal. 'Zij zouden sowieso al gaan kijken. Dat ik die wedstrijd
voor het eerst bij de selectie zit, maakte het wel bijzonder.' Op de
reservebank is Lelieveld de eerste twintig minuten vooral heel
zenuwachtig. Het stadion, de supporters en de sfeer overvallen
hem. Maar gedurende de wedstrijd verdwijnt de spanning. In de
tweede helft sommeert Bosz Lelieveld en een jeugdige ploeggenoot
een warming-up te doen. Niet dat ze op het punt staan om in te vallen, maar voor het geval dat er iemand geblesseerd raakt.

Begon er toen niet iets te kriebelen?
'Ik was aan het genieten. We liepen voor het vak waar de
Vitessesupporters zaten. Ik heb even goed het vak ingekeken en zag
mijn vader zitten. Terwijl we ons maar tien minuutjes hoefden op
te warmen, bleven we lopen. 'Misschien gunt de trainer één van ons
wel zijn debuut', zeiden we tegen elkaar. Een paar minuten voor
het einde zijn we toen toch maar weer op de bank gaan zitten.'
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En toen?
'Kevin Diks, de rechtsback, raakte in blessuretijd geblesseerd. Bosz keek achterom en
zei tegen mij dat ik snel een paar sprintjes moest trekken. Voordat ik het wist stond
ik op het veld en had ik mijn debuut gemaakt. Het ging zo snel, ik had geen tijd om
zenuwachtig te zijn. Ik heb nog een paar minuten mee kunnen doen. We verloren
de wedstrijd met 3-0. Maar in het kleedlokaal feliciteerde de trainer me met mijn
debuut. Het blijft een bijzonder moment. Het shirt van die wedstrijd hangt boven
mijn bed. Ik ben er trots op.'
Daarna moest Lelieveld geduld hebben. Begin mei, in de competitiewedstrijd thuis
tegen FC Utrecht, speelde hij door blessures en schorsingen van andere spelers weer
in het eerste. Het betekende zijn debuut in de basis. Als rechtsback.

Je noemt Kevin Diks. De rechtsback van afgelopen seizoen is onlangs
verkocht aan het Italiaanse Fiorentina. Biedt dat kansen voor jou?
'Voor mijn positie is het gunstig. Het heeft de kans vergroot dat ik het komende jaar
speelminuten ga maken, al moet ik het nog altijd op het veld laten zien. Met Kelvin
Leerdam en Sheran Yeini heeft de club nog twee spelers die als rechtsback uit de voeten kunnen. Maar dat Vitesse geen vervanger heeft gehaald voor Diks, geeft aan dat
ze vertrouwen in ons hebben.
'Voor Kevin is het overigens een geweldige stap. Hij heeft twee jaar constant gepresteerd bij Vitesse en maakt nu op jonge leeftijd een prachtige transfer naar het buitenland. Zo'n kans krijg je niet elke dag. Hij is pas 19 jaar. Stel dat hij daar over twee
jaar in de basis staat, dan is hij nog maar 21 jaar.'

Wanneer hoorde jij dat je definitief toegevoegd zou worden aan de
A-selectie?
'Toen ik mijn vierjarige contract in december tekende, zei de club tegen me dat het
de bedoeling was dat ik komend seizoen zou aansluiten bij de eerste selectie.
Eigenlijk wist ik het dus al een beetje, al was voor mij niets zeker tot het bevestigd
zou zijn. Eind mei kwam een ploeggenoot uit A1 naar me toe. 'Gefeliciteerd', zei hij
tegen mij. Waarmee, vroeg ik hem. 'Je zit definitief bij de eerste selectie komend seizoen', antwoordde hij. Hij had het op de website van de club gelezen. Het gaf een
fijn gevoel, maar het echte feestje hebben we al gevierd toen ik in december mijn
contract tekende. We zijn toen met de familie uit eten gegaan.'

Heb je jezelf doelen gesteld voor komend seizoen?
'Ik wil zoveel mogelijk minuten maken, ook al ben ik nog jong. In de voetballerij
moet je ook een beetje geluk hebben. Ik zie dit niet perse als een leerjaar. Dat vind
ik te vrijblijvend. Trainer Fräser zei tegen me: Als je goed genoeg bent, ben je oud
genoeg. Daarmee ben ik het eens.'

Praat je veel met je zaakwaarnemer Louis Laros over je ontwikkeling?
'We hebben een goede band en praten regelmatig over voetbal. Hij komt zo nu en
dan kijken en geeft dan zijn mening over mijn spel. Je hoort vaak over spelersmakelaars dat zij snel geld willen verdienen aan spelers. Dat gevoel heb ik bij Louis nooit
gehad. Hij is oprecht. Je moet een bepaald gevoel bij iemand hebben. Het gevoel dat
ik bij Louis heb is goed. Hij benaderde me al voordat ik in de jeugdselecties van
Oranje zat. Hij zag blijkbaar dus echt iets in me. Verder heeft hij me goed geholpen
bij mijn contractonderhandelingen afgelopen december. Ik laat het aan hem over,
hij weet waarover hij praat.'

Je woont nog bij je ouders. Zou je niet een keer naar Arnhem willen
verhuizen nu je een mooi contract hebt ondertekend bij Vitesse?

FOTO: PRO SHOTS

'Waarom zou ik? Ik heb in Hattem alles wat ik nodig heb: de voetbalclub waar ik
nog regelmatig kom, mijn familie en mijn vriendin. Ik ben een familieman. Ik hoef
niet op mezelf te wonen als ik het nog gezellig heb bij mijn ouders. We spelen elke
avond een spelletje met de familie. De ene keer kaarten we de andere keer spelen we
rummikub. Ik rij liever elke dag op en neer naar Arnhem. Ik voel me fijn hier.'
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Het doodzieke
betaald voetbal
PIM DE VOS

H

et betaald voetbal is mondiaal
gezien doodziek. Een corrupte
FIFA , een tandeloze UEFA met
een ook al corrupte Michel
Platini, ooit een van de grootste
voetballers met een fluwelen trap.
Kinderen van 14, 15 jaar en jonger worden
bij hun clubs van de jeugdopleiding weggehaald door clubs als Chelsea en mislukken
meestal als voetballer. Ziek!
Financial Fairplay zou de sportiviteit in
financieel opzicht terug brengen, maar wat
is de realiteit?
Toen Johan Cruijff in 1973 vlak voor dat ik
advocaat werd afdwong dat hij van Ajax
werd getransfereerd naar Barcelona dat hij
als speler en later als coach verloste van het
Real Madrid complex , kostte hij Barca
omgerekend 2,7 miljoen euro. Belachelijk
veel geld vond men, er werd schande over
gesproken.
Bosman won na jarenlang met de FIFpro
tegen de clubs en bonden vechten zijn zaak.
Voetballers zouden geen slaven meer zijn.
Maar gemiddelde spelers zijn met alle
respect, nog steeds ondergeschikten. Dat
geldt niet voor Pogba.
Die werd onlangs aan Manchester United
verkocht voor 120 miljoen euro. Pogba zou
niet eens de veters van Johan mogen vastmaken. Is hij dat waard? Kom nou . Is hij
een unieke absolute topspeler? Nee, 17
Engelse Premier League clubs staan in de
top dertig lijst van de rijkste clubs en betalen dankzij de inkomsten uit televisierechten voor middelmatige bankzitters 20 miljoen en meer.
Met de Russen, de Arabieren en nu weer de
Chinezen verzieken ze de markt door jonge
talenten bij hun clubs weg te lokken.
De trouwe supporters betalen in Engeland
een vermogen voor een seizoenskaart. Hoe
lang nog? Voor wat ooit hun club was en nu
een team met acht buitenlandse spelers met
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namen die ze niet eens uit kunnen spreken.
Het Engelse elftal is natuurlijk weer geen
Europees kampioen geworden, terecht? Ja,
dat heb je als je dragende spelers buitenlanders zijn en Engelse talenten jarenlang niet
de kans hebben gekregen om door te breken.
Het Spaanse nationale elftal is zonder de
inbreng van de Messi's , Ronaldo, Neymar
en Suarezzen geen schim van het topniveau
van de Spaanse competitie.
Het Nederlands Elftal , nou ja...Niet zeuren.
We gaan weer trainen op een mannetje uitspelen, het komt goed. Ik ben een optimist,
hoor.
Ik schreef dat het voetbal ziek is, maar nog
niet dat dat de VVCS en FIFpro dagelijks
oplopen tegen obscure clubs, ook in Europa
(!) die voetballers en trainers als stront
behandelen door ze met loze beloften naar
de zandbak van het Midden Oosten , naar
Zuid of Oost Europa, Rusland of China te
lokken, maar ze gewoon niet betalen en
niet schromen ze te bedreigen. Trap er niet
in. Er loopt veel tuig rond, ook bij de zogenoemde agents. Vraag advies aan de VVCS.
Je moet soms twee jaar bij de DRC van de
FIFA en De CAS procederen om aan je geld
te komen. Je salaris, voor de meeste spelers
nog steeds hun inkomen waarvan ze leven
en sparen voor na hun carrière ! Er zijn niet
zoveel Ronaldo's...
De FIFA barst van het geld en zou garant
moeten staan voor door de DRC toegewezen
achterstallige salarissen van spelers en dan
de clubs die niet op tijd betalen met
gestrekt been moeten aanpakken. Als in de
reiswereld een touroperator een tegen hem
toegewezen claim niet uitbetaalt, staat de
ANVR voor zijn lid garant en betaalt zij de
vakantieganger uit. Dat is echt Fairplay!
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