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VIDEOSCHEIDSRECHTER EN
DOELLIJNTECHNOLOGIE
DANNY HESP

S

inds het eigen doelpunt van Jeroen Zoet tijdens de
wedstrijd Feyenoord - PSV, de niet toegekende
strafschop tijdens FC Utrecht - Cambuur (Haller)
en het afgekeurde doelpunt van Stijn Wuytens
tijdens AZ - Cambuur, zijn de kracht van doellijntechnologie (een bijna onbetaalbaar systeem) en het nut van de
videoscheidsrechter wel bewezen. Ook ik ben een voorstander
van deze technologie om zo het spel rechtvaardiger te maken.
De roep om verdere uitbreiding kan ik ook begrijpen omdat er
wekelijks situaties zijn die schreeuwen om externe beoordeling.
Daar waar het menselijk oog tekort schiet of een scheidsrechter
een situatie fout inschat, moet worden ingegrepen. Toch
ontkomen wij er niet aan dit wederom eerst aan de IFAB voor te
leggen ter goedkeuring. Helaas zijn deze heren zo bezig om
zichzelf belangrijk te maken bij voorgestelde wijzigingen in de
speleregels, dat dit altijd erg lang duurt. De FIFA slogan “the
constant improvement of football” geldt blijkbaar niet voor
deze commissie. Ik kijk nu al uit naar seizoen 2018/2019
wanneer de videoscheidsrechter alle wedstrijden kan beoordelen.
Doellijntechnologie lijkt vooralsnog een brug te ver, omdat dit
systeem simpelweg te duur is.

Competitiestructuur
Waar iedereen zich bezighoudt met de discussie over een nieuwe
competitiestructuur (er zijn nu 3 modellen over) en de vraag of
de eredivisie wordt ingekrompen naar 16 clubs, qua spanning
en weerstand, de oplossing is voor de toekomst, houd ik mij
vooral bezig met de arbeidsrechtelijke consequenties van een
wijziging in aantallen teams en dus ook het aantal arbeidsplaatsen (spelers en trainers) in de eredivisie. Grofweg 60 van
de 540 arbeidsplaatsen dreigen daarmee te verdwijnen uit de
eredivisie. Uiteraard komen deze plaatsen er in de Jupiler
League weer bij maar wel onder totaal andere condities. Het
gemiddelde salaris verschilt meer dan 200.000 euro! Daarnaast
wordt het toekomstperspectief welke spelers en trainers hebben
op het hoogste niveau beduidend minder als zij gedwongen
een divisie lager spelen. Voor mij zijn dit essentiële gevolgen.

dat de noodzaak om ouders en jeugdspelers te beschermen
zeer groot is. Zeker de ouders van de grote talenten worden
regelmatig op onbehoorlijke wijze lastig gevallen door diverse
intermediairs. Ouders zijn daar niet van gediend. De informatie
die wij hen in een uur geven schept enorm veel duidelijkheid
over hoe om te gaan met deze vaak ongepaste pogingen. Om
het onderscheid tussen intermediairs nog duidelijker te krijgen
wordt binnenkort een KNVB keurmerk geïntroduceerd.
Intermediairs aangesloten bij organisaties met dit keurmerk
onderscheiden zich door onder andere het volgen van
permanente educatie, het hebben van een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering, het werken volgens de gedragscode en zij dienen zorg te dragen voor deugdelijke juridische
ondersteuning. Dit keurmerk neemt lang niet alle excessen
weg, maar is wel weer een stapje in de goede richting om
ouders en jeugd te beschermen.

Nieuwsbrief en VVCS Facebook
Begin dit jaar zijn wij voor onze online marketing- en
communicatieactiviteiten gaan samenwerken met het
Eindhovense bureau Happy Leads. Zij zijn inmiddels aan de
slag gegaan met verschillende social media activiteiten.
Eerste resultante daarvan is de nieuwe Facebook pagina welke
inmiddels online is. Tevens wordt er een start gemaakt met de
structurele inzet van e-mailmarketing voor communicatie met
onze leden. We willen de communicatie met onze achterban
verder professionaliseren en optimaliseren. Binnenkort
ontvangen onze leden de eerste nieuwsbrief waarmee wij hen
op structurele wijze informeren over belangrijke gebeurtenissen,
arbeidsrechtelijke issues en interessante artikelen. De onderhandelingen voor een nieuwe cao, de transitievergoeding en
competitiestructuur zijn hier goede voorbeelden van.

Keurmerk intermediairs
De afgelopen maanden heb ik met enige regelmaat ouders en
jeugdspelers bij diverse BVO's voorgelicht over de rol van de
intermediair. Sinds het wegvallen van de verplichte FIFA licentie
is het aantal intermediairs explosief gegroeid van 160 naar
meer dan 260! Op verzoek van de club presenteren wij de regelgeving omtrent intermediairs en nemen wij de ouders mee in
de wereld van de intermediair. Uit deze bijeenkomsten blijkt
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EINDE CONTRACT PER 30 JUNI?
In dit artikel laten wij hetgeen geldt sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid nog eens de revue passeren. Wij beginnen hierbij met
de “aanzegging”. Hierna zetten wij volledigheidshalve nog eens de bepalingen van de CAO omtrent de “beëindiging van contracten” en de
eisen voor een eventuele “schadeloosstelling” duidelijk op een rij. Vervolgens staan wij stil bij de “transitievergoeding”, welke per 1 januari
2015 werd ingevoerd. Tenslotte leggen wij uit dat een speler deze zomer in aanmerking kan komen voor zowel een “schadeloosstelling” als
de “transitievergoeding”.
De aanzegplicht
Per 1 januari 2015 geldt de aanzegplicht voor alle contracten welke voor bepaalde
tijd (en een langere periode dan zes maanden) worden gesloten.
Omdat wij in het betaald voetbal alleen contracten voor bepaalde tijd kennen,
krijgt een ieder hier mee te maken. De aanzegplicht wil zeggen dat de club verplicht is om de speler minimaal een maand voor de afloopdatum van het contract
schriftelijk te informeren of zij met hem verder wil, en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze verplichting geldt alleen voor de clubs.

Zegt de club niet tijdig aan, dan heeft dat de nodige gevolgen:
• Zegt de club niet aan, dan is zij een “boete” verschuldigd aan de speler van
een maandsalaris;
• Zegt de club te laat aan, dan moet zij een “boete” naar rato betalen. Oftewel,
twee weken te laat aanzeggen betekent twee weken salaris doorbetalen;
• Ook wanneer de club nalaat om tijdig te laten weten dat zij het aflopend contract met de speler wenst te verlengen, zijn de “boetes” als hiervoor geschetst
verschuldigd;
Deze nieuwe plicht geldt dus niet voor de speler die aangeeft zijn dienstverband
met de club te willen beëindigen.
Let op, de vervaltermijn voor het verhalen van de boete is twee maanden. Heb je
de club er op gewezen en blijft men weigerachtig, dan moet je verzoek dus binnen twee maanden bij de Arbitragecommissie van de KNVB zijn ingediend. Deze
termijn kan niet worden verlengd.

WAT WERD ER IN DE CAO BEPAALD VOOR EEN CLUB DIE DE ARBEIDSRELATIE MET EEN
SPELER WIL BEËINDIGEN?
Bij ieder aflopend verlengd contract blijft de tijdige mededeling noodzakelijk naast de
aanzegging
In de CAO is bepaald dat wanneer je als speler een aflopend, al eerder door
dezelfde club verlengd contract hebt en de club besloot dat zij niet verder wil met
jou, dan moet de club jou dit per aangetekende brief uiterlijk op 31 maart laten
weten. Oftewel, dat had al moeten gebeuren.
Dit noemen wij de “tijdige mededeling”. Deed de club dat niet, dan betekent dat,
dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het seizoen 2017/2018 en wel
onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden voor het nu nog lopende
seizoen 2016/2017.
Let op.
In het geval je dus een aflopend, eerder verlengd contract hebt, dat niet verlengd
wordt, heeft de club dus te maken met èn de aanzegplicht èn de plicht om tijdig
een mededeling te doen.
Dit zijn dus twee aparte rechtsfiguren, welke in dat geval naast elkaar bestaan.
Wel kan de club dit in één op uiterlijk 31 maart 2017 gezonden aangetekende
brief combineren.
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Let op.
In het geval van een aflopend, eerste contract heb je dus alleen te maken met de
aanzegplicht.

DAN DE VOLGENDE RELEVANTE VRAAG.
Heb ik conform de CAO na beëindiging van mijn contract door de club recht op een
schadeloosstelling?
Hiervoor is in de CAO een regeling getroffen.
Let op dat er een onderscheid wordt gemaakt in drie situaties.
De eerste betreft een speler die gedurende dit seizoen actief is in de eredivisie.
Wil deze in aanmerking komen voor een schadeloosstelling, dan moet voldaan
zijn aan alle drie de volgende eisen:
• er moet dus sprake zijn van een al eerder verlengd contract dat door de club
middels een uiterlijk per 31 maart verzonden aangetekende brief werd opgezegd;
• de speler moet aan het einde van dit seizoen tenminste vijf opeenvolgende
seizoenen in dienst zijn geweest bij zijn huidige club;
• in het seizoen 2016/2017 mag zijn gegarandeerde inkomen (= in de regel
basissalaris plus vakantietoeslag) niet hoger zijn geweest dan drie keer het
maximum dagloon in het kader van de WW/WAO, oftewel 3 x € 53.705,97 =
€ 161.117,91.
Ook voor de nu in de eerste divisie actieve spelers geldt dat zij bij einde contract dienen te voldoen aan alle drie de volgende eisen:
• er moet sprake zijn van een al eerder verlengd contract dat door de club middels een uiterlijk op 31 maart jl. verzonden aangetekende brief werd opgezegd;
• de speler moet inclusief dit seizoen tenminste drie opeenvolgende seizoenen
in dienst zijn geweest bij zijn huidige club;
• in het huidige seizoen mag het gegarandeerde inkomen niet hoger zijn
geweest dan één maal het maximum dagloon in het kader van de WW/WAO,
oftewel € 53.705,97.
De derde situatie betreft de spelers van clubs die bij aanvang van dit seizoen
promoveerden naar de eredivisie. Concreet betreft deze situatie dus Sparta
Rotterdam en Go Ahead Eagles.
Voor hen moeten we twee situaties onderscheiden.
De eerste is dat zij er in slagen om zich te handhaven op het hoogste niveau. Dan
gelden ook voor de bij deze clubs in dienst zijnde spelers bij het einde van het
seizoen 2016/2017 de drie eisen zoals hierboven weergegeven voor de in de
eredivisie actieve spelers.
Voor het geval zij onverhoopt aan het einde van dit seizoen mochten degraderen,
dan gelden voor de spelers van die club de eerste divisie eisen.
Deze speciale overgangsregeling geldt maar één seizoen. Dus wanneer Sparta
Rotterdam en Go Ahead Eagles zich dit seizoen weten te handhaven, gelden voor
de bij deze clubs in dienst zijnde spelers tot nader order de eredivisie eisen.

Bij een aflopend eerste contract geldt alleen de aanzegplicht

Hoe hoog is de CAO schadeloosstelling en geldt er ook een maximum bedrag?

Een eerste contract voor bepaalde tijd loopt automatisch af. Het maakt dan niet uit
of dit eerste contract voor één of meerdere seizoenen werd gesloten. Dit betekent
zoveel dat niemand hier iets aan hoeft te doen, noch hiertegen kan doen. Dit verandert niet. De club is dus niet verplicht hiervoor een tijdige mededeling te doen.
Wel geldt ook in dit geval de aanzegplicht (zie hiervoor).

Voor contracten, welke per of na 1 juli 2010 ingingen, geldt dat de speler voor
ieder seizoen dat hij bij club actief was gerechtigd is tot 1⁄2 maandsalaris. Met
maand-salaris wordt dan bedoeld het laatst geldende maandsalaris. Er geldt daarbij een maximum van 31⁄2 maandsalarissen.
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Confrontaties
De transitievergoeding
Deze vergoeding werd zoals gezegd ingevoerd voor per of na 1 juli 2015 aflopende contracten. Oftewel, hier krijgen wij in het voetbal deze zomer (lees: per 30
juni 2017) voor de tweede keer mee van doen.
De transitievergoeding is van toepassing voor werknemers (dus ook voetballers)
die tenminste 24 maanden in dienst zijn geweest bij een werkgever en van wie het
contract op initiatief van de werkgever werd beëindigd zonder dat de werknemer
hiervan een verwijt kan worden gemaakt.
Bij een dienstverband dat qua duur de tien jaar niet overtreft, bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per volledig gewerkt seizoen.
Let op.
Er zijn clubs die spelers een vaststellingsovereenkomst voorleggen waarin wordt
bepaald dat partijen met wederzijds goedvinden overeenkwamen om het dienstverband te laten eindigen. Teken je dat als speler, dan is de consequentie dat je je
recht op een transitievergoeding verspeelt. Immers, je hebt dan ingestemd met de
beëindiging.
Wat ook geregeld voor komt is dat de club na eerst de beëindiging van het dienstverband (dat tenminste twee jaar moet hebben geduurd) te hebben aangezegd
toch met de speler in onderhandeling treedt en hem een voorstel doet voor een
nieuw contract. Wat zijn de consequenties voor de transitievergoeding indien de
speler dit aanbod vervolgens weigert?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de hoogte van het door de club
gedane aanbod. Was dit een gelijkwaardig of beter contract dan hij had, dan verspeelt de speler met zijn afwijzing zijn recht op een transitievergoeding.
Was het voorstel qua arbeidsvoorwaarden minder dan zijn laatste contract, dan
heeft de afwijzing van de speler geen gevolgen voor zijn recht op een transitievergoeding.

Kun je recht hebben op èn de transitievergoeding èn de schadeloosstelling als
genoemd in de CAO?
Tot 1 juli 2016 gold een overgangsregeling, welke is komen te vervallen.
Dit betekent dat voor contracten welke per 1 juli 2017 aflopen geldt dat spelers
recht kunnen hebben op zowel de schadeloosstelling als de transitievergoeding.
Voldoe je aan de eisen voor een schadeloosstelling, dan zal je ook in aanmerking
komen voor een transitievergoeding. Immers, je bent dan langer dan 24 maanden
in dienst geweest. Je hebt dan recht op beide regelingen.
Wordt je contract beëindigd en komt je niet in aanmerking voor een schadeloosstelling, kijk dan goed of je wel voldoet aan de eisen voor een transitievergoeding.

Een paar voorbeelden van mogelijke situaties
• Een speler met een eerste contract voor één seizoen dat afloopt. De technisch
directeur vertelt hem alleen mondeling dat de club niet verder wil.
De aanzegging had uiterlijk een maand voor de afloop van het contract schriftelijk moeten geschieden. De club is een maandsalaris als boete verschuldigd.
• Een speler met een eerste contract voor één seizoen dat afloopt. De club informeert hem twee weken voor de einddatum van zijn contract schriftelijk dat zij
het dienstverband niet wenst te verlengen.
De aanzegging had twee weken eerder moeten geschieden. De club is een
boete verschuldigd van twee weeksalarissen.
• Een al vijf jaar in de eredivisie actieve speler met een al eerder verlengd contract en een gegarandeerd salaris van € 100.000,-- krijgt per aangetekende
brief voor 31 maart de mededeling dat de club niet verder wil met hem.
Hij heeft recht op de cao schadeloosstelling van vijf halve maandsalarissen
(2 1⁄2 maand-salaris). Bovendien heeft hij recht op de transitievergoeding,
welke vijf keer een derde maansalaris bedraagt (1 2⁄3 maandsalaris). Hij heeft
recht op beide bedragen.
• Een al drie jaar in de eredivisie actieve speler met een al eerder verlengd contract en een gegarandeerd salaris van bruto € 170.000,-- krijgt per aangetekende brief voor 31 maart de mededeling dat de club niet verder wil met hem.

Hij heeft geen recht op de cao schadeloosstelling
(te kort dienstverband en te hoog salaris), maar
wel op een tran-sitievergoeding, welke drie keer
een derde maandsalaris bedraagt (1 maandsalaris).
• Een al drie seizoenen in de eerste divisie actieve
speler met een al eerder verlengd contract en
gegarandeerd bruto salaris van bruto € 35.000,-mr Louis Everard
krijgt per aangetekende brief voor 31 maart de
mededeling dat de club niet
verder wil met hem.
Hij heeft recht op de cao schadeloosstelling van drie halve maandsalarissen
(11⁄2 maand-salaris). Voor hem geldt ook de transitievergoeding, welke drie
keer een derde maansalaris bedraagt (1 maandsalaris). Hij heeft recht op beide
bedragen.
• Een in de eerste divisie actieve speler met een aflopend eerste contract van
twee seizoenen en een gegarandeerd bruto salaris van € 60.000,-- krijgt per
aangetekende brief voor 31 maart de mededeling dat de club niet verder wil
met hem.
Hij heeft geen recht op de cao schadeloosstelling (te kort en niet eerder verlengd dienstverband en te hoog salaris), maar wel op een transitievergoeding
van 2⁄3 maansalaris.

Twijfel je of heb je vragen?
Heeft de club jouw eerder verlengde contract beëindigd en wil je zeker weten of je
recht hebt op een schadeloosstelling en/of transitievergoeding, en zo ja, hoe
hoog dat (totale) bedrag dan behoort te zijn, neem dan geen risico en bel het kantoor van de VVCS. Dat geldt uiteraard ook wanneer je vragen hebt over de aanzegplicht.

Hoe wordt een contract beëindigd door de speler?
We hebben hiervoor al vastgesteld dat voor de speler geen aanzegplicht geldt.
Wel moeten we weer een onderscheid maken tussen een aflopend eerste contract
en een aflopend, al eerder verlengd contract.
Gaat het om een aflopend eerste contract, dan eindigt dat automatisch en hoeft
een speler dus niets te doen (wel geldt voor de club de aanzegplicht).
Is er sprake van een al eerder verlengd contract en deelde de club de beëindiging
niet mee per 31 maart 2017, dan betekent dat, dat wanneer je als speler niets doet,
het contract automatisch verlengd wordt voor één seizoen. Wil je dat als speler
niet, dan moet je de club laten weten dat je het dienstverband wenst te laten eindigen per 30 juni aanstaande.

Hoe en wanneer dat te doen?
Een speler moet deze mededeling doen middels een aangetekende brief, en wel
uiterlijk op 15 mei 2017.
Let wel, doe dit alleen wanneer je zekerheid hebt over een nieuwe club. Door het
zelf laten eindigen van je contract verspeel je je rechten op een eventuele werkloosheidsuitkering. Wees hiermee dus heel voorzichtig en neem bij twijfel contact op met de VVCS.
Beëindig je zelf je contract, dan heb je dus geen recht op een schadeloosstelling
of transitievergoeding.

De VVCS sollicitatieservice
Heb je omdat je nog geen nieuwe club vond een werkloosheidsuitkering aangevraagd, neem dan ook contact op met de VVCS. Als lid kun je namelijk een
beroep doen op de VVCS Sollicitatieservice. Dit betekent dat de VVCS jouw sollicitatieverplichting tijdelijk overneemt om jou in staat te stellen om goed na te denken over en je voor te bereiden op de volgende stap.
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SPORTER WORD JE NIET,
DAT BEN JE.
Doen waar je goed in bent
Je leeft, ademt, voelt en denkt sport - je bent niet alleen geboren met
talent, je leeft er ook naar. Keihard trainen, incasseren, presteren, nog
beter worden, de sportwereld leren begrijpen, vallen, opstaan en de
top bereiken. Dat vergt mentaliteit. Avinci Advocaten zijn net zo, wij
benaderen ons vak als topsport. Winnen willen we, nog beter worden,
tot de hoogste league behoren en op topniveau blijven presteren.
Kennis van juridische zaken
Door de jaren heen hebben we gezien dat sporters vooral dat moeten
doen waarin ze kunnen excelleren. Dat betekent dat de rest goed
geregeld moet zijn door een betrouwbare partner, iemand die in jouw
belang denkt. Contracten, sponsordeals, portretrecht, auteursrecht,
intellectuele eigendom, transfers en secundaire voorwaarden moeten
op topniveau geregeld zijn. Want een sport carrière duurt relatief kort
en daarom vinden wij dat je er het beste uit moet halen. Zodat jij je
kunt focussen op je sport.
Kennismakingsgesprek
Buitenlandse voetballers raadplegen allemaal hun eigen advocaat
voor onafhankelijk advies en om hun zaken goed te regelen.
Dat kun jij nu ook doen. Wil jij ook wel eens weten of alles goed
geregeld is? Of je sponsor- en clubcontracten, het intellectuele
eigendom (je portretrecht) allemaal kloppen? Wij beoordelen of de
juridische zaken goed geregeld zijn, zowel zakelijk als privé voor een
aantrekkelijk tarief. Bel nu voor een gratis kennismakingsgesprek - deze
aanbieding is geldig t/m eind april 2017 en legt je alle mogelijkheden uit.
T: 010 477 7755
Advocaat Mr. Arthur Hansen ontvangt je graag op zijn kantoor,
op de Maasboulevard, in Rotterdam.
Kijk voor meer informatie op: www.avinci-sportrecht.nl
Avinci sportrecht is onderdeel van Avinci Advocaten - www.avinci.nl

AVINCI IS GESPECIALISEERD IN
JURIDISCHE ZAKEN, ADVISEERT
ONAFHANKELIJK EN BEWAAKT
JOUW BELANGEN.

Specialisten in:
• Arbeidsrecht
• Ondernemingsrecht
• Contractenrecht
• Intellectuele eigendom
• Incasso
• Vastgoed
Jouw partner in juridische zaken
is gevestigd in Rotterdam.
T: 010 477 7755
www.avinci-sportrecht.nl

Hoofd en lichaam zijn momenteel perfect op orde bij Leeuwin en Janssen,
die samen het centrale verdedigingsduo van FC Utrecht vormen. Het gaat ze
doorgaans uitstekend af. 'De Baresi van FC Utrecht,' werd Janssen op de radio
genoemd. Laat Leeuwin dan 'de Maldini' zijn, vindt Janssen.

JANSSEN en
LEEUWIN
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ie had dat gedacht. Beiden speelden het grootste deel
van hun voetballeven als aanvallende middenvelders. In
de jeugd en bij hun debuut. Janssen brak door op die
positie bij VVV-Venlo. Via Roda JC en FC Twente belandde hij in 2014 bij FC Utrecht. Daar werd de aanvoerder
van lieverlee naar achteren gesluisd.
Leeuwin debuteerde bij FC Utrecht nog als rechtshalf, maar zakte al snel
een linie terug. Hij nam leerzame omwegen via AGOVV, ADO Den Haag
en Cambuur Leeuwarden.
Hij dankt Willem van Hanegem voor zijn herpositionering. 'Meneer Van
Hanegem was toen ik bij het eerste kwam de hoofdtrainer en zag al snel
dat ik verder terug moest. Ik kwam iets te kort in mijn handelingssnelheid
op het middenveld, maar ik heb wel rust aan de bal en ben fel in de duels.
Het was enorm wennen. Je wilt liever doelpunten maken, daarom ga je
voetballen. Door aanvallend te denken was ik via FC Omniworld bij FC
Utrecht gekomen. Dan denk je dat daar je kracht ligt.'
Janssen: 'Het is verdomd lastig. Ik had laatst Heracles-spits Armenteros
de hele wedstrijd in mijn zak, maar was hem één keer kwijt, hij scoort en
je kan er niets meer van. De weken ervoor werd het nog omschreven als
“een openbaring”, Willem Janssen centraal achterin. Ook overdreven misschien. Maar als er ineens doelpunten vallen waarbij je niet helemaal
vrijuit gaat dan krijg je: “oh zie je wel, het is geen verdediger”. Dan zijn al
je goede acties vergeten.'
Leeuwin: 'Ik weet waar Willem nu doorheen moet. Het is hartstikke moeilijk. Verlies je voorin of op het middenveld de bal dan is er geen haan die
ernaar kraait. Doe je dat achterin dan ben je de lul. Dan zoomen ze
meteen op je in tijdens de samenvatting bij Studio Sport. Daarna baggeren
de praatprogramma's over je heen. Je kunt er helemaal niets meer van.
Terwijl je misschien een superpartij hebt gespeeld op dat ene foutje na.'
En dan wordt er bij FC Utrecht ook nog van je verwacht dat je in de
opbouw de show steelt.
Leeuwin: 'Lange ballen zijn inderdaad niet de eerste optie. Maar opbouwen kunnen we ook goed. Vooral Willem is uitstekend aan de bal.'
Janssen: 'Ja, ik straal wel rust uit, denk ik. Maar het draait natuurlijk ook
om zo min mogelijk fouten maken achterin. Daar moet je niet te makkelijk in zijn voor jezelf. Geloof me, dat ben ik ook niet. Maar ik heb gelukkig nu wel de ervaring dat ik dat al tijdens een wedstrijd van me af kan
zetten.'
Is het leuk? Jullie zijn gaan voetballen zodat spelers achter jullie aan
moesten rennen.
Leeuwin: 'Ja, ik vind het nu een heerlijke positie door alle ervaring. Je hebt
het spel voor je, je weet precies wat je moet doen. Maar vraag je mij waar
ik het liefst zou staan dan zegt mijn hart: in de spits. Er is niets zo lekker
als een goal maken. In Nederland krijg je ook wel waardering als je goed
kunt opbouwen.'

Je ziet ook internationaal steeds meer omgeturnde middenvelders achterin. David Luiz, Javi Martinez, Javier Mascherano.
Janssen: 'Naar Martinez kijk ik graag. Die was zoals ik. Een box-to-boxmiddenvelder. Hij heeft het verdedigen zich knap eigen gemaakt. Het
voordeel is dat je veel loopvermogen hebt en snel kunt handelen in de
kleine ruimte als je daarvoor op het middenveld hebt gespeeld.'
Leeuwin: 'Voor de duidelijkheid: we kunnen ook echt wel verdedigen.'
Janssen: 'Ik heb daar nu ook plezier in gekregen. Van een goede bloktackle kan ik echt genieten. Had ik nooit gedacht. Ik was juist degene die
bloktackles ontweek. Nu maak ik ze zelf.'
Hun ijzeren mentaliteit hielp ze bij de transitie tot verdediger. Janssen en
Leeuwin werden op basis van hun pure talent profvoetballer, maar kregen
daarna een enorme portie blessureleed voor hun kiezen.
Leeuwin was 5,5 jaar geleden in dienst van ADO Den Haag als eerste aan
de beurt. En goed ook. 'Het gebeurde tegen NEC vlak na rust. We kregen
een vrije trap tegen en ik belandde links in de hoek. Ik wilde de bal wegwerken over mijn standbeen, maar voelde meteen dat het mis was. Ik heb
daarna nog een keer 45 minuten tegen Heracles gespeeld. En vervolgens
nog elf minuten tegen Ajax. Ik kreeg in die wedstrijd namelijk na elf
minuten rood. Het was een overtreding die ik, als ik fit was, nooit had
gemaakt. Toen zei ik: nu gaan we verder kijken.'
Hij dacht aan “een verrekt kniebandje of zo”. Maar op de MRI-scan was
geen duidelijke schade te zien. Hij bleef last houden en koos voor een
kijkoperatie waaruit een keiharde diagnose werd getrokken: kraakbeenschade. Het is voor profvoetballers de meest gevreesde blessure. Zonder
kraakbeen ontbeert het kniegewricht de essentiële stootkussens en kan
het ene bot op het andere gaan schuren.
Leeuwin: 'Kraakbeenschade is lastig te helen. Je kunt ook geen prognose
stellen. Het heeft Marco van Basten zijn carrière gekost. De dokters zeiden tegen me: we kunnen je opereren, maar we kunnen niet zeggen hoe
lang het gaat duren. En of je volledig herstelt.'
Leeuwin heeft nooit bij de pakken neergezeten. 'Ik heb altijd in mijn
hoofd gehad: ik kom terug. Maar het duurde in totaal een jaar voordat ik
weer een eredivisiewedstrijd kon spelen.'
Een deel van de remedie vond hij uiteindelijk in het land van zijn vader,
Suriname. 'Na zes, zeven maanden ging het beter, maar nog lang niet
optimaal. Dan ga je verder kijken. Ik ben op consult bij dokter Saris
geweest, een kraakbeentransplantatiespecialist. Toch niet gedaan. Toen
ben ik even op vakantie geweest naar Suriname, waar mijn vader woont.
Mijn vader kwam met wat alternatieve geneeswijzen. Niets zweverigs
hoor. Geen winti of dat ik de jungle in moest om met een medicijnman te
praten.'
Hoe de behandeling die hij onderging in Paramaribo exact heet, weet hij
niet. Een omschrijving kan hij wel geven. 'Er zijn bladeren op de knie
gelegd en een speciale kokosolie. Daardoor trekt het vocht eruit, zeiden
ze. Ik dacht: baat het niet, schaadt het niet.'
Met resultaat. Een paar maanden later kon Leeuwin zich weer voetballer
>
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noemen. 'Kijk, ik kan niet met zekerheid zeggen dat dát de oplossing
was, ik heb nog andere dingen geprobeerd en ben gewoon doorgegaan
met mijn revalidatie. Maar het ging wel steeds beter, zo goed zelfs dat ik
weer bij de groep kon aansluiten. Mijn rechterknie zal nooit meer zo goed
worden als mijn linker. Maar dat hebben meer spelers die een knieblessure hebben gehad.'
Word je beperkt in je mobiliteit?
'Nee. Ik ben nog steeds vrij atletisch, kan goed sprinten en springen. Kijk,
als ik het niet had gehad, was ik misschien nóg wel iets sneller geweest,
en had ik nóg beter kunnen springen. Maar hoe het nu is, is het super. Ik
ben beter dan voor die blessure. Rijper, slimmer, veerkrachtiger, positioneel sterker. Ik had tijdens mijn revalidatie zoveel tijd over dat ik veel aan
mijn lichaam kon werken. Dat is veel steviger. En ik heb de trainerscursus
gedaan, dat geeft je toch meer inzicht.'
Revalideren zonder garantie op genezing lijkt me superzwaar.
'Absoluut, maar ik zeg altijd: ik heb twee levens. Mijn leven op het veld en
mijn leven daarbuiten. Ik heb altijd in mijn eigen omgeving gewoond:
Almere. Met mijn familie, vrienden en vriendin praat ik niet veel over
voetbal. Ik ben positief ingesteld, ik ga niet de hele dag met een chagrijnig gezicht zitten. Ik probeer het naar mijn zin te hebben. Natuurlijk doet
het je wel wat als je die gasten op tv ziet spelen. En natuurlijk denk je na
over je toekomst. Wordt mijn contract wel verlengd? Maar je moet je kop
omhoog houden. Dat is de enige manier. Althans voor mij.
Ik heb ook altijd gedacht: als het voetballen stopt, komt er wel iets anders.
En dat andere gaat me ook lukken. Ik ben geen type dat in de put zit.'
Je bent in eerste instantie minder interessant voor andere clubs.
'Dat is een feit. Die maken ook een koele calculatie: “Oei, kraakbeenschade wat moet dat nog worden?” Dat is de realiteit. Die heb ik altijd goed
onder ogen gezien.'
In jouw geval was er nog een commissaris van de club die zei:
'we twijfelen of hij nog terugkomt'.
'Tja, als je commissaris bent. moet je sowieso niets zeggen over technische of medische zaken, vind ik. Dat was niet zo slim van hem.'
Je contract bij ADO werd niet verlengd.
'Het vijvertje waaruit je dan kan vissen is klein. Ik maakte het gouden seizoen mee waarin we Europees voetbal haalden. Veel jongens maakten een
mooie stap. Wesley Verhoek ging naar Twente en later naar Feyenoord. Lex
Immers ging naar Feyenoord, Dmitry Bulykin naar Ajax en Timothy
Derijck naar PSV. Jens Toornstra vertrok naar FC Utrecht en zit nu bij
Feyenoord. Hartstikke mooi voor die jongens, ze verdienen het. Ik was een
minder prominent onderdeel van die ploeg dan zij. Uiteindelijk is mijn
overstap naar Cambuur, dat toen net gepromoveerd was, goed uitgepakt.'
Het werd zelfs een doorslaand succes. Was Leeuwin bij ADO een van de
velen, bij Cambuur werd hij de dwingende aanvoerder. De Almeerder relativeert alle loftuitingen zelf. 'Het ging goed met de club, dan moet er
iemand uitgepikt worden als blikvanger en dat werd ik. Zo werkt het een
beetje. Iemand in de media, bijvoorbeeld René van der Gijp of Willem van
Hanegem roept dat Leeuwin het aardig doet en iedereen neemt dat over. Bij
ADO deed ik het ook goed, maar had ik er acht boven me die meer opvielen.'
Je draaide toch ook een goed seizoen?
'Ja, dat wel. Maar zo'n aanvoerdersband helpt. Leiden heeft altijd wel in
me gezeten. Ik zeg altijd wat ik denk, probeer anderen te coachen, mijn
verantwoordelijkheid te pakken. Maar ik heb er totaal geen moeite mee
als iemand anders aanvoerder is. Willem is dat nu bij ons en ik zal hem
steunen waar ik kan.'
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Het brein en medisch dossier van zijn huidige defensiepartner steekt heel
anders in elkaar. Tot zijn 27e maakte Willem Janssen zich over veel zaken
zorgen, behalve over zijn lijf. Maar toen knapte er ineens iets in zijn knie.
Janssen: 'Ik had daarvoor bij wijze van spreken nog geen teen gekneusd.
Ik was net door FC Utrecht gehuurd van FC Twente. Na tien minuten in
mijn vijfde wedstrijd tegen Roda JC voelde ik een knak. Ik wist niet wat
het precies kon zijn, wel dat het goed mis was.'
Meer nog dan om zijn eigen toekomst, bekommerde de Limburger zich
om het lot van zijn nieuwe club. Typisch Willem Janssen. 'Ik voelde me
zwaar schuldig naar FC Utrecht toe. Utrecht was net uitgeschakeld door
het Luxemburgse Differdange in de voorronde van de Europa League. Ik
kwam binnen voor de ervaring, als sterkhouder. Utrecht had financieel
best wel zijn nek voor me uitgestoken. Ik dacht meteen: lekker, die hebben niets aan me gehad.'
'Trainer Jan Wouters heeft me die avond nog gebeld. Toen zei ik: ik heb
wat mij betreft mijn laatste wedstrijd niet gespeeld hier. Later kwamen ze
met een vierjarig contract. Dat vond ik een fantastisch gebaar. Ik heb
direct getekend, want ik voelde me hier meteen ontzettend thuis en
gewaardeerd. Michel Breuer zei laatst: “een hele carrière rond de subtop
in de eredivisie is toch niks mis mee.” Dat vind ik ook.'
De revalidatie viel hem mee, ondanks dat ook “kruisbandletsel” een
gevreesde term is onder voetballers. 'Ik had verder geen schade aan de
knie, dat scheelde. Heb je nog een gescheurde meniscus of letsel aan
andere kniebanden dan hoor je vaak dat spelers last blijven houden. Het
zetten van een nieuwe kruisband gaat over het algemeen best goed.
Verder zat ik ook niet echt in de put. Ik had geen terugval zoals andere
jongens die ook revalideerden. Het ging bij mij met de dag vooruit. Dat
houdt de moed erin. Ik had vertrouwen in de artsen en de fysio's. Ik heb
geen moment gewanhoopt of ik zou terugkomen op niveau.'
Na 5,5 maand was hij alweer speelklaar. 'Dat is supersnel, want er staat
tussen de zes en negen maanden voor deze blessure. Het was toen al bijna
het einde van het seizoen dus we hebben ervoor gekozen om in de zomer
door te trainen en pas in de voorbereiding op het nieuwe seizoen echt
wedstrijden met het eerste te gaan spelen.'
Was het lastig om anderen te zien?
'Viel mee. Het gaat niet, dus dan laat je het los. Natuurlijk wil je ook lekker voetballen, maar dat was fysiek gewoon niet mogelijk. Ik heb zoveel
mogelijk geprobeerd steun te geven.'
Zijn collega's dan sociaal?
'Je staat er alleen voor. Of nou ja, met de jongens die ook aan het
revalideren zijn. Dat is ook logisch.'
Leeuwin: 'Alleen de jongens waar je normaal mee
optrekt vragen er wat vaker naar.'
Janssen: 'Ik revalideerde samen met Cedric van
der Gun. Dat vond ik prettig, daar heb je een
houvast aan. Als je dan naar buiten mag, hoef
je niet alleen te gaan. Hij had al meer
ervaring met zware blessures. Voor hem
was de motivatie lastiger op te brengen.
Logisch. Ik heb ontzettend veel
respect voor hem dat hij nog zo
vaak is teruggekomen. Hij is
daarna helaas gestopt.
'Ik stond er blanco in. Vond
ieder traject, iedere oefening een uitdaging. Als
je weet wat er gaat
komen, hoe zwaar
het wordt, hoe

lang de weg is; dat is lastiger. Gebeurt het nog een keer dan zou ik misschien extern gaan revalideren. Dat verfrist. En dat is het belangrijkste:
dat je fris in je hoofd blijft.'
Janssen is net als Leeuwin een vrolijke, enthousiaste prater. Sociaal, opgeruimd en goed bereikbaar. Hij maakt er evenwel geen geheim van dat hij
van nature wat zwaar op de hand kan zijn. 'Mijn vrouw was daarom ook
best bezorgd. Hoe gaat hij dat trekken? Maar dat ging dus heel goed. Ik
kwam toe aan andere dingen. Ik ben altijd vrij extreem in mijn wedstrijdvoorbereiding. Een dag voor de wedstrijd ga ik normaal gesproken niet
meer een uur rijden om naar een verjaardag te gaan. Nu kon dat wel een
keer.'
Later had hij een enkelblessure. Wederom sloeg hij er zich manmoedig doorheen. 'Ik heb me laten opereren hoewel er ook andere
revalidatiemogelijkheden waren. Maar ik koos voor zekerheid,
ook al wist ik dat er vier maanden revalidatie voor stond. Ik
kon toen ook wat meer bij de groep betrokken blijven.

Ik was aanvoerder, er was een nieuwe trainer, Erik ten Hag, met een nieuwe zienswijze. In het begin vielen de resultaten wat tegen, moesten we
aan elkaar wennen. Ik heb mijn rol in dat proces kunnen spelen. Nu is
iedereen heel blij met elkaar en boeken we goede resultaten.'
Leveren zware blessures ook iets op?
Leeuwin: 'Mmmm… weet ik niet. Schade is schade.'
Janssen: 'Je wordt wel weer heel gretig om te gaan voetballen. Als het een
tweede keer gebeurt wordt het zwaarder.'
Ze vullen elkaar aan als voetballer.
Buiten het veld kunnen ze het
goed met elkaar vinden al
zijn er karakterologisch grote
verschillen.
Leeuwin: 'Ik ben altijd zeer
overtuigd geweest dat ik het
profvoetbal ging halen. Ik
zat bij Omniworld en
die zouden de eerste
divisie ingaan. Maar
ik wilde naar de eredivisie. Dus stapte ik
over naar FC Utrecht.
Dat ik daarna wat stapjes terug moest doen,
brak me niet.
>
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Het maakte me alleen maar meer vastberaden.'
Janssen: 'Ik had nooit het idee dat ik de meest talentvolle jongen in
het team was. Dat moesten coaches me altijd aan mijn verstand
brengen. Anderen geloofden meer in mij dan ikzelf. Mo Allach, die
technisch directeur bij mijn eerste profclub VVV was, zei gekscherend: “als jij over vier, vijf jaar bij PSV speelt dan ken je me niet
meer”. Ik verklaarde hem voor gek. Waar heb je het in godsnaam
over?'
'Ik richtte me ook op mijn school, heb keurig het VWO afgemaakt.
Daarop mocht ik bij VVV aansluiten bij het eerste en is het snel
gegaan. Maar toch dacht ik telkens bij een nieuwe club: dit gaat
hem echt niet worden. Toch bleef ik tot mijn eigen verbazing stapjes maken.
'Voor wedstrijden was je zo nerveus dat je moest kotsen.
'Ja, ik heb altijd wedstrijdspanning gehad. Bij de een slaat het op de
benen, bij mij op mijn maag. Dan moest ik overgeven of naar de
wc. Ik dacht dat het met mijn eten te maken had. Ik ging minder
eten, maar dan voetbal je ook niet lekker. Ik was er teveel mee
bezig. Dacht steeds: oh, als het nou maar niet vandaag gebeurt. Die
twijfels, dat doemdenken zit in mijn karakter. Ik stond bijna overdreven open voor kritiek.'

Leenders zit nu achter ons. Heb je zo weer een sessie?
'Nee. Utrecht werkte met een mental coach, maar daar had volgens
mij niemand een goed gevoel bij. Ik heb Joost aangedragen en nu
zit hij al twee jaar hier.'
Praat jij wel eens met hem, Ramon?
'Nee helemaal niet. Ik vind het een heel aardige gast, maar ik heb
genoeg andere mensen bij wie ik terecht kan mocht dat nodig zijn.
Ik heb ook wat minder die onzekerheid zoals Willem die had.'
Wie van jullie is eigenlijk de baas in het veld?
Leeuwin lachend: 'Hij is de aanvoerder. Ik moet naar hem luisteren.'
Janssen: 'Welnee! Ramon moet mij nog steeds helpen in de
coaching. Eerder de diepte eruit halen of zo. Ik kom ieder weekend
nog nieuwe dingen tegen. Zeker in positioneel opzicht. En aan de
bal wil ik soms iets te extreme dingen doen.'
Leeuwin: 'Maar Willem is aan de bal echt geweldig. Ik denk dat we
elkaar goed aanvullen.'
Zouden jullie na je carrière een goed trainersduo vormen?
Leeuwin: 'We hebben samen de trainerscursus gedaan, dus je weet
het nooit. We klikken goed, vullen elkaar aan...'
Janssen: 'Het is allemaal nog ver weg. Ik voel me nog op en top
voetballer. Maar zeg nooit, nooit. Dat heb ik wel geleerd.'

Je sprak met Joost Leenders van De Talentenacademie, dat hielp.
'Hij is heel bekend doordat hij met Memphis Depay heeft gewerkt.
Martin Koopman, destijds assistent-trainer bij Roda JC, bracht me
op zijn spoor. Hij zei: “praat eens met hem. Hij is helemaal niet van
het zweverige gedoe, hij is juist heel concreet”. Dat heeft perfect
gewerkt. Ik spreek hem nog steeds. Soms zit ik met mijn rol als
aanvoerder. Of de nieuwe positie.'
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RABO TOPSPORTDESK
JOUW FINANCIËLE COACH

Als topsporter moet je presteren op het juiste moment, op de
juiste plaats. Dat vergt focus, concentratie en een goede conditie.
Zorgen om je financiën kun je daarbij niet gebruiken.
De Rabo Topsportdesk neemt deze zorg graag uit handen.
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Of je nu in Nederland voetbalt of in het buitenland,
voor iedere voetballer heeft de Rabo Topsportdesk een
advies op maat. En ga je naar het buitenland? Dan
reizen we met je mee want de dienstverlening van de
Topsportdesk gaat over de grenzen heen. Wij kennen
de voetbalwereld goed. Als Rabobank kunnen we de
regisseursrol pakken op het gebied van financiën en
bieden we jou de financiële coaching die je als
topsporter verwacht.

De Rabo Topsportdesk zorgt voor:
•
•
•
•

overzicht, financiële rust en gemak;
advies voor een leven nu en na je topsport carrière;
flexibele oplossingen;
inzicht in je financiële situatie nu en in de toekomst.

De Topsportdesk is er voor alle topsporters, of je nu
veel of (nog) weinig verdient met je sport.
Ben je naast sportief succesvol ook financieel erg succesvol, dan is Vermogens-management een
waardevolle toevoeging voor jou!

Vermogensmanager Artur Kox is aan de Topsportdesk gekoppeld om de vermogende sporters nog beter
te kunnen bedienen. Artur: 'Vermogen vraagt precisie.
Daarom draait Vermogensmanagement van de
Rabobank om jouw persoonlijke Vermogensplan.
Daarin berekenen we zorgvuldig hoeveel rendement
je nodig hebt om je doelen en ambities te kunnen
realiseren, maar ook hoeveel risico dat met zich
meebrengt. We geven inzicht in je financiële
mogelijkheden, zodat je weloverwogen keuzes kunt
maken. Steeds opnieuw. Want een goed Vermogensplan is nooit af'.

Jij presteert, wij zorgen voor de financiën.
Rabo Topsportdesk
Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen, neem
dan contact met ons op voor het maken van een
afspraak op telefoonnummer (040) 293 65 96
of via emailadres
topsportdesk.eindhoven-veldhoven@rabobank.nl.

De Topsportdesk is gevestigd op Strijp-S, het
terrein van de oude Philips-fabrieken in Eindhoven.
Het historische pand uit 1914 waar voorheen de
glasfabriek gevestigd was, is omgetoverd in een
centrum voor sport, marketing en media, genaamd
SX. S staat voor sport, X voor kruisbestuiving.
De invulling van SX is enorm zorgvuldig tot stand
gekomen. De partijen in het gebouw hebben
allemaal een link met elkaar en kunnen écht van
toegevoegde waarde zijn. Het concept sluit daarom
naadloos aan bij wat Strijp-S wil uitstralen:
samenwerking, kennisdeling, innovatief zijn en
groeien.
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Het zijn vaak berichtjes in de kantlijn: gewonnen rechtszaken die profvoetballers, geholpen door hun vakbond,
aanspanden tegen clubs, omdat ze hun geld niet kregen. Ook al duurt zo'n procedure soms jaren en kost het de
gedupeerden en hun vertegenwoordigers de nodige grijze haren en liters geduld. Ook al worden de clubs ontmaskerd
als malafide organisaties. Daarom geeft de spelersvakbond VVCS inmiddels een negatief transferadvies voor sommige
competities. 'Onder meer Cyprus, Griekenland, Roemenië en Bulgarije. Die lijst wordt steeds langer,' somt VVCSdirecteur en jurist Louis Everard op. Bij de VVCS snappen ze dat spelers zich nog steeds laten verleiden in dergelijke
landen contracten te tekenen. 'Sommige jongens in de Jupiler League hebben geen andere opties meer. Dus die gaan
er toch voor, anders moeten ze stoppen,' vertelt Suzanne Bakker van de VVCS.

Ruben
SCHAKEN
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Tekst: BART VLIETSTRA

D

e VVCS staat spelers die lid zijn van de vakbond bij als de
betalingen plots stokken, als er ineens machtsspelletjes
om de hoek komen kijken. Everard is inmiddels ervaringsdeskundige. 'Meestal gaat het volgens een vast
patroon. Een club denkt: stel dat we de voorronde voor
Europees voetbal halen, dan moeten we wel een flinke selectie hebben.
Dan halen ze zeven, acht, negen spelers. Dringen ze niet door tot het
hoofdtoernooi en dus de geldpot van de UEFA dan hebben ze veel te
veel spelers. Wat ze vervolgens doen is stoppen met salaris uitkeren.'
Natuurlijk heeft een speler dan rechten. 'Als je ten minste drie maanden
geen salaris hebt gehad kun je, na een zorgvuldig opgebouwd dossier
waarin de club meermaals wordt gewezen op de betalingsverplichting,
eenzijdig je contract verbreken. Dat heet in FIFA-termen een 'just
cause'.
Daarvoor klop je allereerst aan bij de arbitragecommissie van de FIFA,
de Dispute Resolution Chamber, kortweg DRC. 'Maar alleen als er een
internationale dimensie is, dus als club en speler een verschillende
nationaliteit hebben. Heb je die bepaling niet in je contract kun je al
geen kant op.'
Dan begint vaak het onvermijdelijke lange wachten eer er een uitspraak
is gedaan. Clubs kunnen daarna nog in beroep. 'Spelers worden opzettelijk uitgerookt. Op een gegeven moment gaan ze een nieuwe club zoeken. Als de FIFA dan eindelijk besluit dat de club het geld moet uitkeren
dat niet betaald is, willen ze dat wel verdisconteerd zien met het contract van je nieuwe club. Die
waarde wordt ervan af gehaald en dan wordt het
nog wat gematigd en zo houdt een speler soms
amper iets over!'
Zo krom als een hoepel. Maar het wordt nog
erger. 'Sommige clubs hebben lak aan de DRC, die
betalen gewoon helemaal niet en proberen te
onderhandelen met de speler om nog goedkoper
uit te zijn. Zeggen ze: “Weet je wat? We laten gewoon de club omvallen.
Dan heb je niets.''
Als speler kun je dan nog naar het CAS (Court of Arbitration for Sport),
het hoogst rechtsprekende orgaan in het voetbal. 'Maar dat duurt ook
allemaal heel lang. Het enige doel is: uitroken. Die spelers hebben geen
geld, die willen een akkoord, daar speculeren die clubs op.'
Win je je CAS-zaak dan ben je er nog niet. 'Clubs lappen soms ook die
uitspraak aan hun laars. Dan kun je nog naar de Disciplinary
Committee van de FIFA. Die kan straffen opleggen: punten in mindering geven of verbieden om deel te nemen aan Europese toernooien.
Maar het duurt veel te lang voordat het betreffende dossier in behandeling genomen wordt. De FIFA is er helaas niet voor de spelers, zo is
mijn ervaring, maar vooral voor de clubs.'
Als FIFA al reageert duurt dat vaak acht of negen maanden. 'Met sommige zaken zijn we jaren bezig. Het stinkt en het is hopeloos ouderwets. Je moet je zaak via de fax doorspelen. Anders is het niet rechtsgeldig. Faxen! Kun je het geloven anno 2017?'
Nog altijd is de trukendoos van de wanbetaler niet leeg. 'Je hebt kans
dat die clubs daadwerkelijk expres omvallen en daarna weer doodleuk
opnieuw beginnen. Of dat ze met een andere noodlijdende club de
licentie uitwisselen. Krijgen ze een iets andere naam, maar hebben ze
wel een andere entiteit. Ben je soms jaren bezig en dan kun je weer
opnieuw beginnen. Het zijn vaak gewetenloze boeven.'
De voldoening is groot als spelers na bemiddeling van de vakbond uiteindelijk krijgen waar ze recht op hebben. De laatste overwinningen
waren in de zaken van Serginho Greene en Ruben Schaken.

Zaak 1: Ruben Schaken versus Inter Baku
''Morgen, morgen, morgen,” hoorde je steeds. Dat doet iets met je vertrouwen.
Naast voetballiefhebber en levensgenieter is Ruben Schaken zeker ook
zakenman. Hij brengt een kledinglijn (By Chess) uit en bestiert een
voetbalschool (Voetbalschool Schaken in Lelystad). Tijd is geld, een
fysieke afspraak is lastig te arrangeren. Dus bellen we Schaken als hij
onder de douche staat. 'Vind je niet erg, toch?'
Zijn drie passies brachten de huidige ADO Den Haag-voetballer begin
2015 naar Baku, de veelzijdige hoofdstad van Azerbeidzjan. Daar was
het leven goed, evenals de beloofde vergoedingen. Ook het sportieve
plan klonk ambitieus: kwalificatie voor Europees voetbal.
Hij werd er binnengehaald als grote aankoop, Schaken heeft zeven
interlands (twee doelpunten) achter zijn naam plus vijf jaar Feyenoord.
'Ik kreeg een heel mooi aanbod,' vertelt Schaken. 'Een contract van
anderhalf jaar, ik moest me melden in het wintertrainingskamp dat
Inter Baku toen belegde. Dat was allemaal top geregeld, evenals de betalingen over de eerste twee maanden. Het hoefde er pas de tiende van
de maand op te staan, maar op de vijfde had ik het al binnen.'
Al voor het voorjaar ging het mis. 'De International Bank of Baku was
de levensader van de club. Die bank had problemen, omdat de president schijnbaar geld achterover had gedrukt. Voordat de politie hem
kon oppakken was hij gevlucht naar Londen.'
De betalingen aan de spelers van Inter Baku werden daarop “opgeschort”, zoals dat zo fraai heet.
De oude president moest eerst berecht worden en
de nieuwe nog gekozen. 'Dan is de drang om je
koffer te pakken en het vliegtuig in te duiken om
naar je familie en vrienden te gaan heel groot.'
Juist dat moest de vleugelspeler ten koste van alles
voorkomen, zo adviseerde Suzanne Bakker van de
VVCS. Schaken: ''Wat je ook doet: blijf nog drie
maanden zitten,' zei Suzanne. Anders verlies je alle rechten op je geld.
Dan pakken ze je op werkweigering.'
Via de VVCS werd een juridische procedure op touw gezet. Schaken
moest alle correspondentie en contracten doorsturen naar het kantoor
van de spelersvakbond in Hoofddorp. Maar de stroop liep aan alle kanten
door de zaak. Schaken vond een nieuwe club in ADO Den Haag en had
het geluk dat Inter Baku zich voor Europees voetbal kwalificeerde.
'Daardoor moesten ze wel over de brug komen, want als je achterstallige
betalingen hebt, mag je niet deelnemen van de UEFA.'
>

‘Mijn grote dank gaat
uit naar de VVCS.’

VVCS Directeur Louis Everard en Suzanne Bakker
in gesprek met Bart Vlietstra
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Na contact met de nieuwe president en ruggenspraak met de VVCS
besloot Schaken water bij de wijn te doen. 'Ik ben pas echt gaan onderhandelen nadat Inter 50.000 euro op mijn rekening had gestort. Daarna is
er een schikking getroffen. Ik moet zeggen dat de nieuwe president het
heel netjes heeft aangepakt. Ik heb ze de mogelijkheid gegeven in termijnen te betalen. Dat gaat perfect. Mijn grote dank gaat uit naar de VVCS.'
De spelersvakbond treedt niet op als zaakwaarnemer van Schaken, maar
geeft wel persoonlijke en juridische bijstand bij conflicten met clubs. 'Ik
ben blij dat ik op mijn zeventiende lid ben geworden. Dat adviseer ik ook
jonge jongens in de kleedkamer. Er vertrekken steeds meer spelers naar
clubs in vage landen die ze gouden bergen beloven. Er komen er veel van
een koude kermis thuis. Soms zonder een cent, omdat ze de hulp van een
vakbond missen.'
Schaken heeft geen spijt van zijn keuze voor Inter Baku. 'Spijt moet je
nooit hebben. Ik wilde nog een keer in het buitenland kijken en Baku is
een te gekke stad. Ik had een prachtig appartement waar vandaan ik de
hele stad overzag, had een eigen chauffeur en heb er genoten van het
leven.'
Voetballend had hij minder plezier. 'Ik had door de jetlag wat last van
mijn evenwichtsorgaan, maar speelde in het begin toch de meeste wedstrijden. Op een zeker moment kreeg de trainer van hogerhand te horen
dat hij de internationals uit eigen land moest opstellen. Dat ging ten koste
van mij, hoewel ik kwalitatief beter was. Maar ja, in zo'n land gelden
andere wetten. De coach wilde niet het hele land tegen zich krijgen.
'Daardoor speelde ik steeds minder en dat was wel zwaar, want mijn
vriendin en kinderen zaten in Nederland. Het was de bedoeling dat ze
zich later bij me zouden voegen als ik eenmaal gesetteld was. Maar het
gelazer met geld begon al snel.'
Niet alleen Schaken wachtte op zijn centen, de hele kleedkamer moest op
rantsoen. 'Dat gaf onrust, hoewel sommige lokale jongens eraan gewend
waren. Inter Baku heeft weinig supporters en sponsors en dus geen eigen

middelen om gaten te dichten. Maar ja, ik ben Nederlander, en ook nog
zakenman. Dus ik stond steeds op de stoep bij het bestuur om te vragen
hoe de vork in de steel zat, wanneer er een keer betaald ging worden.
'Morgen, morgen, morgen,' hoorde je dan steeds. Dat doet iets met je vertrouwen. Ik dacht toen wel: heb ik hier nou De Kuip voor opgegeven?'
In veel opzichten is zijn huidige club een verademing. Ondanks de nodige
sportieve en financiële zorgen door alle verwikkelingen met de Chinese
investeerders. 'Er is in ieder geval transparantie vanuit de club. En ik speel
veel. Dus ik maak me niet zo druk. Jongere jongens doen dat eerder.
Logisch. We staan er ook sportief niet goed voor, moeten zo snel mogelijk
uit die degradatiezone. ADO is een volksclub, het is Feyenoord in het
klein. Rustig is het nooit.'
Schaken weet nog niet of hij na dit seizoen doorgaat. 'Ik beslis in mei. Ik
ben nog hartstikke fit, dus eigenlijk zou het zonde zijn om te stoppen.
Maar mijn andere bezigheden gaan hartstikke goed. Ik heb het superdruk, mijn auto en douche fungeren zo'n beetje als kantoor. Ik kan nooit
stilzitten. Dus je kunt je voorstellen dat ik gek werd in Baku. Ik wil altijd
door. Gelukkig kan dat nu weer.'

Zaak 2: Serginho Greene versus FK Vojvodina
'Ik dacht: dit gaat me niet gebeuren. Maar het werd alleen maar gekker'
Profvoetballer Serginho Greene houdt van reizen, van nieuwe culturen en
talen ontdekken. Werk en hobby combineren leek hem ideaal, dus toen
hij de kans kreeg bij Levski Sofia te tekenen twijfelde hij niet. 'Levski
vormt samen met CSKA Sofia de top in Bulgarije. Zeven, acht clubs kunnen zo mee in de eredivisie.'
Hij had het goed naar zijn zin in Sofia. 'Een topstad.' Het betalingsritme
was soms wat schokkerig, maar Greene maakt zich niet snel druk.
'Uiteindelijk kreeg ik het wel, soms cash, soms iets te laat en ik heb nooit
een salarisstrook gezien. Maar Levski is nog een redelijk nette club. Ik
hoorde al wel verhalen van andere Bulgaarse clubs die slecht betalen.'
Greene dacht na twee jaar bij te kunnen tekenen, maar ineens belandden
de onderhandelingen in een impasse. FK Vojvodina bood uitkomst. Zo
werd de centrumverdediger de eerste Nederlandse voetbalprof in de
Servische competitie. 'De voorwaarden waren op papier goed, we zouden
Europees gaan spelen en ik
houd wel van een uitdaging.
Bovendien was de trainer
enthousiast en Bulgaars. Ik
sprak inmiddels een woordje
Bulgaars. Mijn gezin aardde
bovendien goed in OostEuropa.'
Toen Vojvodina niet wist door te
dringen tot het hoofdtoernooi
van de Europa League begon
het gedonder. 'We kregen een
boete omdat we ons niet
geplaatst hadden. Ik dacht: dat is een primaire reactie, uiteindelijk krijgen
we ons geld wel. Maar… niet dus. Ik dacht: dit gaat me niet gebeuren.
Maar het werd alleen maar gekker. Ik kreeg allerlei verwijten naar mijn
hoofd van de nieuwe Servische trainer, die we Young Mourinho noemden
in de kleedkamer. Dat ik niet fit genoeg was, dat ik teveel verdiende, dat ik
het komende halfjaar alleen nog maar rondjes rond het veld zou lopen.
Bovendien kreeg ik maar geen huis van de club, de betalingen droogden
op. Dan ga je je toch zorgen maken.'
Er kwam een aanbieding uit China die Greene wel aansprak, maar hij
mocht van Vojvodina alleen naar dat land als hij akkoord ging met een

‘Toen heb ik de VVCS
ingeschakeld. Een
gouden greep.’
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halvering van zijn salaris. 'Het werd almaar gekker. Toen heb ik de VVCS
ingeschakeld.'
Een gouden greep. 'Zij zijn overal achteraan gegaan. Is echt mijn redding
geweest. Ik ken zat jongens die geen vakbond achter zich hebben en
ineens niets meer hadden. Word je gebeld door een ploeggenoot die ook
een gezin heeft, maar geen geld. Die help je, maar je kan niet iedereen
helpen.'
De voetballerij is een jungle, zeker in de lagere echelons. 'Er zijn in zoveel
landen wanbetalende clubs. Er zijn tienduizenden voetballers zonder
club. Clubs weten dat. Die bieden je iets aan en zeggen: take it or leave it.
Dan heb je geen tijd om je te informeren bij collega's, dan moet je beslissen. Dat is de valkuil. Zeker als je geen goede vakbond achter je hebt zoals
arme drommels uit bijvoorbeeld Ghana of Roemenië.'
Het duurde ruim drie jaar en een ellenlange juridische strijd voordat Greene
tot een aanvaardbaar akkoord kwam met Vojvodina. 'Ik ben zelfs in Genève
bij het CAS geweest om vragen te beantwoorden vanwege het hoger beroep
dat door de club was aangespannen na de uitspraak van de DRC.

Ook vertegenwoordigers van de club zaten bij de hoorzitting. Zij kwamen
met een lading leugens bij elkaar. Moet je allemaal doorheen. Ik ben altijd
rustig gebleven.'
Louis Everard van de VVCS vertelt: 'Het was augustus 2013 toen Serginho,
bijgestaan door de VVCS, zijn contract met FK Vojvodina wegens een
'just cause' beëindigde. Zijn claim op de club was een meer dan substantiële. Daar een oplossing in der minne niet mogelijk bleek besloot de
VVCS de gang naar de FIFA DRC te maken. Medio februari 2014 volgde
een voor de speler positief vonnis. Zoals bijna te doen gebruikelijk in
Oost-Europa, besloot de club om in beroep te gaan bij CAS. Eind van dat
jaar volgde een mondelinge behandeling. Op 8 mei 2015 kwam het CAS
tot een vonnis, dat voor de speler wederom positief was.'
Helaas bleek Vojvodina ook van een CAS-uitspraak niet onder de indruk.
Wederom werd er niet betaald. Everard: 'De VVCS heeft zich hierop
gewend tot de Disciplinary Committee van FIFA. Dat is de instantie die
een dergelijke asociale club gepast kan straffen. Het probleem is echter
dat men bij de Disciplinary Committee ofwel een veel te kleine staf heeft
werken, ofwel clubs lijkt te willen sparen. Daar gebeurde dus lang helaas
helemaal niets.'
Vervolgens heeft de VVCS contact gezocht met de Servische voetbalbond.
'Omdat de club ondanks haar wangedrag toch graag Europees wilde spelen, bleek een oplossing toen wel mogelijk. De plaatsingspremie voor het
behalen van Europees voetbal zou mede aangewend worden om de verplichtingen jegens de speler na te komen. De betaling werd uiteindelijk
zeer recent gedaan door de Servische Voetbalbond. Pas hierna ontwaakte
de FIFA Disciplinary Committee eindelijk uit een heel lange winterslaap.'
Greene voetbalt na omzwervingen door Cyprus en India inmiddels weer
bij zijn oude liefde RKC Waalwijk.
Zijn toekomst ligt, evenals bij Schaken mogelijk in de mode. Greene heeft
een eigen modezaak in Amsterdam (Fresh Inc.) en oriënteert zich ook op
andere toekomstplannen. 'Maar misschien voetbal ik volgend seizoen nog
een jaartje door bij RKC. Ik ben 34, maar heb er dit seizoen al vijf in liggen. Mijn record. Dus je kunt niet zeggen dat ik al aan het aftakelen ben,
haha.'
Nog fijner is het dat hij weer maandelijks betaald wordt. 'Voetbal is mooi,
maar ook werk. Je wilt gewoon je geld krijgen om je familie te voeden, om
iets te hebben voor de toekomst. Het is eigenlijk belachelijk dat je achter
je geld aan moet.'
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HET EINDE VAN HET SEIZOEN
IS IN ZICHT!
JORDY BARON

H

et is eind maart 2017 wanneer ik deze column schrijf. Voor
menig voetballiefhebber is het wellicht de mooiste tijd van
het jaar. Alle (inter)nationale voetbalcompetities naderen
hun slot, de spanning stijgt! Het duurt niet lang meer voordat de prijzen worden verdeeld. Zal Feyenoord volhouden en
de schaal na 18 jaar eindelijk weer pakken? Of zal Ajax of PSV hier een
stokje voor steken? Welke clubs mogen zich opmaken voor Europees voetbal volgend jaar? En last but not least, welke clubs blijven in, komen naar
en vertrekken uit de Eredivisie?
Een einde van het voetbaljaar kan ook betekenen dat een voetballer een
periode bij een club afsluit. Hij heeft (voorlopig) voor de laatste keer het
shirt van de Nederlandse club gedragen. Van zijn zaakwaarnemer heeft hij
het verlossende woord gekregen. De deal is rond! De voetballer kan zich
gaan opmaken voor een mooi buitenlands avontuur. Een voortzetting van
de voetbalcarrière in het buitenland is voor veel voetballers een droom die
uitkomt. Een nieuw land, een nieuwe cultuur en een nieuwe uitdaging. Er
komt echter ook een hoop op je af wanneer je de overstap naar een buitenlandse competitie maakt. Ook belastingtechnisch zijn er veel gevolgen. In
deze column geef ik je dan ook graag een paar tips. Wat kan er spelen op
fiscaal gebied? Waaraan moet je denken?

De fiscale woonplaats
Voor Nederlandse voetballers die iets verder weg gaan voetballen dan de
grensstreek van België en Duitsland is het vaak duidelijk. Naast dat zij in
het buitenland gaan voetballen, gaan zij daar ook wonen. Vanuit fiscaal
oogpunt is het wel of niet wonen in Nederland, een verschil van dag en
nacht. Na het echte vertrek uit Nederland is de voetballer namelijk nog
alleen maar belastbaar in Nederland voor zijn 'Nederlandse' inkomsten.
En dat is een stuk beperkter dan de voetballer die nog wel in Nederland
woont. Hij dient namelijk zijn wereldinkomen aan te geven.
Overigens is het helaas niet zo dat het loon van de buitenlandse club nergens belast is. In het land van de club zal het loon 'gewoon' in de heffing
worden betrokken. Echter, om te voorkomen dat Nederland ook een stukje van de taart kan pakken, kan het verstandig zijn om de daadwerkelijke
emigratie naar het buitenland goed voor te bereiden. Hoewel de fiscale
woonplaats en daarmee de emigratiedatum (in theorie) afhankelijk is van
de feitelijke omstandigheden, kijkt en hanteert de Belastingdienst vaak de
uitschrijving uit de gemeentelijke basisadministratie/Nederland als de
emigratiedatum. Regel je emigratie correct en goed! Een tijdige en correcte uitschrijving kan belastingheffing in Nederland namelijk beperken.

De woning in Nederland
Net als veel andere Nederlanders hebben ook voetballers vaak een koopwoning waarin zij woonachtig zijn. Fiscaal noemen wij dat een 'eigen
woning'. Deze kwalificatie brengt mee dat de rente en kosten van bijbehorende eigenwoningschuld (=vaak de hypothecaire geldlening van de bank)
aftrekbaar zijn van het inkomen. Wel dient eerst nog rekening te worden
gehouden met het (wettelijke) eigenwoningforfait.

Welke gevolgen heeft de emigratie voor de aftrek van de rente? Een zeer
juridisch antwoord op deze vraag is: dat hangt ervan af! Gelukkig kan,
met enige voorbereiding, de aftrek van de rente na emigratie worden
behouden. Een van de mogelijkheden is om de woning leeg en te koop te
zetten. De rente en kosten van de eigenwoningschuld blijven hierdoor
aftrekbaar voor een minimale periode van 3 jaar (uiteraard moet de
woning wel leeg en te koop blijven staan tijdens deze periode). Naast het
feit dat een voetballer kans maakt om zijn woning in deze periode tegen
een goede prijs te verkopen, kan hij wellicht door middel van zogenoemde
verliesverrekening alsnog de renteaftrek te gelden maken. Overleg met
een fiscale adviseur hieromtrent is wat mij betreft een must!
Uiteraard kan de voetballer ook beslissen om de woning te gaan verhuren.
Bij verhuur aan onbekenden raden wij het aan om dit regelen via bijvoorbeeld een makelaarskantoor. Bij verhuur komt namelijk meer kijken dan
alleen het geven van de sleutel en het innen van de huur. En de fiscale
gevolgen? De woning is fiscaal bij verhuur geen 'eigen woning' meer.
Vanaf het moment van verhuur verhuizen de woning en de eigenwoningschuld naar box 3. Einduitslag: vanaf het verhuurmoment is aftrek van de
rente niet meer mogelijk. Daarnaast kan eventueel box 3-heffing ontstaan
over het positieve verschil tussen de waarde van de woning en de eigenwoningschuld. De ontvangen huur is daarentegen niet belast. De keuze om
de woning te verkopen of te verhuren is dus op verschillende manieren
fiscaal en financieel van belang. Het is dan ook zeker aan te raden dat een
keuze goed wordt voorbereid en uitgerekend.

Afronding
Een transfer naar een buitenlandse club is in eerste instantie geen fiscale
aangelegenheid. In het verleden sprak Ronald Koeman, in relatie tot het
trainerschap bij de Spaanse topclub Valencia, over een voorbijrijdende
trein die maar één keer in je leven voorbij komt. Ik denk dat dit ook geldt
voor veel voetballers die een aanbieding krijgen om te voetballen buiten de
Nederlandse grenzen. Zij krijgen de kans om hun droom waar te maken,
een nieuwe uitdaging aan te gaan en eventueel financieel onafhankelijk te
worden. Neem bij deze keuze voor het buitenland eerst de adviezen van
jouw zaakwaarnemer en jouw eigen gevoel in beraad.
Daarentegen kan het weldegelijk lonen om ten behoeve van de onderhandelingen met de nieuwe club en bij de latere emigratie alle fiscale zaken
van tevoren op een rijtje te zetten. Ons kantoor heeft inmiddels een zeer
lang samenwerkingsverband met de VVCS en een uitgebreide staat van
dienst met betrekking tot het begeleiden van voetballers en hun belastingzaken. Heb jij een fiscale vraag? Ga je naar het buitenland? Of dient jouw
aangifte inkomstenbelasting nog te worden verzorgd? Geef ons een belletje! Wij zijn jou graag van dienst.
Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op
met Jordy Baron, als belastingadviseur verbonden aan
Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag.
(telefoon: 070-3025825)
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NICK VENEMA:
'Pas na afloop besefte ik hier heb ik het
van kleins af aan allemaal voor gedaan'
Nick Venema maakt op het ogenblik mooie en grote stappen in zijn ontwikkeling
als profvoetballer. Het 17-jarige talent van FC Utrecht startte het seizoen bij de
A-junioren. Begin februari maakte de spits zijn debuut in het eerste elftal.
Op bezoek bij PSV verving hij vijf minuten voor tijd Ricardo Zivkovic. 'Dat was best
gek, vier weken daarvoor speelde ik mijn wedstrijden nog in de A1.'
24

DE CONTRACTSPELER

april 2017

Door GUUS PETERS
Foto’s: ERIC VERHOEVEN

'

T

ijdens mijn warming-up keek ik een paar keer naar de klok.
Naarmate de tijd verstreek dacht ik dat het 'm niet meer ging
worden, tot assistent-trainer Jean-Paul de Jong mij een seintje gaf. Dus toch. Ik moet eerlijk zeggen dat je op zo'n
moment niet precies door hebt wat er allemaal om je heen
gebeurt. Ik was gefocust, met de wedstrijd bezig.'
'Pas na afloop, toen we in de bus zaten, kwam bij mij het besef: hier heb
ik het van kleins af aan allemaal voor gedaan. Dat ik in een uitwedstrijd
tegen PSV mocht debuteren, maakt het extra speciaal. Het is de regerend
landskampioen en een van de grootste clubs van Nederland. Er zaten die
wedstrijd dertigduizend mensen in het stadion.'
Wat krijg je daarvan mee als voetballer?
'Voor de wedstrijd en tijdens mijn warming-up heb ik een paar keer om
mij heen gekeken. Het was voor mij tevens de eerste keer dat ik bij de
selectie zat. Ik genoot van alles: de voorbereiding op de wedstrijd, de sfeer
en de mensen op de tribunes. Eenmaal in het veld ben je met de wedstrijd
bezig en heb je niet eens door dat er dertigduizend man naar je kijken.'
Dat Venema dit seizoen al zijn debuut zou maken bij FC Utrecht had hij
niet verwacht. De havoleerling die aan het einde van dit schooljaar zijn
eindexamen doet, begon het seizoen als eerstejaars A-junior in de A1.
'Mijn doel was om dit seizoen zoveel mogelijk minuten te maken in Jong
FC Utrecht, dat sinds dit seizoen in de Jupiler League uitkomt. Ik trainde
in de voorbereiding al regelmatig met het team mee.'
Je hoefde niet lang te wachten op je eerste minuten in de Jupiler League,
toch?
'Dat klopt. Al in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen NAC viel ik in.
Daarna moest ik even geduld hebben. Het duurde tot eind januari voordat
ik mijn tweede wedstrijd voor Jong FC Utrecht speelde. Daarin maakte ik
trouwens wel mijn eerste doelpunt in het betaald voetbal.'
Door een aantal transfers bij het eerste elftal werd Venema in de winterstop definitief overgeheveld van de A-junioren naar Jong FC Utrecht.
Sinds een aantal maanden speelt het talent daarom niet meer tegen leeftijdsgenoten, maar neemt hij het veelal op tegen verdedigers die soms wel
tien tot vijftien jaar ouder zijn dan hij. 'Ik had even de tijd nodig om mij
aan te passen.'
Hoe bedoel je?
'Het niveau in de Jupiler League ligt veel hoger dan bij de jeugd.
Bovendien wordt er op een andere manier gevoetbald: het tempo ligt
hoger, je moet je fysiek anders wapenen en tegenstanders zijn gehaaider.
Ze hebben meer ervaring dan de jongens in de jeugd. In de A1 kwam het
nog weleens voor dat een verdediger heel dom instapte. Daar kon ik dan
van profiteren. In de Jupiler League maken verdedigers dat soort fouten
minder snel.'
Die ervaren verdedigers staan dan ineens tegenover een jochie van zeventien. Op wat voor manier intimideren zij jou?
'Ze proberen je voortdurend uit je spel te halen. Dan krijg je hier en daar
een tikkie. Als ik lekker in de wedstrijd zit, laat ik me er niet door afleiden. Maar ik kan er minder goed tegen als ik geen goede wedstrijd speel.
Dan raak ik sneller geïrriteerd. Daar moet ik nog aan werken, anders hebben ze me alsnog waar ze me willen hebben.'
Er is veel kritiek vanuit andere clubs op de beloftenteams in de Jupiler
League. Het is elk weekend maar afwachten welke spelers er bij jullie
beschikbaar zijn. Bovendien spelen jullie altijd in een leeg stadion.
'Voor de ontwikkeling van de talenten is de Jupiler League ideaal. Zoals ik
al zei: het niveau ligt veel hoger dan in de jeugd of beloftencompetitie.

Nick Venema en zijn begeleider Bas van den Brink

De stap vanuit de jeugd of beloftencompetitie naar het eerste elftal is veel
te groot. De Jupiler League is een mooie tussenstap.'
'Ik snap dat het voor clubs niet aantrekkelijk is om in een leeg stadion
Galgenwaard te voetballen. Aan de andere kant: het komt ook regelmatig
voor dat wij een uitwedstrijd spelen en dat de tribunes nagenoeg leeg
zijn.'
'Spelers in de Jupiler League zouden het ook als een uitdaging kunnen
zien om tegen Jong FC Utrecht te voetballen. Er doen regelmatig jongens
uit het eerste team mee die minder aan spelen toe komen of op de weg
terug zijn van een blessure. Voetballers in de Jupiler League zouden het
dus als een uitdaging kunnen zien om zich te meten met spelers uit de
Eredivisie.'
Je speelt de meeste wedstrijden bij Jong FC Utrecht, maar traint al regelmatig met het eerste elftal mee.
'Ja, de laatste tijd train ik vaak met het eerste team. Voor mijn ontwikkeling is dat goed. Het is weer een stapje hoger. De ene training heb ik het
gevoel dat ik kan aanhaken, de andere keer moet ik nog enorm wennen
aan het niveau. Verwonderlijk is dat niet; tot voor kort trainde en speelde
ik nog in de A-junioren.'
'In het begin was het best moeilijk om je staande te houden. Als jonge
jongen kijk je de eerste trainingen toch een beetje de kat uit de boom, gaat
niet meteen je mond open trekken tegen iedereen. Ik merk nu dat jongens
ook uit zichzelf tegen mij beginnen te praten, dat voelt prettig. Als het
kan let ik extra op Zivkovic en Haller, de spitsen bij FC Utrecht. Voor nu
vraag ik ze nog niet om tips, misschien dat ik dat over een tijdje wel doe.
Op dit moment praat en train ik veel met Hans van de Haar, spitsentrainer
bij het eerste team. Ik moet beter leren koppen.'
Hoe zou je jezelf als spits omschrijven?
'Ik ben vrij snel, zoek altijd de ruimte achter de verdediging van de tegenstander. Daarnaast heb ik een neusje voor de goal. Ik sta vaak op de goede
plek. Net als Luis Suarez, al wil ik me geenszins met hem vergelijken. Wel
is hij een type waar ik graag naar kijk. Of het toeval is dat sommige spitsen vaak op de goede plek staan? Soms is het instinct, soms heb je een
beetje geluk. Maar het moet wel in je zitten. Voor een aanvaller is het
moeilijk te trainen om altijd op de goede plek te staan.'
>
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Je hebt je snel ontwikkeld. Drie jaar geleden speelde je nog bij de
amateurs van Roda'46
'In de jeugd heb ik steeds een klein stapje omhoog gezet. Ik ben begonnen bij sv Austerlitz, de amateurclub bij mij om de hoek. Vanuit daar ben
ik naar Woudenberg gegaan, waarna een oud-trainer mij naar Roda'46
haalde. Ik vond het leuk om met mijn vrienden te voetballen, maar wilde
liever telkens een niveau hoger proberen. Ook al betrof het hier amateurclubs. Bij Roda'46 kwamen steeds vaker scouts kijken. Vanaf dat moment
ben ik gaan geloven dat ik profvoetballer kon worden. Uiteindelijk pikte
FC Utrecht mij op mijn vijftiende op.'
Zie je het als een voor- of nadeel dat je pas later in de
jeugdopleiding van een betaald voetbalorganisatie bent
terechtgekomen?
'Ik heb het nooit als nadeel ervaren. De meesten komen
inderdaad op jonge leeftijd bij een profclub. Zij hebben
een heel lange weg af te leggen. Ik ging daarentegen pas
naar FC Utrecht toen ik de leeftijd had dat ik zelf keuzes
kon maken. Daarmee bedoel ik te zeggen dat je op je vijftiende weet of je er echt alles voor aan de kant wil zetten
of niet. Dat is toch moeilijker in te schatten wanneer je acht jaar oud
bent.'

net bij FC Utrecht. Had bij de amateurs nog nooit te maken gehad met
zaakwaarnemers. Maar vanaf het eerste moment voelde het goed met Bas.
We hebben een goede band, die verder gaat dan alleen de zakelijke kant. Ik
stuur hem bijvoorbeeld altijd even een berichtje als ik bij de selectie zit.'
Kijk je tegenwoordig anders naar eredivisiewedstrijden dan voorheen?
'Soms wel. Als ik weet dat FC Utrecht een week later tegen die club speelt,
let ik stiekem meer op de verdedigers. De volgende wedstrijd zou het mijn
tegenstander kunnen zijn. Zijn ze links- of rechtsbenig? Hoe gaan ze een
duel in? Dekken de verdedigers vaak door? Je gaat op sommige momenten
toch wat serieuzer naar wedstrijden kijken. Het hoort bij je beroep.'
'In welk team ik volgend seizoen speel is nog niet
duidelijk. Ik zou nog een jaar in de A-junioren mogen
voetballen, maar daar reken ik niet op. Als ik nu
word teruggezet dan heb ik dit seizoen iets niet goed
gedaan. Ik ga ervan uit dat ik ook volgend seizoen in
de senioren speel. Mijn doel is om definitief bij de Aselectie aan te sluiten. Maar ik word niet zenuwachtig als dat niet lukt. Ik heb geduld.'

‘Geld is niet heilig
voor mij. ‘

Jij hebt meer kunnen genieten van je jeugd dan je teamgenoten?
'Dat weet ik niet. Wel heb ik tot een bepaalde leeftijd veel met mijn vrienden kunnen doen. Als het lekker weer was gingen we negen van de tien
keer naar buiten om te voetballen. In de zomervakantie namen we deel
aan verschillende voetbaltoernooitjes. Dat is sinds ik bij FC Utrecht speel
wel minder geworden. Ik train zes keer per week. Dan heb je vaak geen
energie meer om 's avonds ook nog te gaan voetballen.'
Je kreeg in je eerste jaar bij FC Utrecht meteen een contract aangeboden
en besloot in zee te gaan met Bas van den Brink van de VVCS. Hoe ben je
bij hem terechtgekomen?
'Bij FC Utrecht hebben we eens een workshop gehad over zaakwaarnemers. Daarin kwam de VVCS als een betrouwbare vakbond naar voren. Dat
maakte het voor mijn ouders en mij een stuk makkelijker toen Bas contact
met ons zocht. In het begin vond ik dat best gek. Ik was zestien, speelde

Steeds meer jonge voetballers trekken al vroeg naar het buitenland. Hoe
kijk jij daar tegenaan?
'Ik zie mezelf nog niet zo snel naar het buitenland vertrekken. Een paar
keer invallen als zeventienjarige is leuk, maar zegt nog niet zoveel. Ik wil
me eerst waarmaken bij FC Utrecht. Als me dat is gelukt, kan ik een keer
nadenken over een club in het buitenland waar ik perspectief voor mezelf
zie. Geld is niet heilig voor mij. Ik ben liever een vaste waarde bij een
mooie club waar ik iets minder verdien, dan dat ik ergens een zak geld
krijg om op de bank te zitten.'
Tussen al het voetballen door hoop je dit schooljaar ook je havodiploma
te halen. Hoe sta je ervoor?
'Het zijn pittige tijden inderdaad, maar ik probeer het zo goed mogelijk te
combineren. Hoewel ik de nodige lessen mis, sta ik er goed voor. Het
vergt wat discipline om 's avonds na het trainen thuis aan mijn huiswerk
te gaan zitten. Ik moet het nog een paar weken volhouden. Ik wil mijn
havodiploma sowieso hebben. Daarna kan ik mij volledig focussen op het
voetbal.'

Nick Venema maakt zijn debuut in de wedstrijd tegen PSV
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VVCS ZET GESLAAGDE
MBO'ERS IN HET ZONNETJE

Op woensdag 1 maart vond op het kantoor van de VVCS een
diploma-uitreiking plaats voor een zestal talenten die hun
Mbo-opleiding Verkoopspecialist aan de VVCS Academy
succesvol hebben afgerond. Het betrof hier Gustavo Hamer,
Jord van Baast, Erwin de Groot, Mats Grotenbreg, Liam v/d
Baard en Djordy Schaaf. Opvallend bij dit zestal is dat Djordy
en Jord geen voetballer zijn, maar respectievelijk skiër en
basketballer.
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H

et afronden van de Mbo-opleiding
Verkoopspecialist binnen anderhalf jaar is
een knappe prestatie. Zeker gezien het feit
dat deze opleiding in het reguliere onderwijs minimaal twee jaar duurt. Mede hierdoor wilde de VVCS deze prestatie niet ongemerkt voorbij
laten gaan en zette daarom de geslaagden ten overstaan
van ouders, clubvertegenwoordigers en docenten in het
zonnetje.

VVCS ACADEMY
Tijdens de diploma-uitreiking waren er van de
kant van Albert van Nijnatten lovende woorden
voor de geslaagden. Hij benadrukte dat het niet
vanzelfsprekend is dat een talentvolle sporter
zijn school goed weet te combineren met zijn
beginnende sportcarrière. Dat hen dit wel is
gelukt, zegt veel over hun doorzettingsvermogen en dat is een groot compliment waard.
Namens de VVCS waren er tijdens de diplomauitreiking ook lovende woorden voor Albert van
Nijnatten zelf. Hij begeleidt al sinds 2010 alle
deelnemers van de Mbo-opleidingen.

Aangezien hij vanaf dit schooljaar een stapje
terug heeft gedaan, vond de VVCS het gepast
om hem te bedanken voor zijn inzet en passie.
Als cadeau werd hem een wedstrijd naar keuze
van het Nederlands Elftal aangeboden.
Hiermee werd een mooie diploma-uitreiking
afgesloten. De VVCS wil langs deze weg de
geslaagden Gustavo, Erwin, Djordy, Mats, Jord
en Liam nogmaals feliciteren met hun
diploma.

Mats Grotenbreg

Liam v/d Baard

Gustavo Hamer

Djordy Schaaf

BENJAMIN VAN DEN BROEK RONDT ZIJN HBO-STUDIE SUCCESVOL AF
Onlangs heeft Benjamin van den Broek een mooie week
beleefd. Nadat hij eerder in die week voor de tweede keer
vader was geworden, heeft hij daarna ook zijn Hbo-studie
Topsport-management & Ondernemerschap succesvol
afgerond. Hij deed dit door tijdens zijn eindpresentatie zijn
scriptie te verdedigen. Hierdoor heeft hij zijn felbegeerde
Bachelordiploma 'in the pocket'.
Benjamin is na Robbert te Loeke en Lloyd Borgers de derde student van
deze lichting die de studie succesvol heeft afgerond. Hoewel Benjamin tijdens zijn studietijd zelfs een aantal keer in het buitenland heeft gevoetbald, heeft hij zijn Hbo-studie 'gewoon' kunnen vervolgen. Wederom een
bewijs van het voordeel van studeren aan de VVCS Academy.
Doordat Benjamin in het verleden het faillissement van HFC Haarlem
heeft meegemaakt, kwam hij op het idee voor zijn eindscriptie. Hij heeft
namelijk onderzoek gedaan naar hoe voetbalclubs de belevenis van voetbalsupporters kunnen vergroten, met de aanname dat dit leidt tot inkomstenstijging. Benjamin heeft hierbij gebruik gemaakt van zowel een kwantitatief- als kwalitatief onderzoek. Daarbij heeft hij medewerking gekregen van verschillende bronnen binnen het Betaalde Voetbal.

De beoordelaars waren erg
tevreden over het resultaat van het
onderzoek van Benjamin. Zij
waren tevens te spreken over de
verschillende invalshoeken waarvoor was gekozen. Ook waren zij
content met de bewezen expertise
op het gebied van zijn onderwerp.
Dit kwam vooral naar voren bij het
beantwoorden van kritische vragen
naar aanleiding van zijn presentatie en scriptie. Zij beoordeelden
het afstuderen van Benjamin
uiteindelijk met een zeven.
Uiteraard was Benjamin erg blij
met dit cijfer. Wat hem nog trotser maakt is dat hij ondanks de nodige
tegenslagen, de Hbo-studie toch heeft weten af te ronden. Zijn doorzettingsvermogen is hierbij doorslaggevend geweest. Zelf zegt hij hierover:
“Met name in de periode dat ik in Roemenië voetbalde, was het soms
lastig om mij te concentreren op de studie, maar uiteindelijk is het me
toch weer gelukt om de drive te vinden. Gelukkig maar, want ik heb nu
toch mooi een afgeronde Hbo-studie op mijn cv staan.”
De VVCS feliciteert Benjamin met dit prachtige resultaat en wenst hem
veel succes bij het vervolg van zijn carrière.
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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 | BRL 6020 | ISO 9001 | Sterkin

Niefra Beveiligingen V.O.F.
Stammerdijk 1b | 1112 AA Diemen | 020-6340043 | administratie@niefra.nl | www.niefra.nl

ZWART (OF WIT) GELD DAT
EIGENLIJK WIT WAS
ERNA KORTLANG

J

aren geleden was er een cliënt op
mijn kantoor die in Zwitserland
een bankrekening had met daarop in guldens nog fl. 900.000,00.
Dit geld had hij nooit opgegeven
aan de Belastingdienst. Hij wilde zijn testament maken en hij vroeg mij hoe hij moest
omgaan met zijn geheime bankrekening in
Zwitserland. Het gekke in deze zaak was dat
hij die bankrekening ooit, aan het begin van
zijn carrière, had geopend omdat hij zijn
spaargeld buiten bereik van de fiscus wilde
houden terwijl het gewoon 'wit' spaargeld
was. Hij had altijd goed verdiend in loondienst en dus flink kunnen sparen. Alle
belastingen in Nederland had hij altijd keurig afgedragen. Hij had zijn eigen geld
'zwart' gemaakt door het naar Zwitserland
over te brengen.

En dat had nogal wat gevolgen. Want
als iemand een bankrekening buiten
Nederland nooit heeft opgegeven aan
de Nederlandse fiscus, wordt je
behoorlijk beboet als die rekening uiteindelijk boven water komt. En dat
gebeurt vroeger of later altijd een
keer. Om de schade zoveel mogelijk te
beperken kun je gebruik maken van
de zogenaamde inkeerregeling. Dat
betekent dat iemand alsnog vrijwillig
de eerdere aangiften kan verbeteren
of alsnog vrijwillig aangifte kan doen.
Sinds 1 juli 2016 geldt bij vrijwillig
melden van zwartsparen een boete
van 120%. Bij niet melden geldt een
boete van maximaal 300%.

Hoe langer iemand wacht met het
melden van onbekend buitenlands
vermogen bij de Belastingdienst, hoe
hoger de boete wordt bij inkeer.
Dus mijn cliënt van destijds heeft
flink moeten betalen. In zijn geval
was dat helemaal niet nodig geweest.
De box 3 belasting, die hij eigenlijk
had moeten voldoen, was onvoorstelbaar veel lager dan het bedrag dat hij
achteraf alsnog moest betalen.
Hetzelfde geldt overigens voor erfgenamen die geconfronteerd worden
met onbekende buitenlandse bankrekeningen. De belastingdienst mag bij
de erfgenamen belasting over buitenlands inkomen of vermogen 12 jaar
navorderen. Landen wisselen onderling steeds vaker gegevens uit, geheimen hebben lukt bijna niet meer. En
misschien is dat ook maar beter als
het gaat om het achterhouden van
financiële informatie.

Erna Kortlang
Notaris bij TeekensKarstens Advocaten Notarissen
kortlang@tk.nl
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LEREN SOLLICITEREN BUITEN DE VOETBALBUBBEL
In de winterse transferperiode leek de gekte geen grenzen te kennen. China betaalde
duizeligmakende bedragen voor voetballers die niet eens A-klasse zijn en privéjets waren door
de koopgekte van clubs zelfs tijdelijk bijna volgeboekt. Maar de voetballerij is behalve van
blingbling net zo goed een wereld van clubloze spelers en hoop op kleine contractjes.
Oud-prof Arjan Ebbinge (42) wil namens de VVCS daarom zoveel mogelijk spelers de
schoolbanken in krijgen. 'Ik ben zelf tijdens mijn loopbaan zó stom geweest.'

'ZIJN JOURNALISTIEKE
WERKZAAMHEDEN VRIJGESTELD VAN
BTW? MOOI MAN, WIST IK NIET. WEER
WAT GELEERD.'

A

rjan Ebbinge (42) lacht breeduit. Zoals de
Nijmegenaar vroeger blij kon zijn met een
geslaagde tackle of een van de lijn gekopte bal,
haalt-ie nu plezier uit het opdoen van nieuwe kennis. Leergierig, was hij wel als speler van
Veendam, Groningen, Heerenveen, NEC, Helmond Sport, RBC
en FC Den Bosch, maar niet buiten de lijnen. Voor de geboren
Groninger zijn geld ging verdienen met voetbal haalde hij nog
een mbo-diploma, maar daarna werd hij laks. 'Ik wist best dat
ik eigenlijk verder moest studeren', klinkt hij schuldbewust.
'Maar ik bleef het steeds voor me uitschuiven. Zat liever met
een filmpje op de bank dan met m'n neus in de boeken. Toen
ik in 2009 stopte had ik nog steeds geen extra opleiding
gedaan. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan.'
Toen pas kwam Ebbinge erachter wat hij als prof had laten liggen. Ja, een cv met 296 profduels en 11 doelpunten is best aardig, maar wat heb je daaraan als je in de normale maatschappij
aan de slag wilt? 'Ik was blij dat ik de kans kreeg om bij de
VVCS als opleidingsmanager te gaan werken. Zo kon ik spelers
behoeden voor de fout die ik zelf gemaakt had. Voor dit werk
moest ik alsnog een hbo-opleiding gaan doen. Maar naast een
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drukke baan en een gezin vergt dat best veel van je. Ik kwam
erachter hoe stom ik ben geweest tijdens mijn carrière. Toen
had ik daar veel meer tijd voor gehad.'

Wesley Sneijder
Om die reden reist de oud-verdediger nu stad en land af voor
de VVCS. Oudere spelers zullen hem ongetwijfeld kennen als
voormalig teamgenoot of tegenstander, jongere voetballers
weten wellicht niet eens beter dan dat Ebbinge die gast is die
ieder seizoen samen met VVCS-voorzitter Danny Hesp een keer
opduikt in de kleedkamer. Samen geven de voormalig NEC'ers
uitleg over de diensten van de VVCS en bijvoorbeeld de hbostudie (Topsportmanagement & Ondernemerschap) en mboopleiding (Sport- en Bewegingsleider) die spelers via de spelersvakbond kunnen volgen.
'Het is zo belangrijk om iets naast het voetbal te doen', legt
Ebbinge zijn motivatie uit. 'Het maakt niet uit of je dan Wesley
Sneijder of Erik Quekel (De Graafschap-speler, red.) heet. Voor
iedereen is het goed zich te oriënteren op een leven buiten de
sport. Dat hoeft niet persé door een studie te volgen. Het kan
ook al door in een spelersraad te gaan zitten. Verruim je blikveld. Daar heb je na je loopbaan profijt van.'

Tekst: DAAN RIEKEN | Foto: FCMFOTO.DK

Cliniclowns-project van Tim Janssen bij FC Midtjylland

In slaap vallen
Met dat verhaal trekken Hesp en Ebbinge ieder seizoen van
kleedkamer naar kleedkamer in Eredivisie en Jupiler League.
Toch blijken lang niet alle spelers interesse op te kunnen brengen voor de VVCS-verhalen. Oud-jeugdinternational en ex-speler van NEC en FC Den Bosch Daan Disveld zag het onder zijn
ogen gebeuren. Lachend: 'Sommige jongens vielen bijna in
slaap. Anderen deden een beetje lacherig en wilden stoer doen.
Zo kregen ze niet mee wat er werd verteld.'
Met name in de top lijken weinig spelers open te staan voor de
studiemogelijkheden. Of open te staan, misschien is het geen
kwestie van willen, maar - vanwege omstandigheden - niet
kunnen. Disveld speelt nu bij de amateurs van TEC en is via de
VVCS eerder al begonnen aan de hbo-studie. In 2011 werd hij
nog Europees kampioen onder 17 als aanvoerder van een team
met spelers als Memphis Depay en Tonny Vilhena. Hij snapt
wel dat er minder studerenden in de top zijn. 'Bij grote clubs
staat meer druk op de ketel. Het is harder werken, er is meer
media-aandacht. Bovendien studeert daar bijna niemand. Dan
moet je heel veel zelfdiscipline hebben om het wel te doen.'
Uitzonderingen zijn er altijd. Voormalig spits Tim Janssen wist
als groot talent bij PSV en Jong Oranje al dat hij iets buiten de

sport wilde doen. 'Interessant én leuk', zegt hij. 'Ik heb altijd
meer willen zijn dan “die voetballer”. Als speler hielp ik bij FC
Midtjylland bijvoorbeeld een Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen-afdeling op te zetten en organiseerde ik een
Cliniclowns-project.'
In spelersgroepen van kleinere clubs lijkt ondertussen ook
steeds meer te veranderen. Quekel is na een blessure bij De
Graafschap bijvoorbeeld gestart met de Personal Trainer Prostudie. 'Bij mijn club is bijna iedereen er ook wel van doordrongen dat we niet rijk gaan worden van de sport', klinkt het
eerlijk. 'De meeste jongens staan open voor de mogelijkheden
die de VVCS biedt.'
Ebbinge ziet diezelfde ontwikkeling. 'Er is minder bestaanszekerheid voor voetballers. In mijn tijd gingen clubs nog wel
eens hele lange verbintenissen aan, maar nu zijn het vooral
korte contractjes. Steeds meer spelers starten daardoor met
een opleiding en dat zet teamgenoten weer aan het denken. Er
ontstaat een sneeuwbaleffect en dat is mooi.' Lachend: 'Leren
is goed én leuk.'
>
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MAN MET
EEN MISSIE
Sinds 2009 is Arjan Ebbinge op een missie:
steeds meer voetballers aan de studie krijgen.
Langzamerhand kwam hij erachter dat alleen
het halen van een papiertje niet voldoende is
om spelers een leuke toekomst te geven.
'Ik kwam veel jongens tegen die best gemotiveerd
waren iets van hun leven naast het voetbal te
maken, maar geen flauw idee hadden hóe.
Daarom verzorg ik voor iedereen die dat wil sinds
vorig jaar ook een loopbaancoachingstraject.'
Drie spelers helpen Ebbinge's werk uit te leggen.

Tim Janssen (30), oud-speler van o.m.
PSV, NEC en Jong Oranje:

Erik Quekel (29), nu De Graafschap,
zoekt nieuwe club:

Daan Disveld (23), TEC, voorheen NEC
en FC Den Bosch:

'Vier jaar geleden ben ik begonnen met de
hbo-opleiding Topsportmanagement &
Ondernemerschap. Volgend jaar kan ik
afstuderen. Door aanhoudend blessureleed
heb ik besloten te stoppen als prof, nu hoop
ik het ver te schoppen in het werkende leven.
Ik wil overal het beste uithalen. Daarom ben
ik ontevreden als ik een 6 haal voor een tentamen. Het toont dat ik niet alle kennis bezit
die ik zou kunnen bezitten. Ik merk dat je als
voetballer jarenlang in een bubbel hebt
geleefd. Je komt niet in aanraking met zaken
die voor mensen in het gewone leven normaal zijn. Zo had ik nog nooit een cv opgesteld of een sollicitatiebrief geschreven.
Daarvoor is het loopbaancoachingstraject
handig. Zo kom je er beter achter wat je wilt,
wat je kunt en waarin je je nog moet ontwikkelen.'

'Toen ik net in het eerste van TOP Oss kwam,
rondde ik mijn CIOS af. Daarna zette ik alles
op het voetbal, maar daar heb ik nu spijt van.
Ik kom net terug van anderhalf jaar blessureleed en in die tijd ben ik meer gaan nadenken: mijn carrière had ook zomaar voorbij
kunnen zijn. En tja: wat doe je dan? Ik
besloot contact te zoeken met de VVCS en
ben uiteindelijk aan de opleiding Personal
Trainer Pro begonnen. Hartstikke interessant. Ik loop daarvoor ook stage bij een
sportschool en zou later graag bijvoorbeeld
als hersteltrainer in het voetbal gaan werken.
Op zo'n toekomst bereidt de opleiding me
voor. Het is lekker om tijdens mijn loopbaan
met iets anders bezig te zijn dan sport. Ik
weet dat ik iets achter de hand heb voor later.
Dat geeft de rust om me nu op het voetbal te
focussen.'

'Als ik thuiskwam na een training bij NEC
had ik regelmatig het gevoel dat mijn dag
nog niet klaar was. Ik had uurtjes over en
voelde me niet voldaan. Sterker nog, soms
verveelde ik me kapot als ik om twee uur
terug kwam uit het stadion en nog een lege
dag voor me had. Daarom ben ik anderhalf
jaar geleden gestart met de hbo-opleiding
Topsportmanagement & Ondernemer-schap.
Deze winter heb ik mijn contract bij FC Den
Bosch opgezegd en ben ik in de Tweede
Divisie bij TEC gaan voetballen. Ik kan voetbal en studie nu combineren met werk. Want
via TEC kon ik bij een sponsor terecht als
salesmanager. Nu kan ik wat ik leer tijdens
de opleiding meteen in de praktijk brengen.
Dat bevalt goed.'
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k heb het hier al eerder geschreven. De
Eredivisie is geen Mickey Mouse competitie.
Het is ook dit jaar een competitie met spanning en veel talent. De prima opleiding van
spelers en goede scouting betalen zich ruimschoots uit.
FC Twente was een jaar geleden op sterven na dood
en heeft toch maar weer een knap voetballend elftal. AZ heeft zich na de ellende met Scheringa knap
hersteld en weet, heel knap, ieder seizoen ondanks
een bescheiden begroting, weer een goed voetballend elftal neer te zetten.
Ajax, Feyenoord en PSV hebben een reservebank
vol talent.
Ongezond blijft dat de rijke, vooral Engelse
Premier League clubs als Chelsea, naar believen
spelers als Memphis Depay op veel te jonge leeftijd
kunnen wegkopen voor de bank. Ook is het fout
dat de Nederlandse clubs hun begrotingen met de
transferopbrengsten sluitend moeten maken. Dat
geldt zelfs voor Ajax en PSV, die zonder de verkoop
van hun talenten geen sluitende begroting zouden
hebben.
Het is een ongezonde piramide met aan de top de
rijke (door tv-gelden, Arabieren, Chinezen en
Russen gefinancierde) Europese clubs. Zij kopen
nog in de groei zijnde spelers als Memphis Depay
weg bij een club die de transferopbrengst besteedt
aan de aankoop van talenten van andere clubs, die
op hun beurt noodgedwongen hetzelfde doen.
Ajax moet zich helaas nu al zorgen maken over
supertalent Kasper Dolberg, die zijn eerste seizoen
in het eerste van Ajax nog moet volmaken, maar
een jonge prooi is voor gretige, rijke buitenlandse
clubs. Ik las vanmorgen dat AS Roma zich al bij
Ajax heeft gemeld voor hem. Dit tijdens zijn eerste
seizoen in het eerste team van Ajax en op dit
moment 13 doelpunten in 25 wedstrijden. Let wel:
niet na drie seizoenen en zestig doelpunten(!).
Ajax houdt er nu al rekening mee dat het zijn beste,
dragende speler en aanvoerder zal moeten laten
gaan. Davy Klaassen, betrokken bij de meeste
goals, de man die het jonge team op sleeptouw
neemt.
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Het blijft ongezond en voor de trouwe supporters
ellendig om hun club als opleidingsclub ieder jaar
weer in een andere opstelling te zien, wat de kans
op een topseizoen vanzelfsprekend doet afnemen.
Nu ik het toch over Kasper Dolberg had, wat is die
koel en verstandig. Hij waarschuwde een enthousiaste interviewer dat hij pas acht wedstrijden in
het eerste had gespeeld en pas 18 jaar was.
Supporters en de media, willen helden zien. Als
Kasper in de zomer naar AS Roma vertrekt en net
als Memphis veel op de bank zit, zit Ajax zonder
gelijkwaardige spits en kan het geen vergelijkbaar
talent kopen.
Supporters en media zijn vaak ondankbaar als een
speler niet aan hun veel te hoog gespannen verwachtingen voldoet. Tim Krul kreeg, na een zware
blessure met een langdurige revalidatie, bitter weinig krediet toen hij als gevolg van te weinig wedstrijdritme en een soms zwakke AZ-verdediging bij
enige goals niet vrij uit ging. Wat was ik blij voor
Tim, toen hij een penalty stopte en een week later
de nul hield. Toen was hij de held!
Er wordt van jonge spelers soms ook veel te veel
verwacht. Matthijs de Ligt werd na nog geen tien
fantastische wedstrijden in het eerste als zeventienjarige verdediger door de bondscoach geselecteerd.
De pers jubelde. Hij maakt vervolgens in een week
twee fouten, mag hij?! Zonder fouten geen ontwikkeling.
Ik vergeet nooit hoe ik als vijftienjarig honkballertje van een bescheiden derde klasser voor het
Haarlems jeugdteam werd geselecteerd waarin
doorgaans spelers van 17 en 18 jaar werden opgesteld. Ik liet, overgeconcentreerd, de allereerste bal
tussen mijn benen doorgaan.
Coach Nol Houtkamp zei met een knipoog dat het
iedereen kon gebeuren. Weg was mijn spanning.
Wij werden dat jaar kampioen van Nederland. Echt
waar...

Pim de Vos
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