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Deze zomer is op vele gebieden onstuimig te noemen. Naast het bar
slechte weer, is het ook rondom het voetbal onstuimig en pakken donkere
wolken zich samen boven één van leukste competities van Europa.

Een onstuimige
voetbalzomer.

O

p voetbalgebied is natuurlijk onze
nationale trots in de Oekraïne ten
onder gegaan. Afscheid nemen met
nul punten is heel pijnlijk. Maar
vooral de manier waarop is iets
waar ik mij toch wel over heb verwonderd.
Nederland staat bekend om zijn frivole en technische spel met tactisch vaardige spelers. Geen
van deze elementen heb ik teruggezien in het
spel van Oranje tijdens het EK. Plichtmatig en
machteloos gingen de wedstrijden verloren. Een
deceptie voor het Nederlands voetbal.
Daarentegen heb ik genoten van de Italianen.
Wat een passie en beleving tonen deze spelers.
En met Pirlo en zeker ook Montolivo als spelbepalers hebben zij tot de finale fantastisch gevoetbald. Of zij meer gebrand waren om te presteren door alle commotie rondom het team in verband met match fixing, wie zal het zeggen.
Intussen heeft die commotie er wel voor gezorgd
dat er in Nederland een justitieel onderzoek
komt naar match fixing in de sport. De VVCS
heeft samen met onder andere de KNVB en
Interpol zitting genomen in een klankbordgroep
die het onderzoek adviseert en zal ondersteunen
daar waar mogelijk. Uit het onderzoek zal moeten blijken of er in Nederland sprake is of is
geweest van match fixing. Nu zijn het vooral de
geruchten en verhalen uit de VI die de boventoon voeren. Laten wij eerst maar eens afwachten wat er uit het onderzoek gaat komen. De
VVCS gaat intussen door met het geven van voorlichting over match fixing aan de spelers.

DANNY HESP

len door de overige plannen. Afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding en bijtelling voor
woon-werkverkeer. Of je nu een topspeler, doorsnee Jupiler League speler, of amateur in het
betaald voetbal bent , iedereen voelt dit keihard
in de portemonnee. Te hard naar mijn mening.
Als donderslag bij heldere hemel kwam het
wetsvoorstel van de PvdA en SP om de flexwet te
wijzigen (verderop in dit magazine een uitgebreide uitleg over dit wetsvoorstel). Men vond
het blijkbaar nog niet genoeg in Den Haag.
Toch hoop ik dat voor een achttiental spelers de
zon nog gaat doorbreken. Op het moment van
schrijven hebben wij net afscheid genomen van
de spelers van Team VVCS. Editie nr. 9 is net ten
einde en hopelijk vindt een aantal spelers een
nieuwe club. De sportieve resultaten waren goed
met overwinningen op FC Oss en Players4contract, de Belgische uitvoering van Team VVCS.
Ook het FIFPro Tournament werd gewonnen. Dit
alles werd bewerkstelligd door de trainersstaf
bestaande uit Dirk Heesen en Richard Vennema.
Zij zorgden ervoor dat de spelers fysiek in orde
waren en dat zij weer vertrouwen kregen in hun
capaciteiten. En ook de goede sfeer in de groep
was hun verdienste. De teller staat vooralsnog op
één contract en een zestal stages maar ik verwacht nog wel wat meer de komende tijd.
Verderop in dit magazine heb ik een dagboek
bijgehouden over de verwikkelingen in en rond
Team VVCS. Ik kijk al weer uit naar de volgende
editie.

Een andere donkere wolk die boven het
Nederlands voetbal hangt is het Kunduzakkoord. Doorberekening van de politiekosten
kost het noodlijdende voetbal heel veel geld.
Krabbelt het Nederlands voetbal eindelijk een
beetje uit het dal, wordt het op deze manier
weer keihard teruggeworpen. Als de speler daar
al niet wat van merkt, dan zal hij dat zeker voe-
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Juridische blunders bij
contractopzeggingen
In het vorige nummer van dit blad
hebben wij er uitgebreid bij stil
gestaan hoe een speler een reeds eerder verlengd contract rechtsgeldig
heeft te doen eindigen. Bij zo'n aflopend eerder verlengd contract is de
club als eerste aan zet. Wil de club de
relatie beëindigen, dan heeft men dat
de speler te laten weten middels een
aangetekend schrijven dat uiterlijk op
31 maart wordt gezonden. Doet de
club dat niet en doet ook de speler
verder niets, dan wordt het contract
automatisch verlengd onder dezelfde
voorwaarden voor één seizoen. Wil je
dat als speler voorkomen, dan heb je
tot 15 mei de tijd om dat via een aangetekende brief te voorkomen
.
Pijnlijk duidelijk is weer geworden dat
niet iedereen dit gelezen en begrepen
heeft. Dat geldt voor tenminste vijf
spelers. Dat zelf pionierende, goedwillende ouders hebben nagelaten de
CAO te bestuderen of deskundigen te
raadplegen is natuurlijk bepaald niet
slim. Zij denken veel te gemakkelijk
over hoe de belangen van een voetballer te behartigen en doen hun zoon
hiermee natuurlijk ernstig tekort. Maar
dat nu ook professionele makelaarskantoren dergelijke fouten blijken te
maken laat zich omschrijven als
behoorlijk bizar. Wij kunnen ons dan
alleen maar afvragen of er in dergelijke gevallen wellicht sprake is van een
wat dommige, niet-gelicentieerde
medewerker of een agent die meer
dan rijp is voor een pittige bijscholing
.
Eén ding is zeker. Als straks de spelersmakelaarslicenties worden afgeschaft
en alle goudzoekers vrij zijn om zich
als intermediair op deze markt te gaan
begeven, zullen dergelijke juridische
blunders aan de orde van de dag zijn.
Het lijkt toch beter om eens serieus te
gaan denken over een verplichte (bij)scholing.
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Het Kunduz akkoord, oftewel:
slecht nieuws voor het
betaald voetbal
Het zal niemand zijn ontgaan dat
Nederland er economisch slecht voorstaat. Er moet hoe dan ook flink
bezuinigd worden om ook Europees in
de pas te blijven lopen. Die pijn gaat
iedereen voelen. Al is het maar door
de verhoging van het eigen risico en
het algemene BTW tarief.
Voor het betaald voetbal in het algemeen had men nog een extra nare
verrassing in petto en wel om de kosten van de politie-inzet bij voetbalwedstrijden niet langer door de overheid te laten dragen maar om deze
rekening bij de clubs neer te leggen.
Dezelfde clubs die ook een incidentele
werkgeversheffing tegemoet kunnen
zien op de door hen uitbetaalde hogere salarissen.
Ook zullen de spelers de nodige directe gevolgen gaan ondervinden. Denk
alleen maar aan:
- de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
Nu bedraagt deze op basis van de
CAO nog 0,19 netto;
- de bijtelling voor de berijders van
lease-auto's die hun auto nu alleen
maar zakelijk gebruiken. De kilometers die zij rijden van hun huis naar
de club zullen namelijk aangemerkt
gaan worden als privé kilometers;
- de hervorming van het ontslagrecht
en de Werkloosheidswet. Daar waar
wij nu nog een keurige schadeloos-

stelling kennen in de CAO pleit men
voor een algemeen en simpel ontslagstelsel met zeer lage ontslagvergoedingen. Bovendien zal het aan de
clubs zijn om zelf op de draaien voor
de kosten van (maximaal) de eerste
zes maanden WW voor een speler
van wie men afscheid wenst te
nemen.
Natuurlijk hebben wij af te wachten
wat de verkiezingen van 12 september
aanstaande ons brengen en welke
onderdelen van dit begrotingsakkoord
alsnog zullen sneuvelen. Maar één
ding is zeker; het betaald voetbal
wordt hier bepaald niet beter van.
Vertegenwoordigers van de clubs en
spelers zullen dan ook bij elkaar te
rade moeten gaan hoe hiermee om te
gaan. De VVCS heeft al aangegeven
uiteraard tot anticiperend overleg
bereid te zijn.

Clubs aan zet in televisierechtenprocedure bij het
Hof te Amsterdam
Op 7 februari jl. werd namens de spelers de Memorie van Grieven ingediend.
Sinds dat moment bleef het stil aan
de zijde van de clubs, KNVB, ere- en
eerste divisie. Hun advocaten beperkten zich tot op heden tot het diverse
malen vragen om uitstel. Dat zullen zij
niet nogmaals krijgen. Zoals het er nu
naar uitziet zullen zij uiterlijk op 28
augustus hun Memorie van Antwoord
moeten indienen.
Wordt dan ook vervolgd.
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Confrontaties
Nederlandse voetballers
in de uitverkoop door
nieuwe flexwet?
De flexwet, of voluit de Wet
Flexibiliteit en Zekerheid, werd in
1999 ingevoerd. Nederland gaf hiermee verplicht invulling aan een
Europese Richtlijn.
Wat is de essentie van de flexwet?
Na drie achtereenvolgende contracten
voor bepaalde tijd getekend te hebben
ontstaat bij het volgende contract een
dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit
gebeurt ook wanneer de totale duur van
voor bepaalde tijd gesloten contracten
drie jaar of langer is. Zit er tussen twee
contracten een tijdspanne van niet meer
dan drie maanden, dan tellen deze toch
als opeenvolgend.
Wat is het doel van de flexwet?
Enerzijds wilde men werkgevers in de
gelegenheid stellen om flexibele arbeidskrachten aan te trekken en anderzijds
wilde men tegelijkertijd meer zekerheden
en een betere rechtspositie voor deze
flexwerkers.
Wat betekent dit praktisch?
Het ontstaan van een dienstverband
voor onbepaalde tijd heeft natuurlijk
nogal wat praktische gevolgen. Het lijkt
alleen maar mooi, maar dat is het niet.
Wil een werkgever van een werknemer
af, dan kan dat, mits goed gedocumenteerd, eigenlijk altijd. Een werknemer met
een contract voor bepaalde tijd (zonder
een beding voor tussentijdse beëindiging)
is wat dat betreft in elk geval tot de
einddatum van zijn contract beter
beschermd. Aan de andere kant is het
wel zo dat een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd heel gemakkelijk kan opstappen om elders in dienst te
treden. Hij hoeft alleen een opzegtermijn
van een maand in acht te nemen. Dat
lijkt natuurlijk mooi voor de spelers, maar
wanneer je iets langer nadenkt zal duidelijk zijn dat dit een enorme bedreiging
voor ons betaald voetbal zou betekenen.
Wat als dit alles voor een bedrijfstak ongewenst is?

Er is vastgelegd dat sociale partners de
mogelijkheid hebben om de flexwet uit
te schakelen. Contracten voor bepaalde
tijd veranderen dan niet van karakter. De
wetgever heeft bepaald dat dit alleen bij
CAO kan worden overeengekomen. In
onze CAO is van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt. In ruil hiervoor heeft de
VVCS geregeld dat de spelers onder
meer een contractgarantie hebben gekregen en een nette ontslagregeling.
Wat is dan nu het probleem?
Er zijn op dit moment meerdere politieke
partijen die vinden dat de flexibilisering
van de arbeidsmarkt is doorgeschoten.
Zij achten de enorme toename van
onzekere en tijdelijke contracten onacceptabel. Zeker omdat de werkgevers
handig gebruik blijken te maken van de
mogelijkheden om makkelijk en kosteloos van werknemers af te komen. Vaak
blijken werknemers drie maal een tijdelijk
contract te krijgen, waarna er alsnog
afscheid van hen wordt genomen. Of
werkgevers gebruiken de zogenaamde
WW-route, wat betekent dat men een
werknemer drie maanden een WW-uitkering laat genieten, alvorens hij weer in
dienst wordt genomen bij dat zelfde
bedrijf. Het vervelende voor die werknemer is dat zijn keten van contracten
weer opnieuw begint en hij dus geen
enkele bescherming geniet. Een ander
punt waar deze partijen een enorm probleem mee hebben is het feit dat juist
die werknemers met een contract voor
bepaalde tijd in de praktijk zo gemakkelijk geloosd worden zonder dat zij recht
hebben op enige ontslagvergoeding.
Gelden deze bezwaren ook voor de
Nederlandse voetballers?
Nee, zeker niet. Ondanks het uitsluiten
van de flexwet is de positie van de
Nederlandse profs dus veel beter dan die
van vele medewerkers die op deze wet
wel een beroep kunnen doen. De spelers
kennen zoals gezegd een contractgarantie en velen van hen krijgen wel een
redelijke ontslagvergoeding wanneer de
club besluit de contractuele relatie te
beëindigen.
Wat hebben de PvdA en SP nu bedacht?

Zij hebben op de valreep voor het reces
een wetsontwerp ingediend, dat dertien
wijzigingen kent ten opzichte van de huidige flexwet. De belangrijkste zijn:
- De ketenregel wordt zo aangepast dat
al na een periode van 24 maanden aan
opvolgende tijdelijke contracten of
sowieso bij het derde contract er van
rechtswege een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Oftewel, wanneer
een speler na twee contracten voor een
seizoen zijn derde contract tekent.
Hierboven hebben wij al geschetst wat
dat onder meer betekent. Op ieder
moment in het derde seizoen kan de
speler zijn contract beëindigen en
elders in dienst treden. Dat is zoals
gezegd natuurlijk meer dan bedreigend
voor ons betaald voetbal.
- De mogelijkheid om deze nieuwe wetgeving uit te schakelen middels een
CAO wordt geschrapt. Oftewel, de
sociale partners wordt de mogelijkheid
ontnomen om deze regelgeving te
repareren.

mr Louis
Everard

Paniek? Wat nu?
De VVCS heeft al een afspraak gemaakt
met de PvdA indienster van dit wetvoorstel, mevrouw Hamer. Wij zullen haar
ervan proberen te overtuigen om bij de
parlementaire behandeling van deze initiatiefwet een en ander te repareren in
het belang van onze bedrijfstak.
Uiteraard zal de VVCS ook rond de tafel
gaan met ProProf en de FBO. Gedrieën
zullen deze sociale partners oplossingen
dienen te vinden voor de bedrijfstak
betaald voetbal bedreigende akkoorden
en initiatiefwetten. Men kan erop vertrouwen dat de VVCS hiervoor klaar is.
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Luuk de Jong wil door
Door Lex Muller

Maandag 9 juli was de vakantie voorbij en moest Luuk de Jong zich ineens van
alle hectiek afsluiten. 'Als ik eenmaal op het voetbalveld sta, heb ik ook weer
plezier.' Voor het vierde seizoen hervatte hij de training bij FC Twente, dat zich
al enkele weken voorbereidde op weer een ongewisse jacht naar de prijzen.
Volgens afspraak verscheen de EK-ganger stipt op het bekende adres in
Hengelo, waar hij liever met slingers en gejuich was onthaald op het
Borussia-Park in Mönchengladbach.

FOTO: RONALD ARENDS
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r leren in het buitenland

I

k wil een volgende stap maken', zo concludeerde Luuk de Jong (27 augustus 1990)
nog voor het einde van de vorige competitie, als inleiding tot het latere tumult. 'Ik
houd van uitdagingen, waardoor ik beter
kan worden.' Zijn contract bond hem evenwel
nog tot medio 2014 aan FC Twente. En trainer
Steve McClaren wenste zijn eerste spits hoe dan
ook te behouden, omwille van de revanche in de

eredivisie. 'Spelers kunnen wel van alles willen,
maar wij bepalen toch echt wat er gebeurt.'
Liefst acht clubs uit vijf landen negeerden de
barse en onwrikbare opstelling van FC Twente
en informeerden toch naar de kansen. Zowel
Newcastle United als Borussia Mönchengladbach
deponeerde ook daadwerkelijk een aantrekkelijk
bod op de begeerde aanvaller. Hijzelf hield
bewust afstand en vertrouwde op zijn zaakwaarnemer Louis Laros (VVCS) en zijn vader George
als mede-adviseur. 'Ik heb geprobeerd me er niet
al teveel mee te bemoeien.'
Maar kort voor het weerzien met de Enschedese
club explodeerde plotseling de meestal zo ingetogen Luuk de Jong. Hij betichtte het bestuur
ondubbelzinnig van onfatsoenlijk onderhandelen. 'Ze kunnen alles vragen, maar het moet wel
realistisch blijven', zo ventileerde hij zijn onvrede over zijn werkgever in de gesprekken met
Borussia Mönchengladbach, uiteindelijk de
belangrijkste kandidaat-koper voor de 21-jarige
spits.

'Al mijn concurrenten
voor de spitspositie in
Oranje spelen in sterke
competities'
FC Twente schroefde de vraagprijs onverwacht
op naar twintig miljoen euro. Pas dan zou een
transfer eventueel bespreekbaar zijn, verklaarde
voorzitter Joop Munsterman in een tv-interview.
'Dit bedrag is in strijd met wat er de dagen daarvoor is besproken tussen de verschillende partijen. Ik vind deze gang van zaken ongelooflijk. Ik
had gedacht bij een fatsoenlijke club te spelen',
zo beet Luuk de Jong fel van zich af.
Voor maar 8,5 ton nam FC Twente de anderhalf
jaar jongere broer van Siem de Jong in de zomer
van 2009 over van De Graafschap. Na een aanloop van anderhalf seizoen maakte hij zich vooral in de voorbije editie waar als een begaafde
afmaker: 25 goals in 31 wedstrijden; met
Sanharib Malki (Roda JC) tweede achter de onbe-
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‘Als je 25 goals
maakt in een seizoen,
kan je daar tevreden
over zijn.’
reikbare Bas Dost (32). 'Voor mezelf is het een
goed seizoen geweest.' Beter dan FC Twente, dat
in de laatste elf duels een lelijke smak maakte
naar de zesde plaats.
Voor Luuk de Jong en de kampioen van 2010 valt
het afgelopen seizoen in twee delen uiteen. Voor
de winterstop met Co Adriaanse als trainer, daarna met de teruggehaalde Steve McClaren.
'Adriaanse wilde heel aanvallend voetbal spelen.
Hij wilde Janko en mij er samen in zetten.
Daardoor moest ik op de tien spelen, achter de
spits. Dat vond ik wel jammer. Ik ben een spits
en wil graag in de spits spelen. Ik heb hem dat
ook aangegeven. Hij begreep dat wel. Maar jij
kan op de tien spelen, en Janko niet. En ik wil
jullie graag allebei opstellen, kreeg ik dan als
uitleg.'

10
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De speelwijze van Co Adriaanse “vloekte” met de
huisstijl van FC Twente. 'Je hoorde af en toe wel
dat er veel discussies waren met de assistent-trainers. We hadden een manier van voetballen bij
Twente. Adriaanse keek daar anders tegenaan.
Maar ik weet ook niet het hele verhaal. Ik heb
zelf nooit problemen met hem gehad.' Als schaduwspits kwam Luuk de Jong nog tot een nuttige bijdrage van tien doelpunten in zeventien
wedstrijden.
In de winterstop stootte FC Twente eerst Co
Adriaanse af en onder diens opvolger Steve
McClaren vervolgens ook Marc Janko. 'Steve zijn
manier van spelen paste wel bij me. Hij heeft me
ook direct in de spits gezet. Tot en met de wedstrijd bij PSV had ik het gevoel dat wij goed voetbal speelden.' Maar na de wonderbaarlijke 2-6 op
4 maart in Eindhoven stokte het ritme van de
oosterling en klapte FC Twente bijna nog uit de
subtop. De laatste elf rondes leverden slechts
drie overwinningen op, tegen drie gelijke spelen
en vijf nederlagen. En in de play-offs peperde
RKC de teloorgang nog eens extra in met een
nederlaag als slot in het eigen Enschede. 'Als je
zesde wordt en het niet redt in de play-offs, dan
is het geen goed seizoen geweest. Echt een goede
verklaring voor die terugval hebben we nooit
kunnen vinden. Als we een tegengoal kregen,
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leek het ineens of we van alles wilden forceren.
Alles ging ineens te snel. We lieten ook vaak
ruimtes vallen, waarvan de tegenstander kon
profiteren.'

FOTO: RONALD ARENDS

Door een enkelblessure, opgelopen bij De
Graafschap, miste Luuk de Jong nog drie duels
in de eindfase. Op de tien treffers in de eerste
helft van het seizoen, stapelde hij in het vervolg
nog eens vijftien goals in veertien wedstrijden.
'Als je 25 goals maakt in een seizoen, kan je daar
tevreden over zijn. Een spits wordt afgerekend
op het aantal doelpunten. Voor mijn ontwikkeling is het niet slecht geweest dat ik op de tien
heb gespeeld. Ik merk dat ik stappen heb
gemaakt. Ik ben koeler voor de goal geworden,
koelbloediger als killer. Bal-vaster ook. Ik probeer
nu meer door loopacties de tegenstander niet
het initiatief te geven. Ik kan ook meer meevoetballen. Dat komt door die tien-positie.'
Het leerzame seizoen putte Luuk de Jong ook
fysiek uit. Even mocht hij uitblazen, maar al na
een paar dagen diende hij zich aan te sluiten bij
de Oranjeselectie in Hoenderloo. Van alle internationals had hij de meeste wedstrijden in de
benen: 56 in totaal (31 in de eredivisie, 14 in
Europees verband, 3 KNVB-beker, 2 play-offs, de
Johan Cruijff Schaal en 5 interlands). Nauwelijks
uitgerust en ook nog eens vanaf midden april
ziek vanwege ontstoken amandelen. Bij Oranje
attendeerde een MRI-scan de dokter en de
patiënt op een abces achteraan de amandelen.
'Dat hebben ze toen in Ede moeten wegsnijden.
Het abces was waarschijnlijk de oorzaak dat de
amandelen de hele tijd maar ontstoken bleven,
wat me erg veel energie kostte.'

Van een verziekte sfeer en onderlinge irritaties
in het Oranje-kamp heeft hij zelf nimmer voorbeelden kunnen opvangen. 'Ik vond het reuze
meevallen. Ik zelf heb er niet veel van gemerkt.
Het enige probleem was dat alle besprekingen
op internet stonden. In de Telegraaf kon je alles
terug vinden. Als je niets presteert, krijg je ook
een slechte sfeer. Nee, ik had geen last van mijn
ego. Ik zal ook niet zo snel een groot ego krijgen', biecht hij met een brede grijns op.
Ook de landelijke discussie over de bezetting van
de spitspositie drong alleen zijdelings via internet tot Luuk de Jong door. 'In de groep hebben
we het er niet over gehad.' Als collega en soortgenoot ziet hij natuurlijk wel de verschillen in de
kwaliteiten van de twee rivalen. 'Huntelaar is
een echte killer. Hij wil altijd scoren, ook op de
training. Ik vind hem de afgelopen jaren sterker
geworden in het meevoetballen. Van Persie is
een ander type. Hij is voetballend zo geniaal.

‘Nee, ik had geen last
van mijn ego. Ik zal
ook niet zo snel een
groot ego krijgen.’

Het verwijderen van de amandelen werd opgeschoven tot na het EK. 'Ik wilde het EK niet missen.' Zodat de ingreep pas later (op 27 juni) in
zijn verstoorde en versnipperde vakantie werd
uitgevoerd. 'Ik was er behoorlijk ziek van.' Hij viel
ook nog eens een paar kilo af. 'Je kan niks eten.'
Als derde spits bij het Nederlands elftal kreeg
Luuk de Jong nog een helft speeltijd in de oefenwedstrijd tegen Bayern München. Maar op het
toernooi zelf fungeerde hij als opvulling in de
dug-out. Ondanks de sof van drie gênante nederlagen ervoer hij de periode van louter trainen en
toekijken als uiterst nuttig. 'Het was echt weer
een leermoment voor mij.' Heel aandachtig
bestudeerde hij de handelingen van Robin van
Persie en Klaas-Jan Huntelaar. Met spitsentrainer
René Eijkelkamp analyseerde hij de bewegingen
van de twee nog eens apart. 'Het gaat allemaal
sneller. Op een training met deze groep moet je
meegaan met het hogere niveau. Je wordt elke
keer weer iets beter. Ik merkte dat het me steeds
iets gemakkelijker afging. Ik heb me daar zeker
verder kunnen ontwikkelen.'
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Hij maakt de goals echt op techniek. Hij is wel
iemand die vaak uit de spits wegzakt. Dan heb je
het gevoel dat er niemand meer echt voor de
goal is. Misschien moet je dan ook een aanvallende tien hebben.'
Bij het Nederlands elftal, waarin hij op 7 februari 2011 debuteerde tegen Oostenrijk, reikte
Luuk de Jong alweer naar zeven invalbeurten. De
contacten met de teamgenoten op het EK versterkten zijn vaste voornemen en heilige overtuiging om FC Twente in te ruilen voor een buitenlands avontuur. 'Ik heb een fantastische tijd
gehad bij FC Twente. In een fijne sfeer ben ik er
heel goed begeleid en heb ik er getraind. Maar
ook bij het Nederlands elftal zeggen ze dat ik in
het buitenland nog sneller leer handelen. Ik ben
toe aan een nieuwe stap. Ik wil weer beter worden. Ik wil me op een hoger niveau verder ontwikkelen, ook met het oog op het Nederlands
elftal. Al mijn concurrenten voor de spitspositie
in Oranje spelen bij buitenlandse clubs in sterke
competities.'
Newcastle United bleek al bereid maximaal tien
miljoen euro te willen overmaken voor de beoogde spits, maar Borussia Mönchengladbach verhoogde de aanbieding tot twaalf miljoen euro,
met nog eens twee miljoen aan prestatie-bonussen. Die bedragen dekten in feite de vraagprijs

van FC Twente, mits Luuk de Jong zou afzien
van twintig procent als persoonlijk aandeel in
de transfersom. Zonder te aarzelen liet hij die
voorwaarde pardoes vallen. 'Engeland of
Duitsland maakt me eigenlijk niet uit. Het zijn
alle twee mooie competities. Duitsland is al lang
niet meer alleen maar rennen.'
BMG, vierde in de Bundesliga, beloofde de aanvaller een topsalaris naar Duitse maatstaven.
'Financieel is het voor mij een enorme verbetering. Maar de sportieve overwegingen zijn voor
mij het belangrijkst. Ik wil nu die stap maken
naar een hoger niveau', zo herhaalde hij andermaal het nadrukkelijke streven om de school
van de eredivisie te verlaten. Temeer, omdat trainer Lucien Favre de ploeg voor komend seizoen
wil afstemmen op de ranke spits uit de nabije
Achterhoek.
'Ik ga ervan uit dat Twente alsnog de toezeggingen nakomt', verzuchtte Luuk de Jong ook na
zijn onvrijwillige terugkeer bij de rode brigade
uit Enschede. Zijn geduld werd uiteindelijk niet
al te lang beproefd. Op 17 juli was de verkoop
toch nog afgemaakt op een clubrecord van vijftien miljoen euro en signeerde de op slag weer
goed geluimde goalgetter een contract van vijf
jaar bij het al even verheugde Borussia
Mönchengladbach.
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Lectori Salutem:
over emigratie en maatschappelijke
verantwoordelijkheid
STEF BEKKER

T

en tijde van het starten van het
Europese Kampioenschap, kleurde het
bloed van de natie langzaam maar
zeker oranje. Vlaggen, jurken, poppetjes en allerhande prullaria, made in
China, vonden hun weg naar de fanatieke oranje
supporters. Helaas ging de EK-droom uiteindelijk
als een nachtkaars uit. Daar waar het vertoonde
spel vermoedelijk bij velen voor droefenis zorgde, leverden de praatprogramma’s vermakelijke
TV op. De analytici buitelden soms vechtend
over elkaar heen in hun dadendrang te bewijzen
dat zij een betere bondscoach waren.
Wat je er dan ook allemaal van mag vinden, de
voetbaltrein dendert onverminderd voort.
Onderhandelingen over aanstaande transfers
blijven doorgaan. Het nieuwe seizoen begint
voor sommige clubs toch al vrij vroeg. De selectie moet dan ook snel op orde zijn. Toch is dat
onderhand wel als gevolg van de economische
recessie een groot probleem. Het kan niet anders
of de gure economische storm gaat ook de voetbalsector treffen. Vermoedelijk zal dat dan ook
een reden voor voetballers zijn om eens over de
grens te kijken.
Grensoverschrijdende arbeid neemt dan ook
steeds meer toe. Je doet er dan als voetballer verstandig aan om je vooraf goed te laten informeren. Vaak schuilt daar het probleem. Als gevolg
van de transferonderhandelingen willen zaken
nog wel eens in een stroomversnelling geraken,
zodat de fiscaliteit nog wel eens op de achtergrond geraakt. In eerste instantie wordt begrijpelijk vooral gekeken naar de verdiensten en staat
men niet direct stil bij de fiscale implicaties.
Toch verdient de fiscaliteit de aandacht als je
naar het buitenland vertrekt. De fiscale woonplaats is namelijk van groot belang om te bepalen of en zo ja hoe, je moet worden belast voor
de inkomsten in Nederland. Waar ben je sociaal
verzekerd? Als je in Nederland woont, dan word
je beschouwd als binnenlands belastingplichtige
zodat je belasting moet betalen over je wereldinkomen. Woon je niet in Nederland, dan word je

beschouwd als buitenlands belastingplichtige en
word je slechts in Nederland belast voor zover je
Nederlands inkomen geniet of bepaalde bezittingen hebt in Nederland.
Als je als voetballer in een ander land gaat
wonen en werken, dan brengt dat dus fiscale
gevolgen met zich. Zo kan er een conserverende
aanslag worden opgelegd over pensioenkapitaal
of een lijfrenteverzekering. De Belastingdienst
verleent in dat geval wel uitstel van betaling. De
conserverende aanslag vervalt bijvoorbeeld bij
terugkeer naar Nederland of als gedurende een
bepaalde periode geen afkoop plaats vindt. Bij
emigratie kan de voetballer meestal geen
gebruik meer maken van diverse aftrekposten.
De meest bekende is de hypotheekrenteaftrek.
Als de eigen woning gedurende het verblijf in
het buitenland verhuurd wordt, zal de hypotheekrente ook niet meer aftrekbaar zijn.
Kortom, de conclusie is helder: laat je bij emigratie goed voorlichten!

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

Tot slot nog het volgende. Enige tijd geleden presenteerde Klaas Jan Huntelaar zijn Foundation,
waar ik zelf nauw betrokken bij ben geweest,
aan het Nederlandse publiek. Hij stapte daarmee
in het voetspoor van andere bekende voetballers
zoals Ruud van Nistelrooy en Edwin van der Sar.
In het amateurvoetbal heeft Klaas Jan geleerd
dat je moet samenwerken, dat je samen ergens
voor moet gaan en je je verantwoordelijkheid
moet nemen. Klaas Jan wil daarom jongeren
ondersteunen die zich via hun amateurclub in
gaan zetten voor een betere maatschappij.
Klaas Jan hoopt jongeren bewust te maken van
de kracht van samenwerking zodat zij dat positief gaan aanwenden voor duurzame oplossingen voor de Aarde en voor Lichaam & Geest.
Klaas Jan neemt met zijn Foundation zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. In een tijdsgeest, waarin de overheid zich meer en meer
terugtrekt uit de samenleving en geen geld meer
uittrekt ter ondersteuning van hulpzoekenden
in de maatschappij, valt het alleen maar toe
te juichen dat dergelijke initiatieven genomen
worden.
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Evgeniy Levchenko: volop
keuzes voor na het voetbal

Evgeniy Levchenko (34) dubt nog over de best
passende invulling van zijn toekomst. ‘Ik vind
echte keuzes maken altijd heel moeilijk. Ik
bekijk wat me echt heel erg trekt en waarin ik
mijn energie kwijt kan.’
Door LEX MULLER
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aar dan zal hij toch eerst de meest
prangende en actuele vraag moeten beantwoorden: heeft hij, de in
Oekraïne geboren (2 januari 1978)
wereldburger, nu na negentien
jaar daadwerkelijk het eindpunt bereikt van zijn
carrière als profvoetballer? ‘Ik heb nog wel de
kracht en zin om door te gaan. Maar clubs kijken
nu naar mijn leeftijd’, beseft hij maar al te goed
dat de werkelijk aantrekkelijke aanbiedingen
schaars zullen zijn. ‘Ik ben ook realistisch genoeg.
Als ik nog doorga, zal dat niet zo lang meer zijn.
En als er niks komt, stop ik.’
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De ex-speler van onder meer zeven Nederlandse
clubs heeft eind april zijn avontuur in Australië
beëindigd. Augustus vorig jaar tekende hij voor
een jaar bij Adelaide United, een goede middenmoter in het gezelschap van tien clubs. ‘Van
beide kanten wilden we niet verder gaan. Het
was geen goed seizoen. We wisselden goede met
slechte wedstrijden af.’
Voor alles zakte Evgeniy Levchenko af naar
Down Under, om de andere kant van de wereld
te verkennen en te ontdekken. ‘Ik ben niet
alleen puur voor het voetbal naar Australië
gegaan. Voor mij was het een happening, een
andere cultuur, een totaal ander leven. Het was
echt een mooi jaar.’ En over het voetbal: ‘De
teams proberen beter te gaan spelen. Vooral
tactisch moeten ze nog veel leren. Het is niet
te vergelijken met Nederland. Maar ze zetten
wel positieve stappen.’
Na de laatste wedstrijd met Adelaide United, als
centrale verdediger, benutte hij een vakantie
om via Sydney en Alice Springs de beroemde
rode rots Ayers Rock als middelpunt van
Australië te bezichtigen. ‘Uniek, zeer interessant.’ Terug in Adelaide, aan de rustieke golf
van St. Vincent, toerde hij vervolgens met een
auto langs de zuidkust naar Melbourne. Een rit
van 1200 km, voornamelijk over de Great Ocean
Road. ‘Ik heb er drie dagen over gedaan. Het is een
van de mooiste routes die ik ooit heb gereden.’

Meeste succes in Groningen
Evgeniy Levchenko bewaart aan FC Groningen de mooiste herinneringen in het Nederlandse voetbal. ‘Ik heb daar vier jaar gespeeld
en de meeste successen geboekt.’ Hij arriveerde in 2005 en nam in
2009 afscheid. ‘In die periode verhuisde Groningen van het oude
stadion naar Euroborg. Dat was heel indrukwekkend.’
In die vier jaar eindigde FC Groningen constant in het linker rijtje
van de eredivisie: vijfde, achtste, zevende en zesde. ‘Ik heb alles
meegemaakt. Europees voetbal, vier jaar onder Ron Jans als trainer.
Een hele mooie tijd. Die club springt er duidelijk bovenuit.’
In het rijtje van Nederlandse werkgevers leek FC Groningen aanvankelijk de laatste, na omzwervingen langs Vitesse, Helmond Sport,
Cambuur Leeuwarden en Sparta Rotterdam. Maar na een kort
uitstapje naar Rusland (FC Saturn) streek hij nog een jaar neer bij
Willem II in Tilburg.
In Groningen heeft Evgeniy Levchenko altijd zijn huis aangehouden.
Daarnaast bezit hij een woning in Donetsk, waar zijn ouders in
verblijven. ‘Ik denk niet dat ik in één land ga wonen. Ik ga mijn leven
over drie landen verspreiden: Rusland, Oekraine en Nederland. Mijn
uitvalbasis zal waarschijnlijk Nederland worden.’ In Nederland overweegt hij het noorden te verlaten en in te ruilen voor een huis in de
Randstad. Gelet op zijn contacten met de VVCS in Hoofddorp en het
regelmatige vliegen vanaf Schiphol bespaart dat hem veel tijd.

Vanuit Melbourne vloog hij terug naar Europa.
Eerst Moskou, vanwege zaken, daarna Kiev en
Donetsk, waar zijn ouders wonen. ‘Ik ben ook nog
in Charkov geweest, om te checken wat ze met
Euro 2012 gingen doen.’ In Turkije zocht hij zijn
zus op in het zuiden aan de kust, om vervolgens
weer in het vliegtuig te stappen, naar Georgië. ‘Ik
was daar nog nooit geweest. Dat land ontwikkelt
zich stormachtig.’ Hij bracht er een week door,
mede om daar de kansen voor de stichting Breath
te onderzoeken.

‘Begeleiden
van spelers
maar ook
televisie trekt
me aan’

Via Warschau begroette hij
begin mei weer eens zijn tweede
vaderland. In Nederland overlegde hij onder andere met Louis
Laros, zijn zaakwaarnemer bij
de VVCS. In Hoofddorp praatte
Evgeniy Levchenko, al een paar
jaar bestuurslid van de spelers’
vakbond, een dagje bij over tal
van zaken. ‘Ik heb ook met
Danny Hesp gesproken. Ik vind
het interessant hoe hij zijn werk
verricht. In Nederland is dat
heel goed georganiseerd. In landen als Rusland en
Oekraïne gebeurt heel veel, maar daar moet nog
veel werk worden verzet om alles op de rails te krijgen. Ik vind het leuk om met Danny, Louis of Theo
(van Seggelen, FIFPro) te praten. Daar leer ik heel
veel van. Zij kunnen mij zeker helpen met mijn
toekomst.’ De bijval van Louis Laros: ‘Hij past zeker
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binnen onze organisatie. Hij denkt na over meer
dan voetbal. Hij zou voor ons in het Oostblok een
extra dienstverlening kunnen zijn.’
Het begeleiden of helpen van spelers staat bij hem
op het lijstje van richtingen, die hij na het actieve
voetbal overweegt in te slaan. Evgeniy Levchenko
beheerst vier talen: Russisch, Oekraïens, Engels en
Nederlands. ‘Ik heb twee tot drie zaakwaarnemers
meegemaakt, die puur aan mij wilden verdienen.
Ik houd niet van liegen, dingen verbloemen.
Jammer genoeg gebeuren er in de voetbalwereld
nog steeds dingen die niet kunnen. Daar is winst in
te boeken. Maar heb je daar echt tijd en passie voor
om dat voor honderd procent te doen? Dat moet ik
voor mezelf uitzoeken. Want ik wil heel veel. Bij
mij blijft het niet bij een bezigheid. Daarin moet ik
wel de goede keuzes maken.’
Tijdens Euro 2012 trad hij dagelijks op in een talkshow op de Oekraïense televisie. Dat overspande
het hele toernooi van 24 dagen. ‘Het werd elke
avond van negen tot tegen twaalf uur uitgezonden.
Ik was een van de experts. Er werd niet alleen over
voetbal gepraat. Het was ook grappig, niet altijd
even serieus. Het was echt een show. Met wisselende gasten. Soms werd er zelfs gezongen.’ Het programma Velikly Futbol (Great Football) scoorde
boven verwachting, ook na de uitschakeling van
Rusland en het thuisland. Vanuit een studio in Kiev
was hij zo bijna een maand lang intensief bezig
met voetbal. ‘Ik vind het leuk om wedstrijden te
analyseren. Het maakt me niet uit of ik dat in
Oekraïne doe of in Nederland. Ook het Nederlandse
voetbal boeit me.’ Zoals altijd bediende hij zich
daar ook van zijn eigen social media via zijn
accounts op Twitter (elevchenko) en Facebook
(Evgeniy Levchenko), met elke dag weer een stroom
aan reacties en opmerkingen.
Voor hij zich min of meer opsloot in de studio in
Kiev was hij nog te gast bij de NOS en Jack van
Gelder in Krakau. In het programma NOS
Sportzomer kreeg hij de ruimte om onder andere
promotie te maken voor een van zijn projecten,
Stichting Breath die kansarme kinderen in verschillende landen te hulp schiet. Het Nederlands elftal
sloeg hij van afstand gade en verbaasde hem in
negatieve zin. ‘Ik schaamde me voor het
Nederlandse voetbal. Niemand in Oekraïne begreep
wat er aan de hand was. Ik vond het verschrikkelijk
hoe Nederland het heeft aangepakt. Het was geen
team maar een groepje ego’s.’
Het optreden voor de televisie smaakte hem voortreffelijk en maakte hem lekker voor later.
Wedstrijden analyseren, praten over voetbal,
Evgeniy Levchenko besefte al voor het EK dat zijn
ambities hem die richting willen opsturen. ‘Er zit
zeker een bepaalde carrière in voor me’, zo kreeg
hij de bevestiging van een gevoel dat hij al kende.

‘Het televisiewerk ligt me. Ik denk wel dat ik iets te
vertellen heb over het voetbal in Oekraïne en
Nederland. Maar er zijn meer mogelijkheden en
stromingen.’
Hij heeft ook nog eens marketing communicatie
gestudeerd. ‘Ik zou dat kunnen koppelen aan de
voetbalwereld.’ En hij heeft een passie voor mode.
In 2009 onderscheidde het blad Esquire hem als
meest modieuze voetballer van Nederland. Even
goed kan hij zich, in de geest van de VVCS/FIFPro,
nuttig maken voor de spelers in Rusland en
Oekraïne, landen waar geld in overvloed opborrelt
voor de opwaardering van het nationale voetbal.
‘De Russische competitie is nu al tien tot vijftien
procent beter dan de eredivisie. Qua niveau, qua
spel en qua spelers. Maar de voetbalstructuur in
Nederland is veel beter. De Russen kunnen daar
heel veel van leren.’
Ook het voetbal in zijn geboorteland schiet
omhoog. ‘Twee tot drie teams zijn al beter dan de
Nederlandse teams.’ Hij doelt op Dinamo Kiev,
Shakhtar Donetsk en Metalist Charkov. ‘Het voetbal
in mijn land is zeker aantrekkelijk voor buitenlanders. Financieel veel aantrekkelijker zelfs. Je kan
meer verdienen. Nee, het leven is niet meer goedkoop in Oekraïne. De prijzen zijn flink omhoog
gegaan.’ Vanwege Euro 2012, hoe dan ook een succes in Oekraïne. ‘Maar ik ben bang dat de economie na het EK een beetje in elkaar zakt. Er is heel
veel geld uitgegeven aan dit toernooi. Dat haal je
absoluut niet terug’, zo vreest ook Evgeniy
Levchenko voor een flinke kater na een onvergetelijk maar duur feestje van een kleine maand.

Stichting telt al tien weeshuizen
Evgeniy Levchenko helpt via zijn stichting Breath kinderen zonder
ouders. Hijzelf fungeert als ambassadeur, Nico de Borst is voorzitter. ‘Ik heb hem bij Sparta Rotterdam ontmoet. Zeven of acht
jaar geleden ben ik met Nico naar Oekraïne gegaan. Ik heb hem
de situatie laten zien in mijn geboortestad.’
In Kostjantynivka, een stadje nabij Donetsk, ontsproot het idee
van de stichting. ‘Nico zei, Lev, hier moeten we wat aan doen.’
Zo verrezen er in een gestaag tempo weeshuizen in Oekraïne,
Roemenië, Georgië en Polen. ‘We hebben nu in totaal rond de
tien weeshuizen.’
Hijzelf bemoeit zich vooral met de zaken van de stichting in zijn
geboorteland. ‘Het gaat puur om geld. We ontwikkelen activiteiten om geld te generen voor hulp aan de kinderen.’ Tijdens Euro
2012 ontstond onder een aantal Oranjesupporters spontaan een
actie om (klein)geld (grivnas) uit Oekraïne niet terug te wisselen
maar te doneren aan de stichting. ‘Ik kan op deze manier wat
terug doen voor mijn land en voor de kinderen die niets hebben.’
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Gerard Aafjes
Tekst: Iwan Tol

Als geen ander weet Gerard Aafjes (27) dat een carrière als profvoetballer geen
vanzelfsprekendheid is. Om zijn blikveld te verruimen trad de verdediger van
PEC Zwolle dit jaar toe tot de Centrale Spelersraad.

O

een bedrijfsuitje. Een partijtje voor de gezelligheid in een leeg stadion. Dat stelde niet veel voor.
Ik ben benieuwd hoe het straks is als het daar vol
is. Het zal in de eredivisie vooral sneller gaan, verwacht ik. Fouten worden direct afgestraft. Daar
zullen we ons als ploeg op in moeten stellen.’

Het vooruitzicht om pakweg het Gjaltema Stadion
te verruilen voor De Kuip vervult hem met een
mengeling van trots en nieuwsgierigheid. ‘Ik ben
nog nooit in de De Kuip geweest’, geeft Aafjes eerlijk toe. ‘Nou ja, één keertje, maar dat was met

Voor de 27-jarige Aafjes is PEC Zwolle (voorheen
FC Zwolle) alweer de vijfde halte in zijn reis door
voetballand. Vóór Zwolle stond hij onder contract
bij Ajax (jeugd), FC Volendam, Falkirk FC
(Schotland) en MVV. Blessureleed loopt als een
rode draad door zijn carrière. Dat begon al in zijn
jeugd, als tweedejaars A-junior van Ajax, toen hij
te maken kreeg met hooikoorts-aanvallen en een
scooterongeluk. ‘Dat was in april, de zon stond
laag en ik zag van rechts niets aankomen. Toen ik
een weg wilde oversteken, werd ik geschept’, blikt
Aafjes desgevraagd terug.

p het moment dat we Gerard Aafjes
interviewen, is de openingswedstrijd
van PEC Zwolle tegen Roda JC in de
eredivisie nog ver weg. Het EK is
volop aan de gang en de centrale verdediger geniet van zijn vakantie. De koffers voor
een weekje Spanje staan zelfs ingepakt op de gang.
Toch staat het duel in Parkstad Limburg Stadion al
maanden rood omcirkelt in Aafjes’ agenda.
Logisch, want hoewel hij al 170 wedstrijden in het
betaalde voetbal speelde, heeft de geboren
Mijdrechter zijn kunsten nog nooit op het hoogste
podium vertoond.
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Zijn rug en nek kregen ‘een behoorlijke opdonder’, juist op het moment dat het er op aan
kwam voor de – toen nog – rechtshalf. ‘In het
eerste jaar bij de A-junioren ging het voorspoedig en heb ik zelfs nog een wedstrijd of acht
meegedaan bij Jong Ajax. Maar in het tweede
jaar kreeg ik dus dat ongeluk. Na dat seizoen
kreeg ik geen nieuw contract meer aangeboden.’

FOTO: ERIC VERHOEVEN

Wie denkt dat daarmee een einde was gekomen
aan de pech die Aafjes achtervolgde, komt bedrogen uit. Het was juist het begin. Na zijn noodgedwongen vertrek uit Amsterdam besloot
Aafjes zijn heil dertig kilometer noordelijker te
zoeken, bij FC Volendam. Maar ook in het vissersdorp doorkruiste blessureleed zijn ambities.
Een onwillige enkel dreigde in 2007 zelfs het
einde van zijn droom in te luiden. Het contract
van Aafjes werd niet verlengd, terwijl belangstelling van andere clubs uitbleef.
Toch gaf de Mijdrechter niet op. Hij had er alles
voor gedaan om profvoetballer te worden. Nu hij
dat eenmaal was, zou hij er alles aan doen op
dat te blijven. Om zich in de picture te spelen
meldde de Mijdrechter zich die zomer aan bij
het VVCS-elftal. Dit keer lachte het geluk hem
wél toe: al na één oefenwedstrijd werd hij uitgenodigd door het Falkirk FC voor een oefenstage.
En ziedaar, de Schotse club durfde het wel aan
met de 1.88 meter lange Nederlander. Het werden de mooiste en leerzaamste jaren uit zijn carrière.

voorin. Ik dacht: waar ben ik nu beland? De tandarts heeft die tand aardig rechtgezet, maar je
ziet het nog steeds een beetje. Ik was meteen
ontgroend.’
‘Ook buiten het veld leerde ik snel’, vervolgt
Aafjes. ‘Tot aan mijn contract bij Falkirk woonde
ik bij mijn ouders in. Papa en mama regelden
alles. En toen moest ik het plotseling allemaal
zelf zien te rooien. Ik zie mezelf nog in mijn
Peugeot 206 naar Schotland vertrekken. Die
auto was zo volgeladen dat de vloer de grond
raakte. Mijn vrouw
kwam in eerste instantie alleen in de weekenden langs, dus ik was
echt op mezelf aangewezen. Op school had ik
geloof ik een 3,6 voor
Engels, afgerond een
vier, dat wel, dus dat
was ook best wennen.
Maar ik heb daardoor
wel meer verantwoordelijkheid gekregen. Al
met al was het voor mij
een leerzame tijd.’

‘Ik brak
meteen een
tand af in een
duel met zo’n
beuker voorin’

Dat hij na twee jaar besloot om terug te keren
naar Nederland, betreurt hij nu nog steeds.
‘Maar toen wilde ik terug. Sociaal gezien vond ik
het daar steeds lastiger worden. Het was daar
om drie uur al donker. En het was ook niet de
club waar het geld nou met bakken naar de spe-

FOTO: ERIC VERHOEVEN

‘Ik heb geleerd dat je elke dag moet genieten
van het feit dat je betaald voetballer bent’, concludeert Aafjes met de wijsheid van nu. ‘Het kan
zomaar voorbij zijn. Dat zeg ik ook altijd tegen
die jonge jongens bij PEC Zwolle. Je mag van je
hobby je beroep maken en je krijgt er nog voor
betaald ook. Wat wil je nog meer? Koester dat.’
Vergeten in Nederland, held in Schotland. Als
hij zijn carrière in retroperspectief bekijkt, betekende Falkirk de ommekeer in Aafjes’ voetballeven. Plots zag hij zichzelf terug in mooie, grote
stadions, vol hartstochtelijk fans. ‘Vanaf de eerste minuut heb ik genoten in de Premier
League’, blikt Aafjes terug. ‘Ik heb daar van alles
meegemaakt, van vechten tegen degradatie tot
aan de bekerfinale spelen tegen Glasgow
Rangers voor 50.000 man. We speelden verzorgd
voetbal, heel on-Schots eigenlijk. Dat was bij veel
andere ploegen wel anders. Als je in die tijd
naar Celtic keek, dan was het de bal zo snel
mogelijk naar voren peren, naar Vennegoor of
Hesselink, en die mocht het dan verder uitzoeken. Zo ging dat in Schotland. Mijn eerste oefenwedstrijd zal ik ook niet snel vergeten. Ik brak
meteen een tand af in een duel met zo’n beuker
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lers gaat. Maar achteraf denk ik weleens: had ik
niet langer moeten blijven? Als je daar zit, vind
je alles al snel normaal. Neem nou zo’n grasmat
in Schotland; een biljartlaken. Nu speel ik op
kunstgras, voel je? En ook daaromheen beviel
het leven me ook goed. De mensen zijn daar zo
hoffelijk. Je zult in Schotland niet iemand in
een rij nog even snel zien voordringen. Daar
moest ik best aan wennen, terug in Nederland.
Ik sta zeker open voor
nog een keer een buitenlands avontuur en
dan gaat mijn voorkeur
uit naar die landen.’

‘Dit seizoen
hoop ik echt
gevrijwaard te
blijven van
blessures.’

In de zomer van 2009
was de verdediger echter niet te vermurwen;
hij wilde terug naar
Nederland, en wel
direct ook. Aafjes reed
zijn Peugeot bijna in
één keer door naar
Maastricht, waar hij in
MVV een ambitieuze Jupiler Leagueclub dacht te
hebben gevonden. Maar het werd, in allerlei
opzichten, een tegenvaller. ‘In mijn eerste jaar
was de spelersgroep verdeeld in allerlei groepjes. Je had de Walen, die spraken de hele dag
Frans met elkaar. Je had de Limburgers en je
had de jongens van boven de rivieren, zoals ze
dat noemden, waartoe ik dan behoorde. Het was
geen hecht team, dat zag je terug in de eindklassering, 12e of 13e geloof ik, terwijl MVV juist
bovenin wilde meedraaien. In het tweede jaar
begonnen we met zeven punten in mindering
vanwege financieel wanbeleid. Supporters roer-

den zich en er was halverwege het seizoen ook
nog een trainerswissel. Fuat Capa ging, René
Trost nam zijn plaats in. Er was eigenlijk alleen
maar onrust daar. Toch vind ik het jammer dat
MVV niet in de eredivisie speelt, met zo’n grote
achterban en zo’n mooi stadion. Met René Trost
zijn ze naar mijn mening de goeie weg ingeslagen. Hij heeft onder moeilijke omstandigheden
twee keer de play offs gehaald. Dat is een compliment waard.’
Met FC Zwolle koos de toen transfervrije Aafjes
vorig jaar eindelijk wél voor een club die aan
het einde van de rit successen kon vieren. Onder
leiding van trainer Art Langeler eindigde de
ploeg soeverein als eerste in de Jupiler League.
De kampioenswedstrijd tegen FC Eindhoven (0-0)
zal Aafjes zich nog lang heugen. ‘Samen met de
bekerfinale in Schotland was dat het hoogtepunt in mijn carrière. De sfeer was die avond
echt geweldig. Er moesten zelfs noodtribunes
worden neergezet. Een dag later zijn we met een
boot door de grachten van Zwolle gevaren. Er
stonden langs de kant allerlei mensen voor ons
te juichen, van jongetjes van zes tot bejaarden
met een rollator. Dan zie je pas wat je met voetbal los kunt maken.’
Toch was het niet alleen maar jubelstemming
bij Aafjes. Gevraagd naar zijn eigen prestatiecurve in het kampioensjaar, betrekt het gezicht van
de verdediger. Net als in het begin van zijn carrière vocht hij namelijk tegen lichamelijk ongemak. In een oefenwedstrijd tegen het tweede
team van Borussia Dortmund liep Aafjes tegen
een hardnekkige knieblessure op. Eenmaal hersteld klapte hij door zijn enkel. In totaal was hij
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vijf maanden uitgeschakeld. ‘Daardoor kijk ik
met gemengde gevoelens terug op vorig seizoen.
Qua teamprestatie kon het niet beter, maar voor
mij persoonlijk was het kwakkelen geblazen. Dit
seizoen hoop ik echt gevrijwaard te blijven van
blessures.’
Een geluk bij een ongeluk was dat de revalidatieperiode Aafjes dwong tot nadenken wat hij
wil gaan doen als zijn voetballoopbaan over is.
Hij is geen miljonair die straks een paar jaar op
een onbewoond eiland kan gaan nadenken hoe
hij zijn toekomst wil gaan invullen. Ooit is het
afgelopen met voetballen en met alleen een
MAVO-diploma en een paar MBO-certifcaten om
sportlessen op scholen te geven, besefte Aafjes
dat hij zich verder moet gaan ontwikkelen. ‘Het
liefste ga ik verder in het voetbal als trainer, ik
heb ook al mijn trainersdiploma 2 en 3 gehaald,
maar het is geen garantie dat je er ook tussenkomt. Daarom heb ik ook een cursus boekhouden gevolgd.’
Daarnaast trad hij afgelopen jaar toe tot de
Centrale Spelersraad van de VVCS. ‘Voor mij is
het nu nog een beetje de kat uit de boom kijken,
maar ik vind het interessant om de voetballerij
eens vanuit die kant te bekijken, vanuit het grotere geheel zeg maar. Daar word je nooit dommer van. Je krijgt met allerlei zaken te maken
waar je als speler helemaal niet bij stilstaat, van

de CAO voor spelers in de Topklasse tot waar een
club aan moet voldoen om betaald voetbal te spelen. Ik denk er zeker mijn voordeel mee te doen.’

FOTO: ERIC VERHOEVEN

Voorlopig wacht voor Aafjes echter eerst de zeer
nabije toekomst, en die ziet er volgens ‘de kenners’ somber uit. Volgens hen is PEC Zwolle
degradatiekandidaat nummer één. Aafjes haalt
zijn schouders op, hij kan er niks mee. ‘Dat
Nederland op het EK van Denemarken zou verliezen had ook niemand verwacht. Het blijft
voetbal hè. Ik ben er heilig van
overtuigd dat we genoeg kwaliteit hebben om in de eredivisie
te blijven. Sterker nog, om
boven de laatste drie te eindigen. Zeker qua teamprestatie
zullen we veel mensen gaan
verbazen, let maar op.’

‘Het blijft
voetbal hè.’

Aan de presentatie van zijn werkgever zal het
in elk geval niet liggen. De club stak zich deze
zomer in een nieuw jasje: het kreeg een nieuwe clubnaam (PEC Zwolle), een nieuwe stadionnaam (er werd gekozen voor het
IJsseldeltastadion om de band met de regio te
onderstrepen) en een nieuw (kunst)grasveld.
‘De club straalt ambitie uit’, vindt Aafjes.
‘Iedereen wil omhoog en daar draag ik graag
mijn steentje aan bij. We zijn helemaal klaar
voor de eredivisie.’
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Van profvoetballer naar een
nieuwe maatschappelijk carrière
Sinds enkele jaren heeft de VVCS een eigen re-integratieservice. Deze service richt zich
op profvoetballers die hebben moeten stoppen en op zoek moeten naar een nieuwe job in
de “gewone”maatschappij.

D

e VVCS re-integratieservice maakt
hierbij gebruik van de diensten van
Marieke Pol van Sport United. Zij is
zeer ervaren op het gebied van loopbaanontwikkeling voor topsporters.
Per 2007 zijn daar ook de profvoetballers bijgekomen. Marieke begeleidt het gehele proces.
Oftewel: zij onderzoekt de persoonlijke vaardigheden, zij regelt een beroepentest, zij helpt bij
het opstellen van een CV en sollicitatiebrieven
en ondersteunt bij het zoeken naar een geschikte beroepsopleiding en/of werk.

Als je lid bent van de VVCS kun je gratis gebruik
maken van deze service. De enige voorwaarden
welke verder gesteld worden zijn wel dat je gemotiveerd en actief bent. Ook tijdens het voorbije
seizoen zijn er zo weer aardig wat ex-profs terecht
gekomen in voor hen hele nieuwe branches.
Zij vonden een baan in de sales, beveiliging,
detailhandel, zakelijke dienstverlening en het
welzijnswerk.
Ben je geïnteresseerd in een vrijblijvende intake,
meld je dan aan bij Suzanne Bakker (kantoor VVCS).

Stefan Wiegerink over zijn ervaringen
met de VVCS re-integratieservice

Arnoud van Toor over
zijn ervaringen met de
VVCS re-integratieservice.
Arnoud: “De re-integratieservice heeft
mij de juiste richting op geholpen. Door
de gesprekken met Marieke ben ik me
ervan bewust geworden wat ik zoek in
een baan en wat er bij mij past.
Daarnaast is voor mij ook duidelijk
geworden wat ik allemaal niet wil en dat
ik daar dan ook geen energie in moet
steken. Door de gesprekken zijn wij er
samen achter gekomen wat er het beste
bij mij past. Ik werk nu als
Inkoopassistent bij Intersport Nederland
en dat bevalt me zeer goed”.

Wat heeft deze VVCS service
voor jou betekend?
Stefan: “Heel veel. Door blessures kwam
ik niet meer in aanmerking om op topniveau te spelen en wist ik eigenlijk niet
helemaal wat nu te doen. Ik ben in contact gekomen met Marieke Pol. Samen
hebben wij een goed en meer dan nuttig
eerste gesprek gehad. Ze heeft mij toen
alle opties uitgelegd en een eerste plan
opgesteld hoe verder. Na dit gesprek was
ik een stuk wijzer geworden en vooral

ook zekerder over een goede afloop. We
hebben samen naar opleidingen en werk
gezocht. Marieke doet er echt alles aan
om je zo goed mogelijk te helpen. Dat
heeft ze bij mij ook gedaan en ik waardeer dat zeer”.
Kun je aangeven wat het belang is van
ondersteuning bij het zoeken naar een
nieuw beroep?
Stefan: “Ik denk dat het heel belangrijk
en goed voor sporters is dat er een reintegratiecoach is. Voetbal en een maatschappelijke carrière zijn heel verschillend en als je heel lang in de voetbalwereld actief bent geweest is het verstandig
om hierbij hulp in te roepen”.
Wat voor werk en/of opleiding doe je nu?
Stefan: “Na goed en gericht zoeken en
enkele sollicitaties heb ik een baan gevonden in de richting van mijn eerdere studie.
Ik ga full time aan de slag als administratief en marketing medewerker”.
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FIFPro Tournament: etalage

Tekst: Tijs Tummers

In 2004 stond Team VVCS aan de basis van het internationale FIFPro Tournament
dat afgelopen maand alweer voor de achtste keer werd gehouden.

I

n 2004 passeerden veel namen de revue voor het
nieuw op te richten team voor profvoetballers op
zoek naar een nieuw contract, maar één voor
één belandden ze in de prullenbak. Uiteindelijk
werd het simpelweg Team VVCS, een naam die
inmiddels tot een begrip is uitgegroeid.
Dat eerste jaar wisten Nederlandse profclubs nog niet
wat ze van het Team VVCS konden verwachten en dus
werd die zomer vooral gespeeld tegen teams van
bevriende spelersvakbonden.
De eerste trip ging naar het Franse nationale sportcentrum Clairefontaine, waar Team VVCS haar eerste wedstrijd uit de geschiedenis met 1-0 won van de Franse
collega’s. Een fraaie prestatie van jongens als Regillio
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Vrede, Leonardo II, Jeroen van Staveren, Davy Zafarin
en de gebroeders Van Putten.
Diezelfde avond, voldaan terugkijkend op een geslaagd
initiatief, bedachten VVCS-directeur Louis Everard,
ondergetekende en Franse collega Manuel Piumi het
idee voor het FIFPro Tournament: een internationaal
toernooi waar scouts meer dan honderd transfervrije
spelers op-zoek-naar-een-nieuwe-club zouden kunnen
bewonderen. Inmiddels zijn we acht jaar en acht
FIFPro Tournaments verder en wordt er, behalve de
editie in West-Europa, inmiddels ook elke zomer een
FIFPro Tournament in Oost-Europa gehouden, en in
januari nog een in Scandinavië en een in ZuidAmerika. Meer dan 20 landen zijn intussen bij een
FIFPro Tournament betrokken.
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voor internationale scouts
Ook de afgelopen editie die op
21 en 22 juli in Rijnsburg werd
gehouden was weer zeer
geslaagd. Rijnsburg bleek
alweer voor de vijfde keer de
perfecte locatie voor het toernooi; opvallend genoeg won
Team VVCS alweer voor de vierde keer deze ‘thuiswedstrijd’. In
de drie edities die in het buitenland werden gespeeld wist
Team VVCS nog niet te winnen.
Natuurlijk is winst goed voor
de moraal, maar uiteindelijk
niet het belangrijkste van het
toernooi. Het kostte de
Nederlandse ploeg dan ook weinig moeite om toe te geven dat
Spanje in de finale eigenlijk de
sterkere partij was geweest. Veel
belangrijker is of er veel scouts
op de tribune zitten en of zij
geïnteresseerd zijn geraakt in
specifieke spelers.
Wat dat betreft hadden de spelers niet te klagen.
Internationale scouts uit meer
dan tien verschillende landen
namen plaats op de schitterende hoofdtribune van
Rijnsburgse Boys. Van het
Griekse Skoda Xanthi tot
Olympique Marseille en van het Zweedse Östersunds FK tot Manchester City.
Manchester City? Zoeken die inmiddels niet op
een heel ander niveau? Op zich wel, maar Rob
Newman, met name verantwoordelijk voor de
Spaanse en Portugese markt, was toch met veel
interesse vanuit Engeland overgekomen.
Newman, zelf oud-speler van Norwich City: ‘We
vinden dit een geweldig initiatief en willen toch
graag zien wat er te koop is. Manchester City
heeft haar scoutingsapparaat de laatste jaren
enorm geprofessionaliseerd en wil overal weten
wat er speelt.’
Natuurlijk waren ook de Nederlandse clubs in
grote getale vertegenwoordigd. Met een mengeling van verbazing en nieuwsgierigheid hadden
zij de namen gelezen van volwaardige eredivisiespelers als Norichio Nieveld, Muslu Nalbantoglu
en Istvan Bakx. Spelers van naam, die om de een

of andere reden toch tijdelijk even op een zijspoor zijn beland. Het FIFPro Tournament is bij
uitstek de plek om te zien hoe zij er voor staan, of
ze nog steeds de fitheid en ambitie hebben om
het beste uit zichzelf te halen.
En hoewel de crisis natuurlijk ook in het voetbal
merkbaar is letten de Nederlandse scouts ook op
de buitenlandse teams. Luis Boa Morte, 28 interlands voor Portugal en twaalf jaar actief in de
Premier League, zal voor de gemiddelde
Nederlandse club wellicht wat te begrotelijk worden. Maar die aanvoerder van Slovenië bijvoorbeeld, Ermin Rakovic, dat kan wel een interessante optie zijn. Inmiddels 34 jaar, maar afgetraind
en nog messcherp, gezien ook de drie doelpunten
waarmee hij topscorer
van het toernooi wordt.
En tevens Most Valuable
Player, zoals hij ook al
eens tot Beste Voetballer
van Slovenië werd
gekroond. Zo’n speler
kan voor één of twee
jaar nog een heel bruikbare kracht zijn in de
Eredivisie. En zo verdwijnt zijn naam in
menig scoutingsboekje.

Manchester
City? Zoeken
die inmiddels
niet op een
heel ander
niveau?

De scouts krijgen tussen
de wedstrijden door ook
nog een presentatie aangeboden door het internationaal erkende scoutingsbureau Prozone, dat
aan de hand van een geavanceerd software pakket laat zien hoe je op een objectieve wijze van
‘match analysis’ tot ‘player recruitment’ komt.

En zo schotelt de mondiale spelersvakbond
FIFPro de aanwezige scouts een compleet programma voor, waar dankbaar van gebruik
gemaakt wordt. ‘Een verademing’, zo zeggen met
name de Belgische scouts, die in eigen land vaak
weinig gastvrij op de minst aantrekkelijke plekken van het stadion worden weggestopt.
De concrete resultaten van het toernooi zullen de
komende weken zichtbaar worden. Voorlopig
deed het Franse Boulogne SC als eerste goede
zaken op het toernooi. Zij ontfermden zich over
de Spaanse spits Plata, die meteen afscheid nam
van zijn teamgenoten en direct kon doorreizen
naar de Franse badplaats.
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Rolex - Audemars Piguet - Breitling - Panerai - IWC en diverse andere merkhorloges.
U vindt ze bij Rolex specialist Precision Watches in Amsterdam.

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend
van 10.00 - 16.00 uur.
Zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.
Maakt u een afspraak om onze exclusieve
merkhorloges te komen bekijken.

Hogehilweg 14S, 1101 CD Amsterdam
06 - 11 44 55 44

www.precisionwatches.nl
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Dagboek Team VVCS
Maandag 2 juli
Een vreemde maandagmorgen. Team VVCS editie nummero
9 zou volgens planning vandaag van start gaan. Het trainingskamp is geboekt, alle trainingsspullen staan klaar voor vertrek
naar Zeist. Maar een tekort aan spelers noodzaakt ons om de
start tot nader order uit te stellen. Dit jaar hanteren wij een
strikt selectiebeleid om zodoende de kwaliteit van het team te
waarborgen. Alleen spelers met wedstrijden op betaald voetbal-niveau mogen deelnemen. In het verleden knepen wij nog
weleens een oogje dicht voor ex-profs die het voorbije seizoen
bij de amateurs actief waren. Dit jaar dus niet meer en dat
heeft effect op het aantal deelnemers. In overleg met ex-FC
Oss trainer Dirk Heesen is besloten om pas bij minimaal 10
spelers te beginnen, pas dan kun je serieuze trainingsvormen
doen. Afwachten dus of in de loop van vandaag meer spelers
zich gaan melden.
16.00 uur: Ja, hoor het licht kan op groen. Het aantal van 10 is
bereikt en er wordt besloten om dinsdagmiddag te starten
met trainen. Alle betrokkenen worden direct gebeld en zijn blij
dat zij eindelijk in teamverband kunnen beginnen, die saaie
bosloopjes komt ze de keel uit.

Dinsdag 3 juli
Alle trainingsspullen worden verhuisd van het VVCS-hoofdkantoor in Hoofddorp naar de kleedkamers van het KNVB
Sportcentrum in Zeist. We hebben nog een nachtje tegoed
in het sporthotel en daar zal door alle spelers, trainers en

staf gebruik van worden gemaakt. Als alle spelers omgekleed in de kleedkamer zitten houden Heesen en ik kort
een toespraak over het team en de verwachtingen voor de
komende drie weken. Richard Vennema zal net als vorig
jaar de keepers onder handen gaan nemen. De eerste training verloopt goed en de spelers lijken al snel gewend aan
de situatie. ‘s Avonds wordt er gezamenlijk gedineerd en
dan trekken de spelers zich terug voor een goede nachtrust.
Morgenochtend staat de volgende training op het programma.

Woensdag 4 juli
Na het ontbijt checken de spelers alweer uit en lopen richten de trainingsvelden. Dirk Heesen zal de groep twee uur
lang onder handen nemen. De training bestaat uit loopvormen, een deel conditie, pass- en trapvormen en partijen.
Na de intensieve training wordt besloten om vandaag maar
één keer te trainen en vrijdag een tweede training aan het
programma toe te voegen.

Vrijdag 6 juli
Een zware trainingsdag. Toch zie je duidelijk dat de spelers
genieten van de trainingsvormen. Ook al is het zwaar, lekker in groepsverband met de bal bezig zijn vergoedt veel.
Even vergeten ze de onzekere situatie en ligt de focus op
het spel. Voor de leiding is de situatie ook wat onzeker. Het
is vijf dagen voor de eerste wedstrijd en we hebben maar
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10 spelers, er moet dus nog wel een aantal bij. Tobias
Waisapi gaat ook nog eens op stage bij Go Ahead Eagles.
Goed voor hem, iets minder voor ons… Na de tweede training krijgen de spelers rust tot maandag.

Maandag 9 juli
Twee dagen voor de eerste wedstrijd tegen FC Volendam
hebben wij ook onze enige spits zien vertrekken. Serdam
Ozturk tekent bij Spakenburg en keert het betaald voetbal
de rug toe. Toch hebben wij ook weer een aantal aanmeldingen binnen. VVCS-bestuurslid en Oekraïens ex-international Evgeny Levchenko komt ook trainen. Wij hebben
echter nog geen volledig team. Dan maar eens bellen met
onze Belgische collega’s van Sporta. Zij hebben dit jaar voor
het eerst een team van contractloze spelers samengesteld,
wellicht dat wij wat spelers kunnen lenen. Na email-contact met trainer Philip de Wilde komt Naim Aarab, ex-NEC,
ons team versterken. Ook zegt ex-Team VVCS en nieuwe
FC Volendam-coach Hans de Koning toe in calamiteiten
zijn spelers beschikbaar te stellen.

elkaar speelt mogen wij best tevreden zijn. De spelers ogen
fit en zijn goed uit deze wedstrijd gekomen; complimenten
dus aan de trainersstaf.

Vrijdag 13 juli
Laatste training voor de wedstrijd tegen FC Oss en tevens
de laatste van deze editie van Team VVCS. Goed nieuws
voor ex-Veendam speler Alair Cruz Vicente: hij kan op
proef bij AGOVV met uitzicht op een contract. Na vandaag
spelen wij alleen nog maar wedstrijden en is er geen ruimte
meer voor trainingen. Met een fitte groep traint Heesen
bijna twee uur lang. Oud-collega Dennis Gentenaar komt
ook een dag meetrainen en gaat met de keepers aan de
slag. Naim Aarab neemt morgen ex-NEC speler Roddy
Kambala mee naar Herpen. Ook zal Jeffry Fortes, ex-FC
Den Bosch, aansluiten. Weer twee spelers erbij. Morgen
hebben wij 17 spelers, wat een weelde!

Dinsdag 10 juli
Een dag voor de eerste wedstrijd tegen FC Volendam. We
trainen met dertien spelers inclusief twee keepers. We hebben morgen dus maar twee wissels op de bank zitten. Dat
geeft toch wel wat kopzorgen omdat we niet afhankelijk
willen zijn van FC Volendam. Heesen wil het liefst ook
iedereen op zijn favoriete positie laten spelen, even puzzelen dus. De groep is er wel klaar voor en kan niet wachten
om weer een wedstrijd te spelen. In de kleedkamer deel ik
kledingpakketten uit zodat wij ook buiten het veld als
groep eenheid uitstralen.

Woensdag 11 juli
Matchday voor Team VVCS. Na een week van pittige trainingen eindelijk de eerste wedstrijd. In het stadion van FC
Volendam zal er gespeeld worden tegen de plaatselijke
trots. Gestoken in een modern Hummel-looppak arriveren
de spelers bij het stadion. Ook Naim Aarab en Jamal
Akachar (ex-Ajax en Cambuur) sluiten vlak voor de wedstrijd aan. Zij zijn een welkome aanwinst voor de toch
krappe selectie. In ieder geval hebben wij nu 3 wissels, een
luxe.
Bevlogen als hij is houdt Dirk Heesen zijn wedstrijdbespreking voor een toch wat gespannen ogende groep. Ondanks
dat een groot deel van de groep al een week samen optrekt
is zo’n eerste wedstrijd altijd onwennig. Het is ook de eerste keer dat er op een heel veld wordt gespeeld, de trainingen bestonden vooral uit kleine en scherpe partijen.
Onder het toeziend oog van een groot aantal scouts start
de wedstrijd zoals verwacht. De onwennigheid is merkbaar
en het team heeft moeite met het fit ogende Volendam.
Het eerste tegendoelpunt valt uit een corner halverwege
de eerste helft, de 2-0 vlak daarna. In de rust probeert
Heesen de puntjes op de i te zetten. Hij spoort het team
aan om lekker te blijven voetballen en elkaar te allen tijde
te steunen. De tweede helft wordt er, tegen een volledig
nieuwe groep Volendammers, iets beter gespeeld. Het blijft
uiteindelijk 2-0. Voor een team dat voor het eerst met

Zaterdag 14 juli.
In de stromende regen neemt Team VVCS het vandaag op
tegen FC Oss. Direct vanaf de aftrap nemen we het heft in
handen. Met mooi combinatiespel wordt FC Oss onder
druk gezet. De jongens voelen elkaar beter aan en het balletje gaat snel rond. Halverwege de eerste helft resulteert
het goede spel in de 1-0 door Roddy Kambala. De blijdschap is groot bij zowel spelers als staf. In het verloop van
de wedstrijd worden er nog veel kansen gecreëerd maar
niet benut. De wedstrijd eindigt in een verdiende overwinning voor Team VVCS. In de kleedkamer complimenteert
Heesen de spelersgroep met het vertoonde spel. Zelf zal hij
ook met een grote glimlach vertrekken uit Herpen.

Maandag 16 juli
Vandaag richting Tubeke, België, voor de wedstrijd tegen
Players4contract: de Belgische variant op Team VVCS. Met
opstapplaatsen in Den Haag en Breda wordt de reis per
touringcar afgelegd. De stemming is goed in het elftal. Drie
spelers sluiten aan bij Team VVCS. Istvan Bakx, Tobias
Waisapi (helaas afgetest bij Go Ahead Eagles) en Mike v/d
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Kooy gaan voor hun kans bij ons. Op het regenachtige en
somber ogende nationaal trainingcentrum zijn de omstandigheden verre van ideaal. Het gras staat bijna twee kontjes hoog en de afmeting komt niet eens in de buurt van
het Excelsior-veld, erg klein dus. Maar goed, we zijn er en
gaan het beste ervan maken. Team VVCS speelt een puike
wedstrijd en de 4-1 overwinning is een magere afspiegeling
van de krachtsverhouding. Doelpuntenmakers zijn Jonathan
Robertson, Soufiane Dadda en tweemaal Istvan Bakx. Na
de wedstrijd nemen wij afscheid van aanvoerder Norichio
Nieveld, hij gaat op proef bij het Schotse Hiberian. Ook
krijg ik een whatsapp van Alair Cruz Vicente dat hij heeft
een contract getekend bij AGOVV. Mooi nieuws om de dag
mee af te sluiten.

meer dan twee doelpunten verschil, pas dan spelen wij de
finale. Nederland domineert de gehele wedstrijd tot frustratie van de Portugese spelers. Luis Boa Morte, 28 interlands en meer dan 300 wedstrijden in de Premier League,
kan het gebrek aan kwaliteit van zijn medespelers niet
compenseren. Tweemaal Istvan Bakx en een Portugees
eigen doelpunt geeft ons het gewenste resultaat. We staan
net als vorig jaar in de finale. ’s Avonds tijdens het diner
worden Suzanne en ik verrast door de spelersgroep en staf
met een Douglas kadobon. Zij spreken hun waardering uit
voor de betrokkenheid en inzet van ons beiden en willen
dat op deze wijze tonen. Een brok in de keel……

Woensdag 18 juli
Op het KNVB-sportcomplex spelen wij vandaag de return
tegen Players4forcontract. Afgelopen maandag hebben wij
hen met mooi voetbal verslagen, zal dat vandaag weer lukken? Onder leiding van aanvoerder Evgeny Levchenko start
Team VVCS echter matig en er ontbreekt nauwkeurigheid
in het spel. Weinig vloeiende combinaties en met de geboden kansen wordt slordig omgegaan. Vlak voor rust valt
dan toch de verdiende 1-0. Ex-Veendam speler Petrit
Hoxhaj schiet uit een vrije trap de bal magistraal via de
onderkant van de lat in het doel. De tweede helft verloopt
identiek: weinig goede combinaties en de kansen worden
niet benut. Een arbitrale blunder geeft de Belgen de kans
op 1-1. De onterechte strafschop wordt feilloos benut. Met
deze gelijkmaker is ook de eindstand bereikt. Na de wedstrijd wordt de definitieve selectie bekendgemaakt voor het
FIFPro Tournament. Ook Muslu Nalbantoglu en Nieveld
hebben ondanks de concrete interesse van een club besloten om het toernooi met ons mee te doen.

Vrijdag 20 juli
Om 18.30 uur verzamelen wij in het Holiday Inn in Leiden,
onze thuisbasis voor dit weekeinde. Na het diner nemen
wij de spelers nog even apart om ze een toelichting te
geven over het toernooi. Zaterdag is de dag om jezelf te
laten zien aan de internationale scouts, die uit meer dan
tien verschillende landen naar Rijnsburg zullen komen. Als
je dan een goede indruk maakt komen zij op zondag vaak
nog een keer kijken. Voor de spelers die aan de ramadan
heeft FIFPro op speciale tijden eten laten maken. Aan alles
wordt gedacht…

Zaterdag 21 juli
Dag 1 van het toernooi. Nederland speelt tegen Slovenië,
op papier de beste tegenstander. De wedstrijd verloopt
stroef tegen het fysiek sterke team. Toch worden er kansen
gecreëerd maar helaas niet benut: het blijft 0-0. De tweede
wedstrijd tegen Portugal moet gewonnen worden met

Zondag 22 juli
Finaledag. De spelers mogen uitslapen en de sportmaaltijd
staat gepland om 12.00 uur. De spanning is te voelen. Het
blijft toch een finale, ook al is het niet die van de
Champions League. De finale verloopt moeizaam voor het
team. De Spanjaarden spelen verzorgd voetbal met een
goede dosis passie. Het loopt uit op strafschoppen. Met
twee panenka’s, van doelman Delano van Crooij en
Jonathan Robertson, en door een misser aan de kant van
Spanje wint Team VVCS de wedstrijd en het toernooi. Een
beetje tegen de verhouding in, maar wel erg leuk voor de
spelers. De blijdschap is groot.
Inmiddels is ook bekend dat meerdere spelers op stage
mogen bij verschillende clubs. Nu nog hopen dat dit ook
contracten gaat opleveren. In de loop van de maand zal
moeten blijken of deze editie van het Team VVCS een succesvolle is geweest. De uitslagen waren goed maar het
aantal verdiende contracten, dáár is het ons om te doen.
We wachten in spanning af.
Mijn speciale dank gaat uit naar Dirk Heesen en Richard
Vennema. Jullie hebben er voor gezorgd dat de spelers
wedstrijdfit zijn geworden en met wat meer vertrouwen
naar de toekomst kijken. Het was erg prettig om met jullie
samen te werken! Ook fysio Rene Beerntsen wederom
bedankt voor je hulp. Zonder jouw behandelingen en mentale opkikkers zouden de spelers nooit de trainingen van
Heesen hebben overleefd. Tot volgend jaar!
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Op weg naar een betere medische
begeleiding van beroepsvoetballers
Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Academisch Medisch Centrum, Amsterdam)
doet onderzoek naar de gezondheid van werknemers, onder andere in beroepen waar fysiek
zwaar werk wordt verricht zoals huisvuilbeladers, bouwvakkers of brandweerleden. Een andere
sector waar fysiek zwaar werk wordt verricht is het betaald voetbal.

V

oormalige beroepsvoetballer dr.
Vincent Gouttebarge (o.a. AJ Auxerre;
FC Volendam) en collega prof. dr.
Monique Frings-Dresen, hebben in
samenwerking met de Vereniging van
Contractspelers (VVCS) en het College voor
Clubartsen en Consulenten (CCC), onderzoek
gedaan naar de lange termijn gevolgen van het
bedrijven van betaald voetbal, en naar de visie van
verschillende betrokkenen over de huidige medische begeleiding van beroepsvoetballers.

Lange termijn gevolgen van een carrière
als beroepsvoetballer

AUTEURS: DR. VINCENT GOUTTEBARGE,
PROF. DR. MONIQUE FRINGS-DRESEN

Beroepsvoetballers hebben tijdens hun carrière een
hoog risico op knie- en enkelblessures, waardoor
knie- en enkelartrose op lange termijn kan ontstaan. Bijgevolg hebben Gouttebarge en FringsDresen (samen met voormalige bondsarts Han
Inklaar) in twee recente
studies onderzocht hoe
vaak knie- en enkelartrose
onder voormalige beroepsvoetballers voorkomt.
Daaruit blijkt dat 60 tot
80% van de voormalige
voetballers knieartrose
heeft, wat meer is in vergelijking met bouwvakkers
(34%) of de algemene mannelijke bevolking (12 tot
25%). Enkelartrose wordt bij 12 tot 17% van de
voormalige beroepsvoetballers geconstateerd.
Vervolgens hebben Gouttebarge en Frings-Dresen
(samen met voormalige bondsarts Han Inklaar)
onderzocht wat de gevolgen van knie- en enkelartrose zijn voor voormalige beroepsvoetballers. Uit
deze studie blijkt dat bijna 1 op de 3 voormalige
beroepsvoetballers met knie- en enkelartrose werkgerelateerde problemen heeft. Ook blijkt dat ongeveer 1 op de 5 voormalige beroepsvoetballers met
knie- en enkelartrose beperkingen ervaart tijdens
het uitvoeren van activiteiten in het dagelijkse
leven zoals knielen, hurken, lopen, trap lopen,
staan of zitten.

Visie van (voormalige) beroepsvoetballers
op medische begeleiding
Door de eerdere bevindingen is de verwachting dat
de medische zorg en begeleiding van beroepsvoetballers gericht zou zijn op de mogelijke ongunstige
gevolgen op de korte en lange termijn van een
voetbalcarrière. In Nederland is er geen informatie
over de visie van de betrokkenen over de medische
zorg en begeleiding. Bijgevolg hebben Gouttebarge
en Frings-Dresen (samen met voormalige bondsarts
Han Inklaar en student Afram Akturk) een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de medische begeleiding tijdens en na een voetbalcarrière,
en om te verkennen welke veranderingen gewenst
waren. Daarvoor zijn acht actieve beroepsvoetballers, acht voormalige beroepsvoetballers en acht
clubartsen geïnterviewd. Daaruit bleek dat de huidige medische zorg en begeleiding tijdens een carrière vooral gericht is op acute blessures. Andere
belangrijke aspecten, zowel fysiek als mentaal,
komen in de medische begeleiding tijdens of na
een carrière niet aan bod, noch de lange termijn
gevolgen van een voetbalcarrière. Zowel (voormalige) beroepsvoetballers als clubartsen vinden dat
veranderingen in de huidige medische begeleiding
tijdens en na een voetbalcarrière wenselijk zijn.
Vooral informatie en adviezen over de lange termijn gevolgen van een voetbalcarrière zouden een
plaats moeten krijgen in de medische zorg en
begeleiding in het betaald voetbal.

Hoe nu verder?
Aan de hand van deze bevindingen tracht het
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid
verdere onderzoeken te verrichten in het betaald
voetbal om een verbeterslag van de medische
zorg en begeleiding te maken. Bijvoorbeeld zou
een informatie- en adviesprogramma over de
problematiek van artrose ontwikkeld kunnen worden en beschikbaar kunnen worden gesteld aan
(voormalige) beroepsvoetballers. Daarnaast is er
onderzoek nodig naar andere fysieke en psychische
problemen die tijdens maar ook na een voetbalcarrière voorkomen onder (voormalige) beroepsvoetballers.
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Steeds meer voetballers ontdekken de VVCS Academy
Steeds meer voetballers ontdekken de voordelen van de VVCS
Academy. Gedurende het seizoen 2011/2012 waren er ruim 80 voetballers actief aan de VVCS Academy. Zij volgen een HBO-studie, een
MBO-opleiding of een cursus. Tevens zijn er wederom enkele voetballers die gedurende het seizoen hun studie hebben afgerond met
een felbegeerd diploma!

Ook in het seizoen 2012/2013 kun je als voetballer
weer terecht aan de VVCS Academy voor een cursus,
studie of opleiding.
Naast de reeds bestaande cursussen heeft de VVCS Academy voor
het curusjaar 2012/2013 haar cursusaanbod uitgebreid met de cursus
Startend Ondernemerschap. Tijdens deze cursus leer je o.a. wat er
van je verwacht wordt als ondernemer en hoe je de kwaliteiten die je
reeds bezit, ten dienst kunt stellen van je toekomstige onderneming.
De cursussen van de VVCS Academy zullen vanaf september 2012
weer met enige regelmaat starten.

Vijftien MBO-studenten halen
diploma aan VVCS Academy
Dat de MBO studenten aan de VVCS Academy konden kiezen
tussen eind mei of eind augustus om hun opleiding af te ronden is weer zo’n bewijs van de flexibiliteit die de VVCS en
haar partners hun studenten biedt. Deze keuze geldt zowel
voor de richting Commercieel Medewerker (niveau 3), als die
voor Junior Accountmanager (niveau 4).
Zij die kozen voor de relatief
vroege datum van mei
moesten voor het einde van
het schooljaar ervoor zorgen
dat zij alles hadden ingeleverd en ook hun branchewerkstuk presenteerden.
Degenen die wat meer tijd
nodig hebben of nog een
herexamen hebben af te leggen, volgen dus na de zomer.
De examencommissie had voor alle vijftien “vroege afstudeerders” goed nieuws. Zij hebben allen hun MBO-opleiding 3
of 4 binnen één jaar afgerond. Een prestatie waar zij oprecht
trots op mogen zijn. De VVCS feliciteert de hierna volgende
spelers van harte met het behalen van hun diploma:
Commercieel medewerker
niveau 3
- Jeffrey Ket
- Raymond Gyasi
- Chavez Uitenwerf
- Wouter Soomer
- Elvio van Overbeek
- Nelinho Cleonise
- Chiel Kramer
- Mike Busse
- Derwin Martina

Junior accountmanager
niveau 4
- Daniël Voigt
- Stef Doedee
- Rick Hoogendorp
- Sieme Zijm
- Rob v/d Sluijs
- Justin Tahapary

Mocht je de HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap
willen volgen aan de VVCS Academy, dan is dat mogelijk vanaf september 2012. Indien je de HBO-studie liever in je eigen tempo en per
module wilt volgen, dan is dat ook mogelijk. Bij een succesvolle
afronding hiervan, krijg je vrijstelling voor de betreffende module,
indien je later alsnog wilt starten met de HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap van de VVCS Academy.
Ook voor het volgen van de MBO-opleiding Commercieel medewerker niveau 3 kun je in 2012 weer terecht aan de VVCS Academy. In
september 2012 begint deze opleiding. Mocht je al in het bezit zijn
van een MBO-diploma op niveau 3, dan kom je wellicht in aanmerking om in te stromen bij de MBO-opleiding Junior accountmanager
op niveau 4. Ook deze opleiding zal in september 2012 wederom
starten.
Meer informatie over het studie- en cursusaanbod vind je o
de website van de VVCS Academy: www.vvcs.nl/academy
Vanzelfsprekend kun je voor alle vragen ook persoonlijk contact
opnemen met Arjan Ebbinge. Hij is telefonisch te bereiken op het
nummer 06 422 98 0 97 of via e-mail: academy@vvcs.nl

Extra subsidie voor
studerende contractspelers
Naast de reeds bestaande subsidies voor leden van de VVCS die een studie of cursus volgen aan de VVCS Academy, heeft de VVCS een extra
subsidiemogelijkheid weten te creëren voor alle in Nederland actieve
contractspelers die tijdens hun voetbalcarrière een studie of cursus willen
volgen. Overigens is dit in samenspraak gegaan met de partners die verenigd zijn in de Stichting CAO.
Omdat het gestopte profvoetballers veelal ontbreekt aan een gedegen
opleiding, hebben zij nog al eens moeite met het vinden van de juiste
baan na hun voetbalcarrière. Hierdoor is de kans groot dat de voetballer
in het zo beruchte 'zwarte gat' valt, met alle vervelende gevolgen van
dien. De VVCS is er daarom veel aan gelegen om dit te voorkomen.
Om de profvoetballers gedurende hun sportieve carrière al optimaal voor
te bereiden op hun maatschappelijke carrière, stimuleert de VVCS hen
om een studie of cursus te volgen. Omdat dit wel te combineren moet
zijn met hun bestaan als profvoetballer, is de VVCS in 2007 de VVCS
Academy gestart. Aan de VVCS Academy volgen de voetballers de lessen
online. Hierdoor wordt een klassikale lessituatie gecreëerd op tijden dat
de voetballers geen sportieve verplichtingen hebben. De lessen zijn vanzelfsprekend wel live en interactief. Op dit moment volgen al 85 voetballers op deze wijze een studie of cursus aan de VVCS Academy.
Om het volgen van een studie of cursus voor nog meer voetballers aantrekkelijker te maken, is nu dus besloten om een extra subsidie beschikbaar te stellen voor in Nederland actieve contractspelers. Deze subsidie
houdt in dat elke in Nederland actieve contractspeler recht heeft op 25%
subsidie, indien hij een studiejaar of cursus succesvol afrondt. Indien een
studiejaar of cursus niet succesvol wordt afgerond, heeft hij recht op
15% subsidie. Overigens zijn de subsidiebedragen gemaximeerd tot een
bedrag van 1250,-
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Bart van Muyen is op
meerdere fronten zeer actief
De 29-jarige Bart van Muyen mag met recht een routinier
genoemd worden. Hij is al vanaf 2002 actief als profvoetballer. Hij heeft meer dan 250 wedstrijden in het Betaalde
Voetbal achter zijn naam staan. Verreweg de meeste
van die duels speelde hij voor FC Dordrecht. Echter, het
afgelopen seizoen was de geboren Rotterdammer actief
voor FC Oss.
Veel mensen vroegen zich destijds af waarom Bart FC
Dordrecht verruilde voor FC Oss. Hij was toch de cultuurbewaker van FC Dordrecht? Bart legt dit zelf uit: “ik wilde
me naast mijn voetbalcarrière ook ontwikkelen op ander
gebied. Het liefst in een commerciële functie bij FC
Dordrecht. De club zag dit niet zitten, omdat ze niet willen
dat een speler alles weet van het reilen en zeilen binnen
de club. Voor mij onbegrijpelijk, maar ik was vastbesloten
om een club te vinden waar ik wel een dubbelfunctie kon
bekleden. Gelukkig vond ik in FC Oss zo'n club. Hier krijg ik
als accountmanager wel de kans om ervaring op te doen
en door te groeien. Daarnaast kan ik nu nog steeds doen
wat ik eigenlijk het allerliefste doe; voetballen.”
Wellicht vraagt men zich af waarom Bart zich naast het
voetballen ook op ander gebied wil ontwikkelen. Dat kan
toch ook na zijn voetbalcarrière?
Bart is het niet eens met deze denkwijze en verklaart: “ik
wil na mijn voetbalcarrière een baan hebben waarbij ik tot
aan mijn pensioen plezier beleef. Ik weet ook wel dat je die
zekerheid nooit hebt, maar als je verplicht een saaie baan
moet oppakken omdat je geen ervaring of diploma's hebt,
dan weet je zeker dat je het niet tot je 67e volhoudt.
Kortom, dit was voor mij geen alternatief. Ik streef naar
het hoogst haalbare.”
Bart was al vroeg doordrongen van het nut van studeren.
Zo heeft hij na de HAVO de ALO gevolgd en nu is hij bezig
aan zijn laatste jaar van de HBO-studie
Topsportmanagement & Ondernemerschap. Deze studie
volgt Bart aan de VVCS Academy. Over het waarom Bart
heeft gekozen voor een 2e studie is hij duidelijk: “nadat ik
mijn ALO-diploma heb behaald, heb ik alleen nog in een
fitnesscentrum les gegeven, maar dat is ook alweer tien
jaar geleden. Ik zie me na tien jaar niet opnieuw voor een
groep staan. Met de HBO-studie van de VVCS Academy
kan ik meerdee kanten op. Ik heb er nu al veel profijt van
tijdens mijn werkzaamheden als accountmanager van FC
Oss. De communicatie met sponsoren verloopt bijvoorbeeld veel makkelijker. Maar ook de lesstof van de vakken
Nima-A, Nemas Middle Management, Financieel management en zelfs Innovatie management kom ik in de dagelijkse praktijk regelmatig tegen.”
Veel voetballers die een studie willen combineren met hun
voetbalcarrière geven aan dat dit lastig te combineren is.
Bart is wat dat betreft een ervaringsdeskundige. Hoe kijkt

VVCS Academy
hij hier tegenaan? “Ik moet de voetballers hierin wel gelijk geven. De
meeste scholen geven wel aan dat ze
je zo goed mogelijk willen helpen,
maar in de praktijk blijkt dit toch lastig. Toen ik destijds de ALO volgde in
Tilburg was dat ook veelal het geval.
Ik heb deze studie kunnen afronden
doordat ik toen nog geen full-prof
was.”
En hoe is die combinatie aan de
VVCS Academy? Bart: “De faciliteit
en flexibiliteit die de VVCS Academy
biedt is wat dat betreft uniek. Het
maakt het niet uit waar je bent,
want door middel van E-learning kun
je altijd en overal je lessen volgen. Er
is geen reistijd en bij transfers hoef
je dus ook niet bang te zijn dat je je
studie niet kan afmaken. Zelfs een
transfer naar het buitenland hoeft
zodoende niet het einde van je studie te betekenen. Een ander groot
voordeel van E-learning is dat je in je eigen omgeving een
college kan volgen. Je hebt geen afleidingen, terwijl er aan
het college helemaal niks verandert. Daarnaast worden de
colleges opgenomen. Mocht je een college gemist hebben,
dan kan je deze te allen tijde terug kijken wanneer het voor
jou het beste uitkomt. Ook voor het leren van tentamens
kan dit een groot voordeel zijn. Voor mij is het in elk geval
dé manier om een interessante studie te combineren met
mijn voetbalcarrière.”

VVCS ACADEMY FEITEN & CIJFERS
- Meer dan 80 voetballers volgen een studie, opleiding of cursus aan de VVCS!
- VVCS-leden ontvangen subsidie als zij studeren aan de VVCS Academy!
- Er is een extra subsidie-mogelijkheid voorcontractspelers in Nederland!
- Subsidies kunnen daarmee oplopen tot maximaal 45% van je studiekosten!
- Een groot gedeelte van je studiekosten kun
je als aftrekpost opvoeren bij jouw belastingaangifte!
- Afgelopen seizoen hebben 30 voetballers een erkende
HBO- of MBO-diploma gehaald aan de VVCS Academy!
- Aan de VVCS Academy worden lessen virtueel gevolgd!
- De lessen van de VVCS Academy zijn op tijden
dat je geen training- en/of wedstrijdverplichtingen hebt!
- Studeren aan de VVCS Academy kan ook vanuit het buitenland!
- Veel oud-voetballers hebben nu spijt dat ze geen studie,
opleiding of cursus hebben gevolgd tijdens hun voetbalcarrière!
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Over transfervergoedingen,
spelersvrouwen en de val
van het Nederlands elftal
PIM DE VOS

H

et is weer transfertijd op het
moment dat ik deze column moet
aanleveren. Opvallend vond ik de
uitval van Luuk de Jong, een heerlijke speler, naar Twente. De club
gunde hem wel zijn transfer maar vroeg volgens
hem veel te veel, terwijl hij onverplicht bereid
was om afstand te doen van zijn aandeel in de
transfervergoeding die de nieuwe club wilde
betalen. Luuk wees op een interessante uitspraak van 22 november 2011 van de kantonrechter te Almelo in een zaak van Ron Stam, die
naar Wigan Athletic kon.
In het spelerscontract tussen Twente en Stam
stond dat de speler een bruto aandeel van tien
procent over de transfersom zou ontvangen
boven een bedrag van twee miljoen euro. Indien
de vergoeding door Twente in gedeelten zou
worden ontvangen, dan zou Ron ook zijn aandeel in termijnen krijgen. So far, so good, zou je
denken.
Wigan wilde de transfersom in termijnen voldoen en Twente wilde wel meewerken, maar verlangde van Ron Stam dat hij genoegen nam met
een bedrag van € 10.000,--, in plaats van €
150.000,-- als aandeel in de transfersom. Aardig
om te lezen is hoe de kantonrechter daarover
dacht: “Men hoort en ziet vaak dat een contract
in de 'voetbalwereld' niets waard is. Spelers en
trainers gaan wanneer zich een 'buitenkans'
voordoet. Aan die praktijk kan nauwelijks een
halt worden toegeroepen, ook niet door de
clubs. Het niet meewerken aan zo'n lucratieve
transfer levert immers vaak een ontevreden speler op en een dergelijke situatie is voor de club
uiterst vervelend. Clubs zijn dan ook vaak niet
of nauwelijks in staat om een speler tegen te
houden met een beroep op het contract.
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Achter de schermen wordt er dan vaak zeer stevig onderhandeld om in ieder geval een financiële compensatie voor het vertrek van die speler te verkrijgen. In het onderhavige geval is het
niet anders, in het Nederlandse arbeidsrecht
geldt nog steeds en ook in het geval van een
voetballer, dat de rechten van de werknemer ten
minste zeer serieus genomen moeten worden en
dat er niet te snel afwijkingen moeten worden
goedgekeurd, welke apert in het nadeel van de
werknemer uitvallen.” FC Twente werd veroordeeld om € 140.000,-- met rente en proceskosten
te betalen. Ik begrijp wel waarom Luuk naar dit
vonnis verwees, een schot voor de boeg van een
trefzekere spits.
Dan de spelersvrouwen. Ik heb precies een jaar
geleden in deze column al voor ze gewaarschuwd. Een verstandige voetballer kiest er een
zonder sterambities. Als ik een tip mag geven:
Neem er een die tegen je zegt dat je gek bent als
je een tweet wilt posten met een foto waarop zij
voor jullie privéjet staat, als je net uit Europees
Kampioenschap bent geknikkerd.
Sterallures zijn het begin van de ondergang van
iedere topsporter en advocaat. Bescheidenheid is
geboden. Zeker als je niet goed hebt gepresteerd.
Dat wordt bevestigd door het boek 'La décennie
décadente du foot Français'. Oftewel het decadente decennium van het Franse voetbal.
Daarin wordt haarfijn beschreven hoe het
decadente Franse nationale elftal (Les Bleus) als
Europees en wereldkampioen niet eens door de
groepsfase van de WK 2002 kwam. Heel leerzaam voor het Nederlands elftal en aankomende
topvoetballers.
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