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2017: EEN BEWOGEN JAAR
DANNY HESP

a maanden van gesprekken met alle stakeholders in het betaald voetbal werd in mei
een nieuw competitieformat voor de eredivisie door het merendeel van de clubs afgeschoten. De opzet met 16 clubs zou ook
voor de CSR een brug te ver zijn geweest. Nog steeds ben
ik van mening dat de huidige competitie zeer attractief is
en de verbetering eventueel zit in een verruimde promotie/degradatieregeling en een ander play-off systeem, maar
dan wel met 18 clubs. Dit seizoen, en wellicht wordt dit het
schrikbeeld van de komende jaren, speelt geen enkele
Nederlandse club na de winterstop internationaal voetbal.
Dit geeft genoeg ruimte om in de eindfase van de competitie meer wedstrijden te spelen. Inmiddels is wel duidelijk
dat de clubs wederom aan tafel zijn gegaan en een vijftal
onderwerpen op de agenda hebben gezet. Dit behelst
onder andere weer de competitieopzet en ook de verdeling
van de tv-gelden en het kunstgras.

N

Medio mei spraken twaalf aanvoerders in een anti-kunstgrasstatement hun afkeer uit over het spelen op deze
plastic ondergrond. Het is wel duidelijk dat spelers klaar
zijn met deze buitenvariant van zaalvoetbal. Het spelletje is
anders, het is competitievervalsing, de fysieke ongemakken
spelen hen parten en het is slecht voor de uitstraling en
toekomst van het betaald voetbal, zijn de argumenten om
dit statement via de VVCS te laten horen. De anti-kunstgrascampagne werd in augustus nog eens dunnetjes overgedaan door Sjoerd Mossou, mede ondersteund door de
“legends” van het betaald voetbal. Ik ga er vanuit dat
binnen een aantal jaar wij gewoon weer op gras spelen en
dit een licentie eis wordt om in de eredivisie te mogen spelen.
We zijn ook nauw betrokken geweest bij herstructurering
binnen de KNVB. Aan deze klucht lijkt nu bijna een einde
te komen. Eric Gudde heeft de touwtjes in handen en
spreekt een duidelijke visie uit over de toekomst van het
Nederlandse voetbal. In deze editie van De Contractspeler
een groot interview met de nieuwe CEO van de KNVB. Zal
onder zijn supervisie het Nederlands Elftal weer gaan meetellen? De clubs weer op een lijn komen met de KNVB? En
zal hij als (oud) clubman dan ook de mening van de spelers, zijn leden, respecteren en vertegenwoordigen. We
zullen het snel gaan merken wanneer discussies zoals het
inkorten van de transferwindow, bescherming van jeugdspelers of een inkrimping van de eredivisie op de agenda
komen.

Wordt het “knallen” of zoals Gudde het politiek probeerde
te typeren, “is er sprake van creatieve wrijving.” We zullen
het gaan meemaken.
Tsja en dan het Nederlands Elftal. Wat een deceptie dat wij
ons wederom niet kwalificeren voor een hoofdtoernooi.
Daar waar de vrouwen het fantastisch hebben gedaan laten
de heren het, wel met wat pech, gruwelijk afweten.
Ondanks dat er veel talent aanwezig is, is het niet gelukt.
Als ik naar het geplaatste Zweden kijk dan zie ik een ploeg
met minder voetbalkwaliteiten, maar wel een ploeg die op
het randje speelt en het resultaat heilig heeft verklaard
boven de schoonheid van het spel. Dat is nog wel een
verbeterpunt bij ons allen, en dan bedoel ik niet alleen de
spelers. En wat waren de vrouwen grandioos! De tijd is rijp
om hen onder het betaald voetbal te laten vallen.
Op initiatief van De Centrale Spelersraad (CSR) en de John
Blankenstein Foundation droegen alle aanvoerders in de
Eredivisie, Jupiler League en Eredivisie Vrouwen gedurende
één competitieronde een regenboogband in plaats van de
traditionele aanvoerdersband. Met het dragen van de
regenboogband werd aandacht gevraagd voor diversiteit in
zowel het betaald als amateurvoetbal. Het initiatief explodeerde binnen korte tijd. De aandacht was enorm en de
boodschap werd zeer positief ontvangen. Het was zo mooi
om te zien dat iedereen, jong en oud, dit initiatief omarmde.
Nu is het aan de clubs (ECV en CED) om de volgende stap
te maken en diversiteit binnen de clubs bespreekbaar te
maken en ook beleid te gaan voeren op dit onderwerp.
In Engeland heeft de Premier League inmiddels een
constructieve samenwerking met Stonewall, de Engels JBF
Foundation. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: “voetbal
is voor iedereen.”
De VVCS heeft als eerste organisatie wereldwijd het keurmerk voor intermediairsorganisaties en spelersvakbonden
toegewezen gekregen. Het doel van het keurmerk is de
kwaliteit en betrouwbaarheid van intermediairs te garanderen ter bescherming van zowel spelers als clubs.
Met dit kwaliteitskeurmerk lopen wij wederom voorop in
het mondiale voetbal. Onze leden kunnen gerust Kerst
gaan vieren en zorgeloos het nieuwe jaar in.
All the best in 2018!
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DISCUSSIE OVER SPELEN OP ECHT GRAS INTEGRAAL ONDERDEEL VAN EEN PAKKET

ERIC GUDDE:
'Ik ben er niet van overtuigd dat een
andere competitieopzet beter is’
Op 7 november trad Eric Gudde in dienst van de KNVB, als directeur betaald voetbal.
Van de RvC kreeg hij vier opdrachten mee: benoeming van een technisch directeur
en een bondscoach, de analyse over de interne organisatie, en verbetering van de
relatie zowel met het amateurvoetbal als met de 34 profclubs. Later in november
spraken Danny Hesp en Louis Everard namens de VVCS uitvoerig met de 63-jarige
Schiedammer, die eerder gedurende tien jaar Feyenoord leidde als algemeen
directeur.

H
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'Zeist' geweest zijn. Dat is ook geen goed signaal. Die
maandag ben ik begonnen met intern een reeks van
kennismakingsgesprekken. En die gingen soms best wel
diep. De meeste gesprekken waren mede in het belang
van de analyse die ik goed wil maken. Bedenk wel dat die
analyse voor meerdere zaken is bedoeld. Zoals de invulling van de voetbaltechnische functies, maar tegelijk ook
voor de interne organisatie.
Van de vier opdrachten, die ik heb meegekregen, zijn dat
er al twee. De andere twee, zoals de te verbeteren relatie
tussen de clubs (en daarmede ook de trainers, spelers en
scheidsrechters) en de KNVB én daarnaast het amateurvoetbal en het betaald voetbal, dat is gewoon onderdeel in
de dagelijkse agenda. Als eerste bezoek aan de clubs ben
ik bij PEC Zwolle geweest. Ik heb daar met vier, vijf
mensen gesproken. Buitengewoon open en prettig. Gelijk
ook naar de eerste wedstrijd gegaan: Go Ahead - Dordrecht
in de Jupiler League. Vervolgens zaterdag Excelsior
Maassluis - HHC Hardenberg bezocht. Daarmee heb ik
ook meteen de tweede divisie weer eens geproefd. De
maandag erna Jong PSV - Jong Utrecht. En zo bouw ik
dat op. Ik probeer zoveel mogelijk te proeven en te
observeren.'

>

oe is jouw eerste periode bij de KNVB bevallen?
Eric Gudde: 'Enerverend. Op de eerste dag
heb ik met iedereen handen geschud. Ik heb
de mensen die binnen waren, een toelichting gegeven over de opdracht die wij als
directie hebben meegekregen. Ik heb daarna bijna hetzelfde gedaan met de media. De dag daarna ben ik gelijk met
het Nederlands elftal naar Schotland gegaan. Dat was
buitengewoon nuttig, omdat ik daardoor de tijd had om
met Han Berger van de raad van commissarissen uitgebreid
te praten. We hebben ook uitvoerig met Dick Advocaat
gesproken. Op 7 november heb ik aangegeven, dat ik
tachtig tot honderd dagen de tijd neem om een analyse te
maken van een aantal zaken. Daarvoor praat je met een
reeks van mensen. Ik ga die analyse niet in mijn ééntje op
een zolderkamer maken. Er gingen ook sponsors van de
KNVB mee met die reis naar Aberdeen . Die leer je dan
ook weer kennen. Vrijdag ben ik bij terugkeer gelijk doorgereden naar Doetinchem, naar Jong Oranje tegen Andorra.
Die 8-0 gezien en de staf daar even de hand kunnen drukken.
De week daarop heb ik ervoor gekozen om niet mee naar
Roemenië te gaan, want dan was ik weer drie dagen kwijt.
Dan zou ik de eerste zeven dagen welgeteld één dag in

Door LEX MULLER | Foto’s: Eric Verhoeven
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Is het werk enigszins vergelijkbaar met het werk dat je hiervoor bij Feyenoord deed?
Eric Gudde: 'Een club en bond zijn niet vergelijkbaar. Ik heb hier met veel
meer soorten stakeholders te maken. De processen hoe een organisatie
werkt, daar zitten wel heel veel parallellen in. Hoe is de samenstelling van
de directie? Hoe ga je het met die directie doen? Wat is het niveau daaronder in het management en hoe wordt daar gewerkt? Hoe zijn de overlegvormen? Het grote verschil voel ik nu al een beetje: bij clubs werk je echt
van zondag naar zondag. De missie bij Feyenoord luidde zondagmiddag
half drie: winnen! Je werkte de hele week toe naar het hoogtepunt. Want
zondag moet het gebeuren. Ik zei het laatst nog tegen mijn vrouw. Mijn
leven liep tot nu toe, eerst als trainer (van Excelsior Maassluis), later als
directeur van Feyenoord, altijd via die opgaande lijn naar het weekeinde
toe. Nu kan ik de twee dagen in het weekeinde als het ware invullen zoals
ik dat zelf wil. Dan stop ik er nog wel heel veel voetbal in. Dat maakt het
hier bij de KNVB wel anders. Bij Feyenoord ben je helemaal geconcentreerd op één prioriteit: jouw club. Hier heb je te maken met je vertegenwoordigende teams, 34 bvo's en ook met het amateurvoetbal.'
Waar is het misgegaan met het Nederlands voetbal?
Eric Gudde: 'Twee keer niet kwalificeren voor een groot toernooi, dat doet
zeer. Maar je ziet ook dat Jong Oranje van de laatste vijf keer het vier keer
niet heeft gehaald. Dan maak je je daarover uiteraard zorgen. Als je dan
gaat analyseren, dan kan je natuurlijk vrij gemakkelijk zeggen dat we een
mindere lichting hebben. Maar dat vind ik wel erg gemakkelijk. Ik denk
dat we nog best goede spelers hebben. De ontwikkelingen in het voetbal
zijn hoe dan ook nadelig voor de kleine landen. Ik bedoel met name de
sjeiks, die de grote clubs opkopen. Die clubs verzamelen dan ook nog
eens negentig spelers. Die verhuren ze aan zo'n beetje iedereen. De top-

8

DE CONTRACTSPELER

december 2017

vijf-landen beheersen volledig het voetbal. Dan halen ze ook nog eens
jeugdspelers te vroeg bij de clubs weg. En die stallen ze dan weer in andere
landen. De transfersommen zijn krankzinnig. Dat is allemaal niet in het
voordeel van de kleine landen. Maar kijk dan ook eens naar wie zich wél
hebben gekwalificeerd. Servië, België, Zwitserland, IJsland, Zweden,
Denemarken, dat zijn ook 'kleine landen'. En zij hebben ook last van die
ontwikkelingen. Maar zij hebben het wel gehaald. En waarom hebben zij
het dan wel gehaald? Daarbij viel me een aantal aspecten op. Die landen
hebben allemaal de consistentie gehad van één bondscoach gedurende de
hele kwalificatieperiode. Zo'n bondscoach heeft dan maar tien wedstrijden,
waarin hij met het team moet slagen. Als je ondertussen van coach wisselt,
en dat is bij ons twee keer gebeurd, dan gaat dat ten koste van de continuïteit. En dat heeft dan ook zijn weerslag op de teamvorming. Bij IJsland
en Servië zie je daarnaast ook nog een heel duidelijke spelfilosofie. En ze
speelden met een passie, die ik gelukkig ook bij het nationale vrouwenelftal in de zomer heb gezien. Ik denk niet dat ik die bij Oranje gedurende de
hele kwalificatie heb kunnen zien. En ik zag nog iets aparts. Dat Servië
onder 20 bijvoorbeeld in 2015 wereldkampioen is geworden. Die hebben
dus blijkbaar een heel gericht beleid gehad. En Servië plaatst zich met een
reeks van die spelers, aangevuld met wat routiniers. Blijkbaar schuilt er
wel degelijk een lijn tussen de teams van onder 19, onder 20, Jong Oranje
naar het nationale team.'
'In dit kader vind ik het ook van belang dat de trainers van deze vertegenwoordigende teams veel meer met elkaar delen, samenwerken, met de
bondscoach als voorbeeld. Langzamerhand krijg ik daar een beeld van.
Dat zal onderdeel worden van de gesprekken met de technische mensen.
We zullen het écht met elkaar moeten doen. Daarom heb ik ook gezegd:

het is geen simpele invuloefening, het aanstellen van een bondscoach.
Zo van: hij is vrij en dus benoem ik hem als bondscoach. Ik heb gewoon
de tijd nodig om heel goed naar de profielen te kijken. Het liefst zo snel
mogelijk met een technisch directeur, waardoor we het samen verder
kunnen doen.'
Als je kijkt naar Dick Advocaat. Hij heeft toch van de laatste zeven wedstrijden er zes
gewonnen. Het lijkt erop dat Advocaat wel de goede mix had gevonden.
Eric Gudde: 'Dat was op zich uitstekend. Maar hij is wel halverwege de
serie gekomen. Misschien was toen het kwaad al geschied. Onder hem
werd aangetoond dat er wel degelijk nog voldoende kwaliteit aanwezig is.
We hebben natuurlijk wel de cruciale wedstrijd uit tegen Frankrijk fors
met 4-0 verloren. Dat is ons later toch nog opgebroken.'
Er ligt het rapport 'winnaars van morgen'. Toen dat werd geschreven, was je nog clubman.
Kijk je er nu anders tegenaan?
Eric Gudde: 'Ik heb er toen al wat kritische noten over geuit. Na mijn
vakantie in Australië heb ik het rapport nog eens gelezen. Er staan vijf
algemene aanbevelingen in en 27 specifieke aanbevelingen op het gebied
van spelen, trainer-coach, en team. Ik vraag me af of er wel op alle onderdelen de goede focus is gehanteerd. Er zit heel veel goeds in. Maar het
zou een beetje hypocriet zijn als ik nu zou zeggen: dat ik het roerend eens
ben met alle aanbevelingen. Bijvoorbeeld de wedstrijdvormen voor elf en
twaalf jaar bij de profclubs. Het idee van het rapport is dat je dat met acht
tegen acht moet doen. En daarvoor met zes tegen zes. Daar hebben we bij
Feyenoord heel lang over nagedacht, maar wij dachten dat je met elf- en
twaalfjarigen toch echt elf tegen elf moet spelen. Dat je de ruimtes moet
leren herkennen. Met name Wim Jansen heeft daar een enorme push
tegenaan gegeven. En daar heeft hij echt wel kijk op. Ik vind die hervormingen goed, als ik kijk naar mijn vijfjarige kleinzoon bij Rhoon. Laat die
maar lekker zo voetballen. Maar bij de jeugd in het betaalde voetbal moeten we veel sneller naar elf tegen elf. Ik vind dat je een scheiding moet
maken tussen topvoetbal en de amateurs. Ik heb vorig jaar vier series
Feyenoord - Ajax gezien van elf tegen elf. Laten zij maar in die grote ruimtes spelen. Zij kunnen dat ook aan. Persoonlijk ben ik het er ook niet mee
eens dat je geen standen meer bijhoudt. Dat vind ik raar. Mijn kleinzoon
is pas vijf, maar ook bij hem gaat alles in wedstrijdvormen. We willen dat
we meer de winnaarsmentaliteit gaan kweken. Ik vind dat standen er dan
bij horen.'
'Je moet Winnaars van Morgen meer als beweging zien dan als een plan.
We zullen het kaf van het koren moeten scheiden. Onderweg wordt het
beter. Dat wordt meer het werk straks van de technisch directeur, met de
mensen om hem heen. We hebben met de trainers hier genoeg kwaliteit
en ervaring rondlopen. Dus laten we die ook benutten. Ik hoorde van Kees
van Wonderen (Onder 17) en Art Langeler (Jong Oranje) dat zij een heel
goed contact onderhouden met de coaches en hoofd-jeugdopleidingen van
de clubs. Meer dan ik eigenlijk in mijn hoofd had zitten. Een dergelijke
rol moet de technisch directeur ook met de td's van de clubs in de eredivisie hebben.'
We weten dat je een warm voorstander bent van spelen op natuurgras. Verwacht jij dat
binnen jouw periode van vier jaar de hele eredivisie op echt gras speelt?
Eric Gudde: 'De ECV heeft een vijftal elementen ter verandering op de
agenda gezet. Daar hoort ook een gelijk speelveld bij, zoals ze dat noemen.
Maar daar staan ook elementen op als een andere competitieopzet, voetbalpiramide, versterking jeugdopleidingen (bescherming jeugdspelers, verbeterde trainersopleiding etc.) , verdeling van gelden en besluitvormingsstructuur. Die vijf onderwerpen zijn een integraal verhaal voor de clubs.
Dit moet eigenlijk de verander-agenda van het hele betaalde voetbal worden. De CED (eerste divisie) heeft daar net zo zeer mee te maken. Als je de
eerste divisie er niet bij betrekt, en er promoveert er één met kunstgras,
dan heb je weer een probleem.'

In het voorjaar hebben jullie hierover ook al gepraat en afgekaart. Nu moet dat weer
opnieuw. Waarom?
Eric Gudde: 'Het verschil is dat het destijds losse onderwerpen waren, die
door verschillende commissies zijn behandeld, en dat de ECV nu een
verander-agenda heeft met de afspraak dat het een integraal verhaal gaat
worden. Dus alle vijf onderwerpen bij elkaar en in samenhang met elkaar.'
Maar er is bijna een jaar gediscussieerd over een andere competitieopzet. Een meerderheid heeft toen nee gezegd. En dan komt het nu via een omweg weer op de agenda?
Eric Gudde: 'Ik denk dat het toen een discussie was die op het einde
inhoudelijk niet goed meer is gevoerd. Veel clubs wilden best meegaan in
een andere competitieopzet, maar Feyenoord bijvoorbeeld koppelde daar
meteen aan vast dat iedereen dan op gras zou gaan spelen. Zo ging het de
hele verkeerde kant op. Afspraak is nu dat er kritisch naar de processen
van de besluitvorming zal worden gekeken. Dus geen vijf-zesde meerderheid meer.'
De Centrale Spelersraad heeft in dit dossier gewoon instemmingsrecht. Als de CSR aan bod
was gekomen, dan had zij haar instemming onthouden. Het verlies aan arbeidsplaatsen op
het hoogste niveau had dat gerechtvaardigd. Wij hebben een verantwoordelijkheid naar de
spelers toe.
Eric Gudde: 'Daar zal je dan aan de voorkant goed over moeten nadenken.
Je zal toch toe moeten naar één groep die deze hele zaak integraal behandelt. Maar die ook het mandaat krijgt om de beslissingen te nemen. De
clubs zullen toestemming aan zo'n groep moeten geven om dit zo te gaan
doen. Er zal dus een andere methodiek van besluitvorming moeten worden toegepast. En je kan natuurlijk niet aan de voorkant partijen negeren.
Daarin zie ik vooral voor mezelf een taak, dat ik nooit later dat verwijt van
jullie ga krijgen. En ook niet van Gerard Marsman (Coaches Betaald
Voetbal) bij wijze van spreken. Ik ben overigens blij dat Han Berger in de
RvC dat gedeelte goed heeft getackeld. Ik merk nu al hoe makkelijk het
praten is, als je iemand van dat kaliber in de RvC hebt zitten. Dat is voor
iedereen beter.'
Als je in die verander-agenda praat over een andere verdeling van de tv-gelden, dan gaat
dat ten koste van de grote clubs.
Eric Gudde: 'Ik heb bij mijn entree hier gezegd dat iedereen over zijn
eigen schaduw zal moeten stappen. En dat is hartstikke moeilijk heb ik er
ook bij gezegd. Ik weet als voormalig clubdirecteur hoe moeilijk dat is. Ik
waakte over de belangen van Feyenoord. Maar als je dat maar blijft doen,
zullen we nooit een stap verder komen. Meer dan ooit is nu vereist om
saamhorigheid te tonen. Over de aanpak van die vijf punten integraal is in
elk geval commitment.'
>
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wel maar handhaving is buitengewoon lastig. Daar zou eigenlijk iets aan
moeten gebeuren.'
Bij Feyenoord wordt nog wel eens geklaagd dat spelers op zeer jonge leeftijd kiezen voor
een club in het buitenland en dat Feyenoord achterblijft met alleen de internationale
opleidingsvergoeding. Wat zou jij willen wijzigen aan dit systeem?
Eric Gudde: 'Niet alleen bij Feyenoord. Soms hebben we met Feyenoord
prachtige deals kunnen maken. Voor Nathan Aké bijvoorbeeld hebben
we een prima vergoeding voor zijn doorverkoop ontvangen. (Aké ging in
2011 naar Chelsea, dat hem in 2017 uiteindelijk voor 22,7 miljoen aan
Bournemouth verkocht.) Als ik met clubs uit de eredivisie praat over
bescherming van jeugdspelers, dan zeggen clubs in het rechter rijtje dat
dit in Nederland beter geregeld moet worden. De toppers willen natuurlijk ook betere vergoedingen. Maar om zulke bedragen lachen clubs als
Manchester City of Paris St.-Germain. Ik heb daarover met Begiristain
zitten praten toen Feyenoord tegen Manchester City speelde. Over Önal
bijvoorbeeld. Die jongen hebben ze uit Turkije gehaald voor misschien
een transfersom. En ze verkopen hem een paar jaar daarna voor veertien
miljoen aan Villareal. Die business-case klopt gewoon voor City. Ze gaan
voor de grote aantallen, in de hoop dat één of twee het halen in het eerste
team, en dat er één of twee verkocht worden voor een goed bedrag, waardoor de hele business-case rond komt. In die hoek zullen ze echt geen
bewegingen maken.'
Veel clubs in Nederland hebben de gedachte om jeugdspelers langer vast te leggen.
Zoek je het daarin?
Eric Gudde: 'Het is meer een kwestie van een beetje brutaal zijn in de
strijd met het grote geld in het voetbal, powerplay spelen, maar dat lukt
je ook niet altijd. Ik zou het liefst hebben dat jeugdspelers een vijfjarig
contact tekenen. Waarmee ze de opleidingstijd echt helemaal kunnen
meemaken. Dat denk ik als clubman en als directeur van de KNVB. Dat
zou onze competitie alleen maar sterker maken.'
Spelers van zestien jaar vinden wij moet je niet voor vijf jaar kunnen vastleggen.
Eric Gudde: 'ik vind dat wél een belangrijk punt, volgens mij goed voor
de ontwikkeling van een speler Ook al verdraagt zoiets zich niet met het
Europees recht en de afspraken tussen de FIFA en de Europese commissie.'
Hebben wij zitten slapen bij de totstandkoming van het nieuwe Champions Leaguemodel?
Eric Gudde: 'Ik zit noch bij de ECA noch bij de UEFA. Het blok onder de
grote vijf landen is er niet in geslaagd om dit als blok tegen te houden. Je
ziet dat de lobby van AC Milan en dergelijke clubs uit de grote landen
blijkbaar meer heeft geholpen. Clubs die in feite al jarenlang niet meer
presteren, lukt het toch om vier plekken op te eisen. Ze slepen daarbij de
hele historie mee. Je gaat daardoor elke keer weer dezelfde groep krijgen.
Het zogenaamde midden-blok van Nederland, Turkije, Griekenland,
België, Zwitserland, die landen hebben dat kennelijk toch niet kunnen
verhinderen.. Ja, waar gaat dat op uitdraaien? Hoe was het tien jaar en
twintig jaar geleden? De evolutie van deze competitie is echt bizar. Ja,
waar eindigt dit? Ik vraag me soms af: zou het publiek het nog wel leuk
vinden om weer naar Paris St. Germain - Arsenal te kijken? Als zo'n wedstrijd schaars te zien is, maakt dat het super attractief. Gaat het publiek
zich daar wel of niet van afkeren? Of wordt het over tien of vijftien jaar
een soort Formule 1 circuit? Dat ze met de beste zestien clubs van de
wereld dan in Maleisië spelen, dan in de Verenigde Staten, dan in
Singapore. Wordt dat dan ons voorland? Het lijkt mij niet wenselijk.'
Er gaan stemmen op om de transfer-windows te verkorten. Wat is hierover jouw mening?
Eric Gudde: 'Ik ben het daarmee eens. Zoals het nu is, zorgt het voor rare
situaties. Als we het over een gelijk speelveld hebben, moet een club op
het moment dat de competitie begint een selectie hebben waarmee het
hele seizoen wordt gespeeld. Dat hoort ook bij fair play. Elftalfoto's hoef
je nimmer meer te maken in juli.'
>

Keer nog eens terug naar de discussie over een andere competitieopzet.
Hoe sta je daar nu in?
Eric Gudde: 'Ik ben tot op heden niet zo overtuigd dat andere modellen
beter zouden zijn dan het huidige. België wordt dan wel genoemd als
voorbeeld. Wij hebben uitvoerig met Club Brugge gesproken. Daar zeggen ze heel duidelijk: we moeten hiermee stoppen. Ze hebben daar een
aanloop van dertig wedstrijden. De helft van de punten verdwijnt vervolgens. Dat voelt alweer gek. Soms is het heel spannend. Soms is het ook
weer niet spannend. Bij de middengroep komt geen toeschouwer kijken.
De onderste is al in maart gedegradeerd en die gaat in augustus weer een
keer voetballen. Dan heb je het Deense model, met veertien clubs. Daar
zal de CSR ook niet enthousiast over worden, als je naar de werkgelegenheid kijkt. Maar is al een betere opzet naar mijn idee. Laten we eerlijk
zijn, onze competitie is de laatste jaren op alle fronten heel spannend
geweest. Maar er zijn wel een paar clubs die met hun toeschouwersaantallen worstelen. Terwijl andere clubs weer helemaal uitverkocht zijn.
Andere voorbeelden zijn het Schotse en Zwitserse model. Vier keer tegen
elkaar. Dat wekt ook niet veel enthousiasme. Misschien moet je het wel
in andere zaken zoeken. Kunnen we in de voetbalpiramide tot betere
oplossingen komen? Moet de eerste divisie niet weer het opleidingspodium van vroeger worden met meer power?'
Het dossier Voetbalpiramide ligt ook op jullie bord. Belofteteams, de promotie-degradatieregeling in de tweede divisie, de degradatieregeling in de Jupiler League. Er is veel
ontevredenheid. Staat de KNVB daar anders in dan voorheen?
Eric Gudde: 'We gaan hier mee verder op basis van de bevindingen van
de twee verkenners Peter Oskam en Wouter Kuperus én van de projectgroep met vertegenwoordigers uit amateurvoetbal, betaald voetbal en
KNVB. De eisen, wensen en behoeften van de amateurclubs en van de
eerste divisieclubs worden nu haarscherp in beeld gebracht.
Belofteteams in de derde divisie en in de hoofdklasse, ik vraag me af of
dat nou een ideale methode is geweest. Voor de eerste divisie vind ik het
nog steeds niet zo verkeerd. Tweede divisie zou ook nog kunnen. We
zullen ook naar het totale palet moeten kijken. Ik spreek met enige regelmaat enkele voorzitters van tweede divisieclubs. Zij zitten tegen de licentieeisen aan te hikken. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat nou in Portugal en
Spanje hebben gedaan. Ik heb in Portugal op het tweede niveau wedstrijden gezien en accommodaties, dan zijn onze tweede divisieclubs vele,
vele malen beter. Hoe spelen ze het spel daar dan met elkaar? De promotiedegradatieregeling tussen de eredivisie en de eerste divisie loopt geweldig.
Die spanning moet toch ook tussen de tweede en eerste divisie kunnen. Je
moet ook vijf tot tien jaar verder durven denken. Dan speelt misschien de
top van de tweede divisie fantastisch in de eerste divisie. Dat zie je ook in
Duitsland, dat clubs uit relatief kleine dorpen/steden ineens in de
Tweede Bundesliga spelen. En nog met recht ook.'
We zien een explosieve groei van het aantal ingeleende spelers in Nederland. Dat gaat
echt ten koste van de opleiding van de eigen jeugdspelers. Wat is jouw idee daarover?
Eric Gudde: 'Ik hoop dat wij niet het enige land zijn dat zich daaraan
ergert. Dat is geen goede zaak. Manchester City bezit een selectie met
spelers met rugnummers als 93, 94 en 95. En die lenen ze werkelijk aan
alle landen uit. Die spelen op plekken waar ook Nederlandse spelers
zouden kunnen spelen. Dat is zeker niet goed voor ons. Als het dan ook
nog eens bij eerste divisieclubs gebeurt, die vroeger bij ons de proeftuin
waren om naar de eredivisie te gaan, dan is dat helemaal geen goede
zaak.'
Zou je de missie aandurven om selecties zeker internationaal te maximeren?
Eric Gudde: 'Met al die maatregelen loop je elke keer weer tegen het
Europese regelgeving aan; vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Ik vind dat we dat absoluut moeten onderzoeken. Je moet niet
afwachten of de UEFA een keer met een gelimiteerd aantal durft te
komen. Kijk hoe het ging met met Financial Fair Play. Spelregels zijn er

Maar kijk naar de positie van de speler. Tot 2001 kon je als het ware tot de tweede vrijdag
in maart nog de spits bij jouw concurrent weghalen. Vanaf toen zijn er twee transferwindows ingesteld om de markt rustig te krijgen. Vervolgens wordt er in 2017 gezegd: we
gaan dat ook nog eens verder beperken. Wat betreft de discussie over de winter, moet ik
wel zeggen dat de winter ooit was bedoeld om nog een keepertje aan te trekken.
Eric Gudde: 'Als ik het op een weegschaal leg, slaat het denk ik door naar
iets minder bewegingsvrijheid voor de speler. Op lange termijn lijkt me
dat voor iedereen beter. De competities beginnen niet allemaal op een
gelijk moment. Mijn mening is: laat de transferperiode in de zomer lopen
van 1 juni tot 15 augustus en dan klaar. In de winter zou je het dan kunnen
terugbrengen tot die noodgevallen waarover jullie het hebben.'
De FIFA heeft de examens voor intermediairs afgeschaft en het hele dossier bij de nationale
voetbalbonden neergelegd. Duidelijk is dat hierdoor het aantal zaakwaarnemers groeit en
het kennisniveau daalt. Maak jij je hierover zorgen?
Eric Gudde: 'Dat heb ik als clubdirecteur nog meegemaakt. Ik ben er niet
vrolijk van geworden. Je krijgt mensen met minder kennis aan tafel. Wat
je ook ziet is dat daardoor vaak ook de vader of de broer als eerste of tweede zaakwaarnemer wordt opgevoerd. Daar zit de kennis natuurlijk ook
niet. Dat is wel een enorm verschil ten opzichte van intermediairs die wel
alle kennis en ervaring hebben.'
We hebben internationaal een goed signaal hebben afgegeven door ons keurmerk.
Is de KNVB voorstander om het nog strenger te gaan reguleren?
Eric Gudde: 'Dan zul je moeten gaan lobbyen en andere partijen/landen
binnen de UEFA aan je moeten binden. En dan ben je één van de partijen
in de UEFA. Het is nodig. Als je kijkt wat je allemaal kwijt bent aan intermediairs, aan de fiscus aan loonbelasting en omzetbelasting; met al dat
geld kun je je jeugdopleiding bijna verdubbelen. Ik ben het ook nog
steeds volstrekt oneens hoe de fiscus hierin staat. Daar ligt voor ons ook
nog wel een aandachtspunt. We hebben de laatste jaren richting fiscus al
een aantal problemen gehad. Eerst met de crisisheffing, die volkomen ten
onrechte in het voetbal werd toegepast. Maar nog erger is de Bos-tax.
(Een extra belastingheffing van 75 procent over bonussen.) Onbegrijpelijk
en absurd. Alsof je een falende bankdirecteur gelijk moet schakelen met
een presterende Pellè. Die zaak heeft Feyenoord gewonnen. Maar de
belastingdienst is weer in beroep gegaan. Ik ben onwijs benieuwd naar de
uitkomst hiervan. Deze maatregel legt bij met name de top-vijf een enorme claim op de transfers. Dat maakt trouwens onze concurrentiepositie
ook weer slechter. Op andere onderdelen loopt het wat beter met de overheid. Ik hoor ook dat over het algemeen de clubs wel tevreden zijn over de
contacten met de lokale overheden.'
We hebben gezien wat buitenlandse investeerders voor schade kunnen berokkenen.
Kijk naar Roda JC en ADO. Wat gaat de KNVB de komende jaren doen om deze uitwassen
te voorkomen?
Eric Gudde: 'Hiertegen optreden had misschien al wat eerder en stringenter gekund. Ik ben ook wel verrast door die situatie. Misschien was dat

naïef. Mij is wel eens de vraag gesteld: denk je dat er ook in Nederland
veel buitenlandse investeerders zullen komen? Ik was toen één of twee
jaar bij Feyenoord. Feyenoord stond er op dat moment slecht voor. Er
ontstond ook de discussie over buitenlandse eigenaren. Ik dacht toen, dat
lijkt me echt iets voor landen als Engeland en zo. Maar inmiddels zie je
dat deze ontwikkeling overal opduikt. Natuurlijk kan je spreken over een
ongewenstheid. Misschien nog meer over de vraag waar de gelden vandaan komen. Dat traceren is nog belangrijker, maar dat is een hell of a job.
Dit is duidelijk ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de clubs
en de KNVB. Waarom ook? Omdat het licentiesysteem is bedoeld als
bescherming van de competitie. We willen wel eindigen met hetzelfde
aantal clubs. Hoe erg was het niet toen eerst AGOVV en daarna Veendam
ineens wegvielen. De stand in de eerste drie maanden van 2013 wisselde
geloof ik vier keer. Je kon geen krant openslaan of de stand was weer
gewijzigd. Stond je ineens vijfde in plaats van eerste. Als zo'n club een
buitenlandse eigenaar heeft, moet je wel de zekerheid hebben dat de toegezegde gelden er komen, zodat die club de competitie kan afmaken. Er
wordt sowieso naar het licentiesysteem gekeken, om dat aan te passen en
te verbeteren. Daar ligt hoe dan ook een belangrijke taak. Al deze elementen maken alleen maar duidelijker dat we op dit front ongelooflijk scherp
aan de wind moeten zeilen. In Duitsland mag een club niet meer dan
49 percent van de aandelen verhandelen.
Over de Oranje-leeuwinnen. In de Tweede Kamer is gepleit om de vrouwen zo snel
mogelijk onder het betaalde voetbal te laten vallen. En dat de betaling wordt gelijk
geschakeld. Zie je dat op korte termijn gebeuren?
Eric Gudde: 'Dit is één van de aspecten, waarnaar ik gedurende de eerste
80 tot 100 dagen aan het kijken ben. Je moet het hele vrouwenvoetbal
serieus nemen. Het nationale vrouwenteam valt onder topsport. Over de
nationale vrouwencompetitie zal je moeten nadenken. Wat is organisatorisch, financieel en reglementair haalbaar? Ik laat dat uitzoeken.
Kwantitatief is het de snelst groeiende sport. En kwalitatief ben je
Europees kampioen geworden. Op een manier die het imago uitstekend
heeft beïnvloed.'
Vind jij ook niet dat er te weinig oud-spelers werkzaam zijn bij de KNVB?
Eric Gudde: 'Op de eerste plaats: Ik vind sowieso alle ontwikkelingen
vanuit de VVCS goed om spelers al tijdens hun actieve carrière te bewegen
mogelijkheden op te pakken of welke studie ook te gaan volgen. Of het nu
een taal is of management of administratief. Ik sta voor honderd procent
achter alle zaken in die fase die jou kunnen helpen om na de voetbalcarrière een hele zinvolle invulling te verschaffen om een fatsoenlijke
boterham te verdienen. Een voortreffelijk initiatief.
Of er te weinig oud-voetballers zijn blijven werken in het voetbal? Ik weet
dat niet. Ik denk dat het wel meevalt. Als ik zo bij de nationale teams kijk,
wat we daar aan trainers hebben lopen. Dat mensen doordringen tot
bijvoorbeeld hier op kantoor, tot het management, dat is nog wel een
klus. Bij de clubs zijn een paar goede en mooie voorbeelden te noemen.
Joost Broerse bij PEC, mijn eigen zoon Wouter als commercieel directeur
bij Excelsior. Frank van Mosselveld bij RKC. Mark-Jan Fledderus bij
Heracles lijkt ook weer zo'n voorbeeld te worden. Voor interessante
spelers, die hier stages zouden willen volgen, staat wat mij betreft de deur
wagenwijd open.'
Wij als VVCS zeggen altijd: wij komen in discussies tegenover elkaar te staan.
Eric Gudde: 'Jij noemt het knallen, ik noem het creatieve wrijving. Ik vind
dat goed. We hebben allebei hetzelfde doel. Dat is om uiteindelijk ingrediënten te verzamelen om met elkaar het Nederlands voetbal weer naar
een hoger niveau te tillen. Dat is ook in het belang van de spelers. Ik heb
het idee dat we best lang ruzie kunnen maken, terwijl we daarna weer ons
werk oppakken en ook nog prettig samen een biertje kunnen drinken.'

NIEUWE VAKOPLEIDING TOT MENTALE TRAINER START OP 10 JANUARI

Samenwerking
tussen Paul van Zwam,
Start2Move en VVCS
Mede namens de VVCS introduceert Paul van Zwam
een nieuwe vakopleiding voor mentale trainer.
Uitgesmeerd over twintig halve dagen, van vijf tot
half tien in de avond, telkenmale in het stadion
van NEC. Maximaal twaalf deelnemers
zijn in Nijmegen welkom bij de aftrap
op 10 januari. 'Het is mijn initiatief
en ik heb er Start2Move bijgehaald.
We werken dus onder de vlag van
Start2Move', aldus de toelichting
van Paul van Zwam, samen met
Ivo Spanjersberg de docenten
voor de opleiding.

Jelmer Siemons

D

We hebben samen gezeten om te kijken of wij een vervolg konden geven
aan deze opleiding. Er was duidelijk behoefte om meer de diepte in te
gaan. En zo is de opleiding tot mentale trainer ontstaan. Hij heeft het programma geschreven, waarmee we nu aan de slag gaan. Een pittige opleiding', waarschuwt hij.

Start2Move bestaat inmiddels tien jaar en draagt zorg voor diverse opleidingen op het gebied van Fitness, Sport en Health op een twintigtal locaties in Nederland. 'We hadden al een cursus voor mentale trainer', haakt
Jelmer Siemons in als initiator en eigenaar van Start2Move. 'Maar deze
cursus was vrij kort en summier, en sloot niet aan bij de behoefte van de
markt. Wij wilden graag een opleiding met meer body. Ik kwam toen in
contact met Paul. Hij was al een keer gastdocent bij ons geweest. Zij zijn
volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding.'

Met de ervaring van twintig jaar als opleider kan Paul van Zwam exact
aangeven waartoe de mentale trainer na zijn studie in staat moet zijn. 'De
mentale trainer leert andere mensen om controle te kunnen uitoefenen op
zichzelf', omschrijft hij kernachtig. 'Dus op de keuze die je maakt, op het
gedrag dat je laat zien, op de emoties die je ervaart, en de manier van denken. Je leert echt op een structurele en systematische manier hoe hij of zij
meer controle kan krijgen over spanningsniveau, over de manier van denken, over concentratie, over visualisatie, over zelfvertrouwen, over doelen
stellen.'
Een voorbeeld: 'Je krijgt kritiek. Voor de meeste mensen is dat niet prettig, eigenlijk voor iedereen. Sommige mensen reageren daar emotioneel
op, worden daardoor angstig of verdrietig, of boos.

e inschrijving staat open voor een breder publiek dan alleen
de (ex)sporters. Bewust koos Paul van Zwam, naast de samenwerking met de VVCS, voor de ondersteuning van Start2Move.
'Ik heb de opleiding opgezet en ben daar eigenaar van. Maar
met Start2Move pakken we ook hun uitstraling.'

Ook de VVCS had al een binding en ervaring met Paul van Zwam. 'Voor
ons doet hij de opleiding voor prestatiepsychologie', verduidelijkt Arjan
Ebbinge, loopbaancoach bij de VVCS. 'Dat loopt al vanaf 2015.
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Dat is niet altijd een effectieve reactie. De mentale trainer leert dat reacties
wel effectief kunnen zijn, en hoe je dat dan moet doen. Hoe leer je om je
emoties daarin te veranderen. Het heeft bijna altijd te maken met de
manier waarop je dat interpreteert. Heeft hij de pik op me? Zie je wel: hij
vindt ook dat ik er niets van kan. Dat zijn allemaal gedachten die ervoor
zorgen dat de emoties sterker worden. Zodat het je gedrag gaat beïnvloeden.'
Tijdens de cyclus van twintig halve lesdagen, met zo'n vier tot acht uur
huiswerk per week, zijn in de Goffert jeugdspelers van NEC beschikbaar
voor nuttige praktijkoefeningen. 'Zij leren daardoor om meer controle te
krijgen over hun emoties. Maar wij zijn van mening dat je deze materie
ook prima kan toepassen op normale mensen. Op kinderen, schoolkinderen, of politieagenten, of mensen die willen afvallen. Ook voor die beroepen geldt dat je invloed kunt uitoefenen op jouw spanningsniveau. Of dat
je leert om te gaan met kritiek.' Wat de opleiding betreft, verwacht Paul
van Zwam een redelijk evenwicht tussen deelnemers uit de sport en een
aantal zonder sport-achtergrond.
Gastsprekers zullen regelmatig vanuit hun eigen bevindingen het materiaal aanvullen en verlevendigen. Zoals Gertjan Verbeek, tegenwoordig trainer van FC Twente en al ruim twintig jaar in het vak. 'Voorwaarde voor
deelneming is een hbo-opleiding. Maar dispensatie is mogelijk. Mensen
die uit de sport komen en die aantoonbaar veel sportervaring hebben,
kunnen aan de hand van een intakegesprek in aanmerking komen voor
dispensatie. Veel sporters, veel voetballers zijn na hun middelbare school
direct gaan sporten of voetballen. Zij hebben geen hbo-opleiding kunnen
doen. Sommige van die jongens hebben zeker het niveau maar hebben
nooit die mogelijkheid gehad. Zij hebben wel de ervaring wat het inhoudt
om te presteren onder druk.'
Het verheugt Paul van Zwam dat ook Start2Move de opleiding tot mentale
trainer wilde omarmen en opnemen in het al uitgebreide pakket met jaarlijks meer dan duizend cursisten. Een succesverhaal van Jelmer Siemons,
die niet zonder trots wijst op één van de wezenlijke verschillen met menig
andere cursus. 'Bij ons worden de cursisten niet door de eigen docenten
beoordeeld en/of geaccrediteerd maar door diverse brancheorganisaties,

waaronder de Atletiek-Unie, NL Actief, Europe Active en de KNVB. Deze
onafhankelijke toetsing waarborgt de kwaliteit van de opleiding en het
examen. Vergelijk ons met een rijschoolhouder. Opleiding en examen zijn
losgekoppeld.'
Zij het kort snuffelde hij zelf even rond in het voetbal. 'Eén seizoen was ik
fysieke trainer bij Heerenveen. Dat was in de tijd van Marco van Basten.
Zes keer in de week was ik daarmee bezig. Maar ik had toen al
Start2Move. Het was niet te doen.' Het rap groeiende opleidingscentrum
met het hoofdkantoor in Zwolle slokte hem te zeer op. Zo beheerde het
inmiddels ook al een aantal opleidingen voor de KNVB.
Als loopbaancoach broedde Arjan Ebbinge op het voornemen de leden
van de VVCS een opleiding tot personal trainer pro aan te bieden. Hij peilde een grote mate van interesse onder de (oud)spelers. 'Ik ben toen op
zoek gegaan naar een partner en uitgekomen bij Start2Move. Zij komen
hun afspraken goed na. Een fijne partij om mee samen te werken.' Dat
leidde tot een eerste opleiding tot personal trainer pro. Met als startpunt
januari 2017 in Tilburg, met twaalf inschrijvingen van uitsluitend (ex)
profvoetballers.
Stilaan naderen ze allemaal het moment van slagen. Geslaagd dan voor de
vier onderdelen van de opleiding: fitness'trainer A, sport en voeding,
fitness'trainer B en business. In september volgde een tweede groep van
twaalf cursisten, die zelf hun locatie mochten uitzoeken. 'Dat loopt nu
door. Wie belangstelling heeft voor de opleiding tot personal trainer pro
kan zich aanmelden en zich vervolgens aansluiten bij een groep op een
adres dicht bij huis', aldus de hint van Arjan Ebbinge. Met nog een tip:
'Leden van de VVCS kunnen daarbij rekenen op kortingen en subsidies.
Dat scheelt een behoorlijk bedrag.'
De geslaagde samenwerking met de VVCS resulteert nu dan ook in de
opleiding tot mentale trainer van Paul van Zwam. Daarnaast inspireerde
het contact met Arjan Ebbinge tot een experiment in maart of april bij
Vitesse. 'We richten ons op Jong Vitesse. We denken aan een zestal dagdelen. We willen de hele selectie aanspreken op de bewustwording van
fysieke belasting en herstel. Tevens ook op allerlei carrièreperspectieven
tijdens of na het voetballen ', onthult Jelmer Siemons, met in één adem
door de verzekering 'dit traject graag bij meerdere bvo's te willen
oppakken.'

Paul van Zwam
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Kik Pierie:
'Ik vind het heerlijk om de
duels hard in te gaan'
Als zijn teamgenoten bij Heerenveen na de training hun auto richting huis sturen,
springt Kik Pierie op zijn fiets naar school. Soms is dat best een beetje gek, erkent
de vwo-scholier én basisspeler van Heerenveen. Met zijn 17 jaar en 37 dagen werd
hij eind augustus de jongste Heerenveen-speler in de eredivisie ooit. Sindsdien is de
verdediger een vaste waarde in de ploeg van trainer Jurgen Streppel.
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Met twee puntgave crosspasses stond de centrale verdediger uit Leeuwarden tijdens zijn eredivisiedebuut aan de basis van de overwinning (1-2) tegen ADO
Den Haag. Ook in de wedstrijden daarna bleef hij overeind. Onder meer PSVspits Jürgen Locadia zat aan de ketting bij de verdediger die de gehele jeugdopleiding van Heerenveen doorliep. In Friesland was een nieuwe publiekslieveling geboren. Een verdediger nog wel.
Ben jij meer het type Jaap Stam of Frank de Boer?
'Mijn eigenschappen als verdediger komen redelijk overeen met die van Frank
de Boer, al wil ik benadrukken dat er nog heel veel moet gebeuren, wil ik hetzelfde niveau halen als hij. Maar De Boer had een goede traptechniek, ik heb
ook een goede pass. Daarnaast ben ik evenals De Boer niet de grootste verdediger die er rondloopt.'
Pierie werd geboren in de Verenigde Staten waar zijn vader als chirurg zeventien jaar geleden in het ziekenhuis van Boston werkte. Niet dat hij zich nog
iets van de periode kan herinneren. De kleine Pierie was twee maanden oud
toen het gezin terugkeerde naar Nederland.
Je hebt een dubbele nationaliteit. Voel je je ook half Amerikaan?
'Op een of andere manier heb ik wel een bepaalde binding met het land
omdat ik er geboren ben. Ik voel me, denk ik, één procent Amerikaan en 99
procent Nederlander. Maar los van het feit dat ik in Amerika geboren ben,
vind ik het een indrukwekkend en mooi land. Blijkbaar heeft het zo moeten
zijn.'
Het afgelopen jaar ging het in de media regelmatig over de NederlandsMarokkaanse voetballers in de eredivisie met een dubbele nationaliteit. Onder
meer Hakim Ziyech en Sofian Amrabat kozen na lang wikken en wegen voor
de nationale ploeg van Marokko in plaats van het Nederlands elftal.
Mocht Pierie ooit voor die keuze komen te staan, weet hij dan al voor welk land hij wil uitkomen?
'Bij mij ligt het iets anders', zegt de verdediger. 'Ik heb geen familie in
Amerika. Ik ben daar toevallig geboren, maar voel me verder Nederlander. Ik
zou daar dus niet lang over hoeven na te denken.'
In Leeuwarden groeide Pierie op in een sportieve familie. Samen met zijn twee
broers - die tevens in de jeugdopleiding van Heerenveen voetballen - werd
hem van kleins af aan verteld wat het inhield om als topsporter te leven. Zowel
vader als moeder Pierie hockeyde in het verleden op hoog niveau. Vader JeanPierre brak op zijn achttiende door bij het Utrechtse Kampong. Hij speelde 33
interlands. Moeder Daniëlle was een gewaardeerde kracht bij Pinoké en
Kampong.
Heb jij nooit overwogen om je ouders achterna te gaan?
'Nee, eerlijk gezegd niet. Toen mijn vader bij de veteranen in Leeuwarden hockeyde, gingen mijn broers en ik weleens mee naar de hockeyclub, maar we
namen wel altijd een voetbal mee.
Stonden we daar op het hockeyveld te voetballen. Van een carrière als hockeyer is nooit sprake geweest. Ik voetbal al van kleins af aan.'
oor het grote publiek mocht hij er plots staan in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Zelf had de goedgebekte verdediger met opvallende naam al langer het gevoel
dat hij klaar was om de stap te maken. Pierie trainde
vorig seizoen al regelmatig mee met de A-selectie en zat
enkele wedstrijden op de bank. In de play-offwedstrijd tegen FC
Utrecht maakte hij zijn debuut. Aan het begin van dit seizoen volgden zijn eerste minuten in de eredivisie.
'Ik heb het geluk gehad dat Joost van Aken net voor het sluiten van
de transfermarkt vertrok. Daardoor kwam er een plekje vrij in de
achterhoede', blikt Pierie terug. Bij Heerenveen wisten ze meteen dat
ze de opvolger van Van Aken al in huis hadden.
En ook Pierie zelf was ervan overtuigd dat dit zijn moment was.'De
oefenwedstrijden in de voorbereiding gingen goed. Ik merkte dat de
groep mij accepteerde doordat ik het liet zien op het veld. Zo werkt
het nu eenmaal in de voetballerij.'

V

Hoewel jij voor een andere tak van sport hebt gekozen, ben je net als je vader een centrale verdediger. Is dat toeval?
'Ik denk het niet. Ik heb de karaktereigenschappen die passen bij de taken van
een centrale verdediger. Ik ben evenals mijn vader een leider in het veld, praat
veel en vind het heerlijk om de duels hard aan te gaan. Dat zijn in mijn ogen
eigenschappen waarover een verdediger moet beschikken. Mijn moeder heeft
overigens hetzelfde karakter. Ik ben blij dat ik bepaalde karaktertrekken van
hen heb geërfd.'
'Ik heb van huis uit meegekregen wat je er allemaal voor over moet hebben
om de top te halen. Hoe laat ga je naar bed? Hoe zit het met je voeding?
Wanneer besteed je tijd aan school? Mijn ouders hebben van kleins af aan
gezegd dat het verstandig is om af en toe even een uurtje te slapen. Ik woon
nog bij mijn ouders. Het behoort nog steeds tot de dagelijkse gang van zaken
dat zij zeggen dat ik af en toe even een uurtje moet gaan liggen. Het geeft mij
een stabiele basis.'
>
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Die stabiele basis en een dosis talent hebben ervoor gezorgd dat Pierie
zich op zijn zeventiende volwaardig lid én basisspeler van het eerste team
van Heerenveen mag noemen, nadat hij vorig seizoen schipperde tussen
de jeugd, het beloftenelftal en het eerste team. Dat was af en toe best lastig, geeft Pierie toe. 'Soms trainde ik binnen een paar dagen bij drie verschillende teams. Ik hoorde voor mijn gevoel nergens echt bij omdat ik
telkens weer bij een ander team aansloot. Aan de andere kant heeft het me
vooruit geholpen. Door op een hoger niveau te trainen, heb ik ontzettend
veel geleerd.'
Zijn nog prille carrière heeft een vlucht genomen, toch blijft Pierie er
nuchter onder. Naast profvoetballer is hij ook scholier. Hij zit in zijn laatste jaar van het vwo en doet zijn examen verdeeld over twee jaar. Daardoor
is het goed te combineren. 'Ik volg een individueel rooster, studeer voor
mezelf op school. Ik kan uitleg vragen wanneer ik wil. Voor mij werkt het
ideaal.'
Het contrast met zijn teamgenoten is groot. Waar zij na de training naar
huis gaan, springt Pierie op zijn fiets richting school. 'Het is misschien
gek, maar ik ben niet anders gewend. Ik vind het fijn om naast het voetbal
iets anders aan mijn hoofd te hebben. Het gaat me wat ver om te zeggen
dat ik van school geniet, maar ik wil mijn vwo-diploma op zak hebben als
goede basis voor na het voetbal.'
'Bovendien ben ik ervan overtuigd dat je een betere voetballer wordt wanneer je je hersenen gebruikt. Bij voetbal komt meer kijken dan alleen de
fysieke duels. Je moet snel kunnen denken. Het kan het verschil zijn tussen de subtop en de absolute top. Spelers die snel denken, hebben eerder
een oplossing gevonden.'
Hoe reageren ze op je middelbare school? Opeens loopt er een bekende voetballer rond.
'Ik ontkom er niet aan om over Heerenveen te praten. De meeste jongens
van mijn leeftijd op school volgen het voetbal en Heerenveen in het bijzonder. Een aantal leraren is fan van Heerenveen. Ik ervaar het nooit als
vervelend om over Heerenveen te praten. Bekendheid hoort nu eenmaal
bij het bestaan van een profvoetballer. Er zal altijd over je worden
gepraat.'
Pierie ondervond het aan de levende lijve. In de voetbalcrisis waarin het
Nederlands voetbal momenteel verkeert, wordt elk talent op het schild
geheven. Zo ook Pierie. Analisten pleiten voor een revolutie bij het
Nederlands elftal, met Pierie als een van de toekomstige defensieve steunpilaren.
'Ik probeer me er zo min mogelijk mee bezig te houden. Pietje vindt dit
van je en Jantje vindt dat van je. Als je goed speelt ben je een held, na een
slechte wedstrijd kun je er niks meer van. Daar moet je je dus niet te veel
van aantrekken.'
Maar het streelt toch elke jonge speler als zijn naam wordt genoemd als toekomstig
international?
'Ik zie het als een compliment, meer ook niet. Natuurlijk hoor of zie je
weleens iets voorbij komen, maar ik laat het ook weer snel achter me. Los
van het feit of het wel of niet klopt wat ze over mij zeggen. Ik trek me het
meeste aan van mijn directe omgeving en de mensen met wie ik elke dag
werk. Zij hebben een goed beeld van mij.'
Liever richt de verdediger zich op zijn directe tegenstander. In aanloop
naar de eerstvolgende wedstrijd analyseert hij de spits van de tegenpartij.
Welke loopacties maakt hij? Wil hij de bal in de voeten of juist in de diepte? Het zijn vragen waarop Pierie een antwoord wil hebben zodat hij tijdens de wedstrijd voor zo min mogelijk verrassingen komt te staan.
Met welke spits in de eredivisie had je tot nu toe het meeste moeite?
'Ik vond Tim Matavz (Vitesse, red.) erg goed. Hij is heel sluw. Je hebt het
gevoel dat je hem in je zak hebt, tot hij ineens bij je weg is en in de ruimte
achter je rug opduikt. Juist daarom is hij zo moeilijk te verdedigen.
Daarnaast is hij sterk in de lucht.'
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Daartegenover was Pierie ook vaak de baas over zijn directe tegenstanders. Maar op de vraag welke aanvaller voor zijn gevoel echt niets te vertellen had tegen hem, wil hij geen antwoord geven. 'De kans is groot dat
ik ze nog een keer tegenkom. Als ik nu al allemaal dingen ga roepen, kan
het straks als een boemerang terugkomen.'
Pierie werd beloond voor zijn stormachtige ontwikkeling.
Heerenveen brak het contract van het talent onlangs open en verlengde
het tot 2020. Tijdens de onderhandelingen werd hij bijgestaan door zijn
zaakwaarnemer Edwin Olde Riekerink, die werkt voor Soccer Vision, dat
op haar beurt weer samenwerkt met VVCS.
'Mijn ouders hebben veel ervaring in de sportwereld, maar niet op het
gebied van contracten. Bij Edwin is dit in goede handen. Bovendien is hij
niet alleen bezig met het financiële gedeelte. Edwin komt regelmatig kijken en geeft mij tips. Met zijn verleden als profvoetballer heeft hij een
goede kijk op het spelletje. Hij denkt aan mijn ontwikkeling en welke
mogelijke vervolgstappen goed zouden zijn voor mijn carrière.'
Hoe die vervolgstappen eruit zien, durft Pierie niet te zeggen. Alles op zijn
tijd, wil hij daarmee maar aangeven. Ja, als hij dan toch iets over de toekomst moet zeggen, dan droomt hij ervan om met beide of in ieder geval
een van zijn broers samen te spelen in het eerste van Heerenveen. Zijn
jongere broer Take verdedigt dit seizoen het doel bij de onder 15, terwijl
Stijn - zijn twee jaar oudere broer - op het middenveld of als rechtsback in
de onder 19 speelt. De club verlengde onlangs ook zijn contract. Kik, over
zijn broer: 'Het is mooi dat de club het vertrouwen in Stijn uitspreekt. Ik
denk dat hij de potentie heeft om het eerste te halen.'
Wordt er in huize Pierie nog ooit over hockey gepraat?
Pierie lacht: 'Het gaat vaker over Heerenveen, maar dat is logisch toch met
drie zoons die er spelen? Ik heb in ieder geval nooit spijt gehad dat ik voor
het voetbal heb gekozen.'

PUNT & VAN DE WEERDT BELASTINGADVISEURS

Tekst: René Zoetemelk

Vermogen om te scoren
begint met ambitie
Het kantoor bestaat weliswaar sinds 2000 maar de twee oprichters en vennoten
beschikken over tientallen jaren ervaring. Kees Punt en zakenpartner Friso van de Weerdt
studeerden beiden in Leiden en kwamen eind jaren tachtig al heel snel bij hetzelfde
belastingadvieskantoor terecht. Hun lange samenwerking was een stevige basis om
uiteindelijk samen een zelfstandig kantoor te gaan beginnen, dat inmiddels zo'n
10 medewerkers heeft.

GEEN DOORKIESMENU
Het niet hebben van een keuzemenu is een bewuste keus, zegt Kees Punt.
“Met een klein team kun je veel meer servicegericht zijn. Wij kennen al
onze klanten bij naam en zij kennen ons. Wie ons belt, krijgt geen antwoordapparaat of doorkiesmenu maar gelijk de persoon die ze zoeken.
Elke afdeling hier heeft zijn eigen groep cliënten met wie er een goed
contact is. Sterker nog, sommigen komen regelmatig gewoon even langs
voor een kopje koffie. Die laagdrempeligheid is belangrijk en daar blijkt
ook vertrouwen uit en dat is onontbeerlijk als het over je financiën en
daardoor ook over je privéleven gaat.”

ons gericht op startende sporters met gering inkomen. Wij raakten
betrokken bij enkele Haagse top-squashers. Vanuit die sportwereld ontstonden er weer contacten met professionele golfers. Ook kwamen we in
contact met de VVCS, de vereniging van contractspelers in de voetbalwereld. Vervolgens hadden we een serie interviews in het Life After
Football-Magazine van o.a Regie Blinker, dat weer werd gelezen door een
bedrijf, dat veel wielrenners onder contract had. En zo rolden we van de
ene tak van sport in de andere. Inmiddels staan we heel wat sporters,
organisaties en sportverenigingen bij op fiscaal gebied.”

VASTGOED
TOTAALPAKKET
Punt & Van de Weerdt biedt een volledig fiscaal en financieel dienstenpakket.
Naast de verzorging van de diverse aangiften, adviseert het bedrijf ook bij
bedrijfsopvolging, optimale fiscale structuren (Kees met een lach: denk
hierbij niet aan de Paradise Papers of zoiets, het gaat om de gebruikelijke
binnenlandse structuren) , verkoop of aankoop van een onderneming en
geeft advies op o.a. het gebied van vastgoed en estate planning.
De adviseurs staan daarnaast ook ondernemers bij inzake het formele
belastingrecht en bieden hulp bij navordering, naheffings- of invorderingsmaatregelen door de Belastingdienst. Een aantal jaren geleden heeft
het bedrijf haar dienstverlening uitgebreid met het verzorgen van administraties en jaarrekeningen. Voor een vast bedrag per kwartaal of per
maand, is volledige fiscale en administratieve ondersteuning mogelijk,
volledig afgestemd op de wensen van de klant. Punt & Van de Weerdt is
Exact-gecertificeerd.

Friso begeleidt vooral vastgoed-eigenaren, met alle fiscaliteit die daarbij
komt kijken. Je kunt hier denken aan de grens tussen Box 1 en Box 3, het
ombouwen van kantoren tot appartementen, een fiscale due diligence bij
de aankoop van een pand. Friso: “Het gaat al snel om hele grote bedragen,
dus het is belangrijk dat je fiscaal volledig up to date bent”.

DE FINANCIELE HUISARTS
“Regels zijn regels en die moeten nageleefd worden. Die regels veranderen regelmatig. Ook dit nieuwe kabinet heeft weer heel wat nieuwe wetten afgekondigd. Daar moeten we op inspringen. Wij houden hierin de
vinger aan de pols, we noemen ons ook vaak 'de financiële huisarts', het
gaat verder dan de pure fiscale advisering. Niemand wil te veel belasting
betalen, en toch aan de regels voldoen. Dat geeft ook rust. We hebben een
goed contact met de Belastingdienst. Gaat er dan toch iets mis, dan treden
wij als tussenpersoon op maar het gaat er juist om dat het zo ver niet
komt!”

SPORT
De fascinatie voor de sport begint bij Kees al jong. “Ik heb op redelijk
hoog niveau gesport”, vertelt Kees. “En Ik ben nog steeds met de sportwereld verbonden als voorzitter van het vrouwenvoetbal bij ADO Den
Haag. Ik kan intens genieten van de focus en de ambitie van een topsporter,
en nu zie je dat bijvoorbeeld heel sterk terug in het vrouwenvoetbal. Die
focus hebben wij als kantoor ook.
Het is wel belangrijk dat een sporter zich op de sport richt en geen hoofd
vol fiscale regels heeft. Daar zijn wij voor. In eerste instantie hebben we
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Sari van Veenendaal

Sari van Veenendaal is de keepster
van de Oranje Leeuwinnen, die afgelopen
zomer Europees kampioen werden en van
FA Cup-winnaar Arsenal. Interview over
professionaliteit, jongleren en roem.

k kan niks beloven, maar laten we het proberen,' appt
Sari van Veenendaal over een interviewafspraak op een
vrijdag aan het einde van de dag. Het is
passen en meten om haar te spreken.
De keepster van de Oranje Leeuwinnen, die op het
gouden EK afgelopen zomer in eigen land furore maakte met
tal van knappe reddingen, heeft bij haar club Arsenal een
schema dat de Engelsen tight noemen. Met andere woorden:
haar dagen zijn goed gevuld.

I

'Ik ben bijna altijd tussen negen en tien op de club, dan hebben we een meeting en vervolgens doen we wat pre-activatieoefeningen in de gym, training buiten, lunch, daarna soms
nog een training in de gym en dan kun je tussen vier en half
vijf naar huis. Meestal ben ik dan aardig moe, kook ik eten
en ga op tijd naar bed.'
Zie hier het vrouwenvoetbal in de absolute top. Arsenal
vormt samen met Chelsea en Manchester City de top-3 van
het vrouwenvoetbal in Engeland.
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Die laatste twee spelen dit seizoen Champions League, Arsenal
won de FA Cup. 'Een heel belangrijke prijs in Engeland, ook bij
de vrouwen. Bekertoernooien staan traditiegetrouw in hoog
aanzien, het is bijna net zo belangrijk als de competitie.'
De finale werd gespeeld in het roemruchte Wembley-stadion
voor 33.000 mensen. 'De hele onderste ring zat vol. Dat was
echt geweldig om mee te maken. Het maakt je beter, mentaal
sterker, zo'n wedstrijd. Je houdt je zenuwen in bedwang, je wint
die wedstrijd. Winnaarsmentaliteit is gewoon steeds belangrijker. Ik nam dat gevoel mee naar het EK.'
Van Veenendaal groeide op het eindtoernooi in eigen land uit
tot een van de uitblinkers van de Nederlandse ploeg.
Betrouwbaar, soms zelfs sensationeel goed op de lijn, prima in
de spelhervattingen, duidelijk in de coaching. 'Ja, het ging
goed. Maar het was een echte teamprestatie. We hebben er
ongelooflijk veel voor gedaan en gelaten. Zoiets met zijn allen
bereiken in zo'n sfeer is waanzinnig.'

Je benadrukt de teamprestatie.
'Ik hoef niet zo nodig in mijn eentje op de voorgrond. Na het
EK was het in Nederland heel heftig, echt een nieuwe ervaring.
Ik kon niet eens rustig boodschappen doen. Ik heb een herkenbaar gezicht en die knot draag ik in mijn vrije tijd ook meestal.
Ik vond het heel leuk, heb het geen moment vervelend gevonden. Zelfs in Londen kwamen er nog shoppende Nederlanders
naar me toe.
'Het was ook echt wel even omschakelen toen ik weer bij mijn
club kwam. Al was het wel te gek dat we voor een wedstrijd van
de mannen werden uitgenodigd in de Champions Lounge van
het Emirates Stadium en in de rust gehuldigd werden.
'Ons seizoen kwam vrij langzaam op gang, met eerst veel
bekerwedstrijden. Ik raakte ook nog geblesseerd. Gelukkig ben
ik nu alweer een poosje fit en zit ik weer goed in mijn ritme. Ik
vind dat prettig; het vele, harde trainen, veel wedstrijden spelen.
Ik word er beter van, dat was het doel van mijn overstap naar
Engeland. Alles eruithalen wat erinzit.'

Waar Arsène Wenger al een eeuwigheid de manager is bij de mannen
van Arsenal werd jouw coach, Pedro Martinez Losa, tijdens dit seizoen
ontslagen. Het onschuldige is er wel af in het vrouwenvoetbal.
'Ja, dat zegt wel wat over het prestatieklimaat. Dan zie je hoe
belangrijk resultaten zijn. Arsenal wil volgend seizoen persé
weer Champions League spelen, daarvoor moeten we bij de
eerste twee eindigen. Pedro was de coach die me gehaald heeft
en vertrouwen gaf. Maar ik heb dit eerder meegemaakt, ik raak
er niet van in de war.
'Het is een duidelijk signaal dat er gepresteerd moet worden,
dat er klinkende resultaten moeten komen. Je moet onverstoorbaar proberen te blijven, het beste uit jezelf en elkaar halen.
Winnen, dat vooral. Ik vind het ook goed dat vrouwenvoetbal zo
professioneel is geworden. Toen ik jong was, waren al deze
faciliteiten en aanpak nog heel ver weg. De sport groeit hard.
De trainingsfaciliteiten zijn niet alleen top, er lopen hier ook
goede fysio's, krachttrainers en mental coaches rond.'

Maak je ook gebruik van zo'n mental coach?
'Op sommige momenten wel. Omgaan met mentale druk is een
belangrijke voorwaarde om resultaten te halen.'

Jij hebt toch je jongleerballen?
'Haha, ja dat klopt. Voor de wedstrijd vind ik het prettig om een
beetje te jongleren. Dat is een beetje zo gegroeid. Ik begon met
een bolletje tape of mijn handschoenen, daarna heb ik zelf een
setje ballen meegenomen. Het is prettig om even wat te doen te
hebben voor een wedstrijd, vind ik. Je moet doen wat bij je past.
Niemand kijkt er meer vreemd van op, er is altijd wel iemand
die ook even wil jongleren.'

Arsenal heeft een vrij internationaal gezelschap. Hoe is de sfeer in de
ploeg?
'Prima, eigenlijk. We zijn geen vriendenteam, maar kunnen het
goed met elkaar vinden. Het is ook niet zo dat ik alleen met de
Nederlandse meiden (ook Vivianne Miedema, Dominique
Janssen en Daniëlle van de Donk spelen bij Arsenal, red.) omga.
Het belangrijkste is de klik op het veld. Al deze meiden zijn
gretig en ambitieus. Dat moet ook, want Arsenal heeft de
grootste historie, de meeste prijzen gewonnen. Adel verplicht.'

Ook in de vrouwentakken van Paris Saint-Germain, Olympique Lyon en
FC Barcelona wordt almaar meer geld gepompt. Wanneer gaan we de
eerste miljonair in het vrouwenvoetbal begroeten?
'Dat zie ik echt niet gebeuren. Althans niet op korte termijn. Er
is een heel goede ontwikkeling gaande, er is veel beweging,
steeds meer reuring. Bij onze interlands zit het goed vol, nu
moet dat overslaan naar het clubvoetbal. In Engeland spelen we
voor tussen de duizend en tweeduizend mensen. Dat mogen er
best meer worden, maar dat heeft tijd nodig.
'Ik weet trouwens niet of je het moet willen dat sommige
spelers miljonair worden, of dat goed is voor de verhoudingen.
Maar meer betaling zou wel weer goed zijn zodat meiden zich
langer volledig op het voetbal kunnen richten.'
Wat opvalt is dat de voetbalvrouwen nog niet zo bekend zijn als
bijvoorbeeld de hockeyvrouwen.
'Persoonlijk vind ik het prima op de achtergrond. Ik hoef niet
zo nodig in alle bladen te staan of allerlei commerciële deals te
doen, zal daar ook zeker niet achteraan gaan. Er wonen veel
internationals in het buitenland, dan ga je niet even op en neer
voor een gesprek, wat promotie, een shoot of wat dan ook. De
focus ligt puur op de sport. Dan komt de rest vanzelf. Of niet.'

In hoeverre heb je contact met Petr Cech, de doelman van de
mannenploeg van Arsenal?
'Ik zie hem wel eens en dan is hij heel vriendelijk en geïnteresseerd. Dan vraagt hij hoe het gaat en naar onze uitslagen.'

Hoeveel beter kan jij nog worden?
'Dat weet ik niet, maar ik wil me blijven ontwikkelen. Ik kijk
beelden terug, volg trouw alle trainingsprogramma's, doe soms
extra dingen. Ik vind: je bent regisseur van je eigen carrière.'
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Kirsten van de Ven
Kirsten van de Ven was als actief voetballer
al een trouwe en belangrijke schakel in het
Nederlands elftal (87 interlands). Sinds
oktober bekleedt ze zo'n rol achter een
KNVB-bureau als manager vrouwenvoetbal.
irsten van de Ven was als actief voetballer al een trouwe
en belangrijke schakel in het Nederlands elftal (87
interlands). Sinds oktober bekleedt ze zo'n rol achter
een KNVB-bureau als manager vrouwenvoetbal.

K

Hoe ziet je leven er nu uit?

Foto: Soccrates

'Nou ik zit veel! Meer dan ik gewend ben, ik houd ervan bezig te zijn,
ook fysiek. Maar nu zit ik in de fase van kennis- maken, van de organisatie goed leren kennen. Er zijn zoveel verschillende belangrijke
takken: de Oranje Leeuwinnen, de coöperatie eredivisievrouwen,
NOC*NSF, de breedtesport. Ik wil alles goed in kaart hebben en
kijken hoe het vrouwenvoetbal in zijn totaliteit sterker, beter en mooier kan worden. Het grijpt allemaal in elkaar. De top is belangrijk om
vrouwen- voetbal in de breedte populairder te maken. Maar als je sterk
bent in de breedte word je ook sterker in de top.'

Moet vrouwenvoetbal nog populairder worden dan? Het is toch al de hardst
groeiende sport?
'Ja, dat gaat heel goed. In Europa zijn er slechts twee landen met meer
leden. Natuurlijk geholpen door de successen van de Oranje
Leeuwinnen, maar dat wil je continueren en daarom speur je naar
verbetering op alle vlakken, want de concurrentie zit niet stil.
Tegelijkertijd is het zaak in de breedte de boel beter op orde te krijgen,
een kwalitatieve inhaalslag te maken. Door te investeren in faciliteiten
en trajectontwikkeling, door een sterk voetballandschap te creëren,
een sterke Eredivisie Vrouwen en de beste omstandigheden voor de
Oranje Leeuwinnen om topprestaties mogelijk te maken. De uitstroom bij voetballende vrouwen is groot en dat is zonde. Maar dan
moet er wel de mogelijkheid zijn om ze iets te bieden. Er moeten
meer kaderleden komen, betere faciliteiten, meer scheidsrechters.
Het landschap is al best mooi, maar kan nog mooier worden. We
moeten met z'n allen doorgroeien zodat die mogelijkheden er komen.
Dat is mijn overtuiging en mijn uitdaging.''

Grote buitenlandse clubs investeren steeds meer in vrouwenvoetbal waardoor de beste internationals nu in het buitenland voetballen? Is dat een goede
of een slechte ontwikkeling?
'Dat is de marktwerking. Nu buitenlandse competities sterker zijn en
er daar meer betaald wordt, is het logisch dat meiden daarheen gaan,
ook voor hun ontwikkeling. Het zou keimooi zijn als we hier zo'n
sterke eredivisie krijgen dat meiden hier blijven voetballen. Daarvoor
moeten de faciliteiten worden verbeterd, de salarissen omhoog, maar
dat geld is niet zomaar voorhanden.'
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Je hebt altijd gestudeerd naast het voetbal. Bent bachelor psychologie en
haalde een master arbeids- en organisatiepsychologie. In hoeverre helpen
die studies je in je werk?
'Enorm. In de omgang met mensen, in het aansturen, de samenwerking, in hoe een organisatie optimaal werkt. Wat dat betreft ben ik bij
een heel prettig bedrijf terechtgekomen. De KNVB probeert echt vanuit
de leden te denken. Toen ik nog voetbalde, had ik dat niet zo door.
Maar nu merk je hoezeer iedereen daarmee begaan is.'

Was dit altijd al je ambitie?
'Ik had niet echt een idee wat ik wilde na het voetbal. Ik ben er eerst
bewust een jaar uitgestapt. Het zou op de een of andere manier de
makkelijkste route zijn om direct in het voetbal aan de slag te gaan.
Misschien vond ik daarbuiten nog wel een mooie uitdaging. Maar al
snel voelde ik de passie voor het voetbal weer, zeker tijdens het laatste
EK. Dat heb ik met heel veel enthousiasme beleefd.'

Het klinkt als een druk bestaan.
'Ja, maar net als vroeger met voetbal ben ik blij dat ik een team om me
heen heb. Het gevoel daarover is heel goed.'

Nu nog wat meer bewegen.
'Ja, dat gaat vast weer gebeuren als ik wat meer thuis ben in m'n
nieuwe baan. Sporten is het lekkerste wat er is.'

VVCS ACADEMY

CIVARD SPROCKEL over loopbaanbegeleidingstraject:
'Ik gebruik mijn doorzettingsvermogen nu om een mooie
maatschappelijke carrière op te bouwen.'
Na een lange voetbalcarrière van meer dan 15 jaar, besloot de nu 34-jarige Civard Sprockel het
afgelopen seizoen te stoppen als prof. Civard, geboren op Curacao, eindigde uiteindelijk in de Jupiler
League bij FC Eindhoven, maar was daarvoor ook actief in de Eredivisie (Feyenoord, Excelsior,
Vitesse) en het buitenland (Cyprus, Bulgarije en Engeland). Naast de opgedane levenservaring, kan
Civard hierdoor meer dan 350 wedstrijden betaald voetbal op zijn cv vermelden.

ijn lange voetbalcarrière heeft Civard natuurlijk
niet alleen te danken aan zijn talent. Iedere
voetballer weet dat doorzettingsvermogen één
van de belangrijkste eigenschappen is om te
slagen als betaald voetballer. Een andere
belangrijke eigenschap is zelfkennis. Gelukkig beschikt
Civard over beide eigenschappen. Deze gebruikt hij nu
dan ook om een mooie maatschappelijke carrière op te
bouwen.

Z

Zodoende kwam Civard medio augustus bij de VVCS met
het verzoek om hem te begeleiden bij het vervolgen van
zijn verdere loopbaan. Aangezien de VVCS voor zulke verzoeken een loopbaancoach in dienst heeft, was dat uiteraard geen probleem. Gedurende het loopbaantraject
kwam Civard zelf tot enkele interessegebieden. Maar ook
tot het inzicht dat hij daarvoor bepaalde computervaardigheden miste. Overigens niet vreemd, aangezien dit vaker
voor komt bij voormalig profvoetballers. Civard was echter duidelijk: 'Eerst hiermee aan de slag, voordat we de
volgende stap zetten.' Samen met zijn loopbaancoach
heeft hij een geschikte docent gevonden die hem wegwijs
maakt in de computervaardigheden. Nadat zij begonnen
waren met face-to-face bijeenkomsten, worden de lessen
nu ook afgewisseld met virtuele bijeenkomsten. Hoewel
het voor Civard wel even wennen was, wordt hij steeds
enthousiaster. Zelf geeft hij aan: 'Ik vind het interessant
en leerzaam. Het heeft wel even tijd nodig totdat de lesstof blijft hangen, maar doordat ik veel blijf herhalen
merk ik verbetering. Beetje bij beetje pakt het me. Mijn
doorzettingsvermogen komt hierbij van pas. Ik weet nu al
veel meer van de materie dan voorheen en voel dat ik hierin nog meer stappen kan maken.'

Ook docent Rien Bakker is enthousiast over de samenwerking met Civard: 'Ik ben al lange tijd werkzaam in het
onderwijs, maar het is alweer enige tijd geleden dat ik met
iemand gewerkt heb die zo gedreven is. Civard weet wat
zijn tekortkomingen zijn en zet zich met ziel en zaligheid
in om zich daarin te verbeteren. Hij is erg leergierig.
Daarnaast is hij ook nog eens een prettige en vriendelijke
persoonlijkheid. Het werken met mensen zoals Civard is
voor mij de slagroom op de taart.'
Nadat Civard de cursus computervaardigheden heeft afgesloten, vervolgt hij samen met zijn loopbaancoach het
begeleidingstraject naar een nieuwe loopbaan. In samenspraak bepalen zij dan de volgende nuttige stap hierin.
Vooralsnog is deze eerste stap al een hele belangrijke
gebleken die vele andere mogelijkheden biedt.
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PRESTATIEPSYCHOLOGIE NU OOK VANUIT
HET BUITENLAND TE VOLGEN
Hoewel de cursus Prestatiepsychologie al vanaf 2015 gevolgd kan worden
aan de VVCS Academy, was dit voor Nederlandse profvoetballers en
trainers in het buitenland tot dusver niet mogelijk.
mmers, de cursus bestaat uit klassikale
bijeenkomsten waarbij zij praktisch niet
aanwezig konden zijn. Na overleg met de
CBV, KNVB en Vlemmings & Van Zwam is
hier nu verandering in gekomen. Voor
deze doelgroep wordt vanaf dit seizoen een
maatwerk-traject aangeboden, zodat de cursus
ook vanuit het buitenland gevolgd kan worden.
Erik van der Meer was de eerste trainer die de
cursus Prestatiepsychologie vanuit het buitenland volgde. Erik is als hoofdtrainer/-coach
werkzaam bij Honved Budapest op het hoogste
niveau in Hongarije. Om zichzelf nog meer te
ontwikkelen heeft hij deze cursus gevolgd. Een
mooie bijkomstigheid is dat Erik, door het succesvol afronden hiervan tevens zijn UEFA PRO
licentiepunten heeft behaald.
Over de cursus zegt Erik het volgende: 'De cursus is mij erg goed bevallen. Het is erg leer-

I
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zaam en praktisch. Ik bereidde de sessies met
de docent Paul van Zwam voor, vervolgens
bespraken we de theorie tegen de achtergrond
van mijn eigen praktijkervaring. Dat wat ik leerde kon ik hierdoor direct gebruiken in mijn
eigen praktijk. Het was voor mij erg prettig dat
ik deze cursus door het gebruik van moderne
online communicatiemiddelen vanuit het buitenland kon volgen.'
Dezelfde cursus werd via een ander maatwerktraject ook gevolgd door Jaap Stam en Andries
Ulderink. In samenspraak met docent Paul van
Zwam hadden zij gekozen om de cursus op
locatie te volgen. Tijdens de lesdagen bij
Reading FC konden zodoende ook Jaap en
Andries, de in de opleiding naar voren gebrachte informatie direct toepassen op hun spelers.
Beiden gaven aan deze werkwijze als leerzaam
en praktisch te hebben ervaren.

Ben jij ook als voetballer of als trainer actief in het
buitenland, maar wil je toch graag een opleiding of
cursus volgen?
De VVCS Academy probeert op dat gebied waar
mogelijk maatwerk te bieden. Neem voor de
diverse mogelijkheden contact op met Arjan
Ebbinge. Hij is bereikbaar via e-mail:
a.ebbinge@vvcs.nl of telefonisch:
06 422 98 097.

VVCS ACADEMY

WEDEROM GESLAAGDE DIPLOMA-UITREIKING VVCS ACADEMY
Op woensdag 27 september ontvingen maar liefst zeven studenten hun Hbo-bachelor. Dit gebeurde tijdens de
diploma-uitreiking in het kantoor van de VVCS te Hoofddorp. Hoewel de studenten hun Hbo-studie
Topsportmanagement & Ondernemerschap enige tijd daarvoor al hadden afgerond, werd deze bijzondere
prestatie met het uitreiken van hun bachelor officieel bekrachtigd.
en overstaan van familie, vrienden, clubvertegenwoordigers en
medewerkers van de VVCS werden Sjoerd Ars, Benjamin v/d
Broek, Santy Hulst, Sander Fischer, Tim Hofstede, Robert van
Boxel en Ramon Voorn tijdens de uitreiking in het zonnetje
gezet. Allereerst sprak VVCS-voorzitter Danny Hesp hen toe
met lovende woorden. Hij benadrukte erg veel respect te hebben voor hun
prestatie, aangezien het hen is gelukt om een pittige Hbo-studie succesvol
te combineren met een profvoetbalcarrière. Tevens gaf Danny aan dat de
ervaring inmiddels leert dat deze prestatie van toegevoegde waarde is op
hun verdere carrière. Enkele mooie voorbeelden daarvan zijn Steef
Nieuwendaal,Frank van Mosselveld en Joost Broerse. Kortom, met het
behalen van dit diploma zijn ook deze geslaagden ware ambassadeurs van
de VVCS Academy.
Na het welkomstwoord van Danny, werden de afgestudeerden nog eenmaal toegesproken door de schoolmedewerkers. Waarbij met name
docent en afstudeerbegeleider, Rob Pranger, per individu terugblikte op
de (af )studeerfase. Dit leverde vanzelfsprekend leuke anekdotes op, maar
zeer zeker ook mooie, waarderende woorden.

T

Voordat alle genodigden richting de afstudeerborrel gingen, werd er nog
tijd genomen om de handtekeningen van de bachelors te vereeuwigen op
de 'Wall of Fame' van de VVCS Academy.

Daarbij werden uiteraard ook de nodige foto's genomen. Al met al dus
wederom een geslaagde diploma-uitreiking.
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Wij willen Sjoerd, Benjamin, Santy, Sander, Tim, Robert en Ramon
hierbij nogmaals feliciteren met deze geweldige prestatie.
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VVCS krijgt primeur met
keurmerk voor intermediairs

De KNVB heeft een keurmerk voor intermediairsorganisaties en spelersvakbonden
geïntroduceerd. De Vereniging van Contractspelers (VVCS) krijgt als eerste partij
wereldwijd dit keurmerk van de KNVB toegewezen.

et doel van het keurmerk is de
kwaliteit en betrouwbaarheid van
intermediairs - voorheen spelersmakelaars - te stimuleren, ter
bescherming van spelers en
clubs. Ook is het een kwaliteitskenmerk voor
organisaties die intermediairsdiensten aanbieden. De KNVB loopt met dit keurmerk voorop
in Europa.

H

“Met deze toekenning hebben we de eerste stap
gezet naar een kwalitatief keurmerk voor intermediairs”, zegt Mark Boetekees, bestuurssecretaris en verantwoordelijk voor de juridische
zaken bij de KNVB. "Dat is nodig, omdat in
principe iedereen zich kan aanmelden als intermediair. Het feit dat we het keurmerk samen
met belangenorganisaties van spelers en zaakwaarnemers in het voetbal hebben opgesteld,
zegt iets over het belang hiervan.”
Louis Everard directeur van spelersvakbond
VVCS: “Wij zijn enorm trots dat wij als eerste
partij wereldwijd dit keurmerk toegekend krijgen. We laten hiermee zien over voldoende
kwaliteit en integriteit te beschikken richting
spelers, trainers en clubs. Ook is duidelijk dat

wij ons hiermee onderscheiden van anderen in
de markt.”
De FIFA besloot in 2015 dat intermediairs geen
examen meer hoefden af te leggen om als intermediair op te mogen treden. De wereldvoetbalbond hanteert sindsdien een minimumregeling,
waarbij een registratie bij de nationale voetbalbond voldoet. In samenspraak met alle betrokken
partijen heeft de KNVB extra regels voor intermediairs opgesteld. De introductie van het
keurmerk is een volgende stap. Het keurmerk is
tot stand gekomen in samenspraak met belangenorganisaties FBO, Pro Agent, VVCS, ProProf
en wordt verstrekt door de KNVB.

VOORWAARDEN:
Organisaties die in aanmerking willen komen
voor een keurmerk, moeten voldoen aan de
volgende voorwaarden:
• Educatie: Intermediairs moeten minstens één
kennisbijeenkomst per jaar bijwonen. De kennisbijeenkomsten worden georganiseerd door
spelersvakbonden en intermediairsorganisaties in samenspraak met de KNVB en andere
partijen (zoals de FBO). De bijeenkomsten
zijn bedoeld om de kennis van intermediairs
verder te ontwikkelen en op peil te houden;

• Iedere intermediair moet in het bezit zijn van een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is een verzekering die dekking verleent voor de aansprakelijkheid van de intermediairs bij fouten, verzuim
of nalatigheden die in de uitoefening van het
beroep (kunnen) worden begaan;
• Juridische ondersteuning: Organisaties moeten
zorgen voor juridische ondersteuning aan de
aangesloten intermediairs. Uitgangspunt is dat
er met juridisch getoetste contracten wordt
gewerkt;
• Gedragscode: Organisaties moeten gedragsnormen
opstellen voor de aangesloten intermediairs.
De KNVB heeft hiervoor een standaardgedragscode opgesteld;
• Er mogen uitsluitend bij de KNVB geregistreerde
intermediairs, of intermediairs in dienst bij de spelersvakbond,
zijn aangesloten bij de intermediairsorganisatie;
• Een spelersvakbond bestaat uit tenminste één intermediair, een intermediairsorganisatie uit minimaal
vijfentwintig intermediairs;
• Onafhankelijke toetsingscommissie: De organisatie
heeft een onafhankelijke commissie die erop
toeziet dat intermediairs voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen die bij het uitoefenen
van het vak horen, waaronder de regels van
het keurmerk.
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SINTERKLAASTIJD, DE TON EN
TROUWEN VANAF 1 JANUARI 2018
ERNA KORTLANG

et is weer tijd voor kadootjes.
Winkelstraten zijn feestelijk
versierd, er wordt flink geshopt, en dat is goed voor de
economie. En Sinterklaas en
Kerst zijn natuurlijk dé gelegenheden om te
geven. Jaren geleden heb ik een voorspelling
gedaan over schenkingen. Dat was tijdens
een interview in het financieel dagblad over
de eigen woning schenking van ¤ 100.000,-. Een ton, toch een enorm bedrag. Ik voorzag
dat het zo'n vaart niet zou lopen met die
eigen woning schenking. Hoeveel mensen
hebben nu zoveel geld op hun bankrekening
dat zij tonnen kunnen schenken?
Nou, ik heb mij helemaal vergist. Het regent
eigen woning schenkingen.
In mijn notarispraktijk melden zich traditiegetrouw aan het einde van het jaar veel
ouders met vragen over schenkingen, maar
vragen over de belastingvrije 'ton' spannen
de kroon. Sinds dit jaar is het weer mogelijk
om aan iemand die nog geen 40 jaar oud is
¤ 100.000,-- te schenken ten behoeve van de
eigen woning. Voor de aankoop of voor de
aflossing op een hypotheekschuld. Het
bedrag kan worden gespreid over 2 of 3 jaar.
En het hoeft niet te gaan om ouders die aan
hun kinderen schenken. Het gaat om schenkingen die iedereen kan doen, als de ontvanger maar jonger is dan 40 jaar. Vaak zijn het
natuurlijk wel de ouders die hun kinderen
helpen bij de aankoop van een huis. Zij besteden er soms al hun spaargeld aan, of nemen
daarvoor zelfs een hypotheek op hun eigen
huis. Heel lief natuurlijk, maar niet altijd verstandig als je na de schenkingen zelf niets
meer overhoudt.

H

Voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden
gesloten vallen schenkingen (en erfenissen)
trouwens standaard buiten de gemeenschap
van goederen. We krijgen dan een nieuw wettelijk systeem. Vermogens blijven niet automatisch privé, er ontstaat bij trouwen wel een
gemeenschap van goederen. Wat anders
wordt ten opzichte van nu is dat erfenissen,
schenkingen en privé-eigendom niet in de
gemeenschap vallen. Al het andere wordt
gemeenschappelijk, dus ook het huis dat
samenwoners gezamenlijk hadden voor het
trouwen.
Of het er allemaal eenvoudiger op wordt
vraag ik mij af. Voorlichting vooraf is noodzakelijk om onbedoelde gevolgen te voorkomen. Maar het kan toch niet de bedoeling
zijn van nieuwe wetgeving dat (juridische)
adviseurs meer werk krijgen?

Erna Kortlang
Als notaris/partner verbonden aan TeekensKarstens Leiden
kortlang@tk.nl
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Davy
Pröpper

Wonend in het kalme Hove, maar
nabij het wat meer bruisende
Brighton (het Scheveningen van
Engeland) en ook niet al te ver
van wereldstad Londen zit

eigenlijk perfect op zijn plek. Op het laatste moment verkaste hij de voorbije
zomer van PSV naar Brighton & Hove Albion. Een transfer die wenkbrauwen
deed fronsen. Brighton & Hove Albion is een promovendus met een zeer
beperkte staat van dienst. Pröpper was twee jaar basisspeler bij PSV.
Hij leek lang op koers naar een grotere club.

aar het heeft wonderwel goed uitgepakt.
Brighton & Hove Albion is de verrassing van de
eerste seizoenshelft, het staat fier in de middenmoot, het speelt steeds beter voetbal, met
Pröpper als dynamo op het middenveld. De
Arnhemmer is ook bij Oranje basisspeler geworden, hij was
zelfs een zeldzaam lichtpunt in de laatste donkere interlands
toen kwalificatie voor het WK definitief uit het zicht verdween
en er nog twee potjes om des keizers baard werden gespeeld
tegen Schotland en Roemenië.
En wat ook fijn is: 'Mijn vriendin en dochtertje hebben het heel
erg naar hun zin. Mijn vriendin heeft zelfs haar baan weten te
behouden. Op een accountantsbureau doet ze personeelszaken,
dat lukt heel goed vanuit Engeland. Een keer in de maand is ze
in Nederland fysiek op kantoor, dat lukt tot nu toe prima allemaal.'
Dat is belangrijk voor Pröpper, in de kern een type stille-wateren-diepe-gronden, maar door de jaren heen steeds zekerder
van zijn zaak geworden, zonder zijn sociale inborst te verliezen.
Een klein jaar geleden leek die Pröpper nog op weg naar Sint
Petersburg, waar het plaatselijke Zenit hem op de korrel had.
PSV vroeg meer dan de Russen konden betalen. Pröpper ging
een halfjaar later uiteindelijk voor minder geld naar de Premier
League. 'Het was een minder seizoen na een eerste bij PSV
waarin alles lukte. De trainer (Philip Cocu, red.) leek wat meer
te gaan rouleren. Ik zat bijvoorbeeld op de bank thuis tegen
Osijek. Na de uitschakeling tegen die club, waardoor we
Europees voetbal misliepen, kwam Brighton langs en leek PSV
vooral uit financiële redenen wel wat happiger op een verkoop.
Het draaide bij PSV toen ook niet echt lekker met de ploeg. Dat
is daarna veel beter geworden, maar dat weet je op dat moment
niet.'
Wilde je het zelf ook graag?
'Ik zag het als een mooie kans. Via mijn vriend Jan-Arie van der
Heijden kwam ik in contact met Danny Holla. Die heeft hier
gespeeld en was heel positief. Ook de manager Chris Hughton

M
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had een goed verhaal, hij wil er echt voetbal in brengen. Ik voelde veel vertrouwen van hem. Bij PSV leek het erop dat er meer
gerouleerd zou worden. Daar ben ik niet echt het type voor.
Ik wil graag veel spelen, dan kom ik het beste in mijn spel.'
Brighton kreeg meteen een pak rammel van Manchester City. Ook de weken
erna was het nog een beetje ren-en-vlieg-voetbal. Je leek de verkeerde keuze
te hebben gemaakt.
'Oh nee, zo zag ik dat niet. Er was een plan, al was het in het
begin inderdaad zoeken. Alles was nieuw voor de hele ploeg.
Maar op een gegeven moment begon het beter te lopen. Ik speel
iets meer controlerend op het middenveld dan bij PSV. Dat is
soms nog wat wennen, ik ben gewend veel risico in mijn spel te
brengen, dat is ook mijn kracht. Maar op die positie kan balverlies dodelijk zijn. Het is de absolute top van de wereld waar je
tegen speelt. Je wordt gedwongen je snel aan te passen. Het
gaat allemaal sneller, daar moet je in mee.
'Ook in fysiek opzicht is het allemaal anders. Het is soms beuken, de spitsen zijn allemaal reuzen, die technisch toch nog
heel vaardig zijn. Op het middenveld sta je ook vaak tegen alleskunners. Toch proberen wij te voetballen. Naast mij staat vaak
Dale Stephens, een technisch goede speler met een prima
inzicht. Dat klikt goed.'
Het is een ratrace in die Premier League. Laatst speelde je tegen Stoke City
waar Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay op de bank zaten.
'In de basis blijven is moeilijker dan erin te komen. Al heeft
Hughton me wel een duidelijk plan geschetst waarin hij een
duidelijke rol voor mij had bedacht. Hij wist wat ik kon als speler, hij heeft heel helder voor ogen hoe hij wil spelen. Ze hebben
me wel echt met een idee gekocht.'
Brighton is vooral populair in de zomer als badplaats. Hoe is het daar in de
winter?
'Lekker rustig wel, maar nog genoeg te doen. En London is ook
niet ver. Ik houd van artistieke dingen, dus daar is nog een
wereld te ontdekken. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Wat me vooral opvalt: echt iedereen is hier heel vriendelijk, heel galant, wil je helpen. Dat is in Nederland wel eens
anders.'

Door Bart Vlietstra

Wat bevalt je minder?
'Het ontbijt, dat is nog echt Engels. Bacon, eggs, beans. Ik
houd daar helemaal niet van, zeker 's ochtends vroeg niet.
Bonen, bah. Op de club is er gelukkig ook altijd wel iets
anders te krijgen.'
Wat krijg je mee van de Engelse voetbalcultuur?
'De beleving is geweldig, je proeft dat de mensen echt van
voetbal houden, er wordt veel gezongen in de stadions. Ons
stadion is niet zo lang geleden verbouwd, maar je komt nog
wel van die authentieke dingetjes tegen. Zoals bij
Bournemouth. Dat vind ik mooi. Maar de supergrote, -nieuwe stadions van West Ham United en Arsenal vond ik ook
indrukwekkend. Dan speel je dus echt in de top. Dat is een
gaaf gevoel.'
Minder gaaf is dat je deze zomer verstoken bent van een groot toernooi,
juist nu je je in de basis bij Oranje hebt gespeeld.
'Tja, het was eigenlijk al een beetje een moeilijk verhaal toen
ik in de basis kwam. Daarvoor was het eigenlijk al misgegaan. Zat ook veel pech bij en we hebben die laatste wedstrijden alles gegeven, maar het zat er niet meer in. Nu moeten
we met een jongere ploeg voorzichtig aan gaan kijken naar
het EK 2018. Het is gewoon niet anders. Ik vond het wel
fantastisch om die laatste interlands te spelen.'
Kwam het onverwacht?
'Een beetje wel, maar toen ik een kans kreeg heb ik hem
gepakt. Ik denk dat het mede komt door de overstap naar
Engeland, mijn handelingssnelheid is wel wat verbeterd.'
Spelen met de feestdagen, zie je ernaar uit?
'Ja, we spelen 26 december en 1 januari. Lijkt me mooi om
mee te maken, de sfeer is uniek dan in Engeland. Ik ben wel
eens bij Marco van Ginkel geweest in die periode toen hij bij
Chelsea zat, we zijn bevriend en zijn nichtje is mijn vriendin.
Nu komt hij wellicht naar mij. Sowieso zal er familie overkomen.'
Met wie trek je op bij Brighton?
'Tim Krul zit hier ook. Hij kent uitstekend de weg in
Engeland natuurlijk. Maar sowieso is het een gezellige
spelersgroep. We gaan na een goede wedstrijd wel eens uit
eten of op stap.'
Met van die grote pints erbij?
'Ja, die krijgen die Engelsen wel weg. Op dat vlak moet ik
nog veel leren, haha.'
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AFBRAAKVOETBAL OF
AFBRAAKJOURNALISTIEK?
PIM DE VOS

ederland heeft het WK dus niet
gehaald. Dat was in de sociale media en
de vele voetbalpanels op de radio en tv
te merken.

N

Ineens deugde er niets meer van het Nederlandse
voetbal.
Feyenoord, terecht bejubeld na het behalen van het
kampioenschap, werd na de uitschakeling in de
Champions League tot op de bodem afgekraakt. Zo
heb ik tot vervelens toe moeten lezen en horen dat
onze Eredivisie en het Nederlands Elftal niets meer
voorstellen.
Nederlandse teams kunnen inderdaad niet meer meekomen met de Europese- en wereldtop. Maar dat is
niet zo vreemd.
Ik volg het betaalde voetbal al meer dat vijftig jaar en
heb Feyenoord, Ajax en PSV meerdere keren glorieus
Europese en Wereld bekers zien winnen en het
Nederlands Elftal met de verschillende generaties van
Cruijff, Van Hanegem, Van Basten, Sneijder en
Robben Europees kampioen en nummer 2 en 3 op de
WK zien worden. Nog maar een paar jaar geleden
speelde het Nederlands Elftal aan de wereldtop.
Maar ja, dat waren andere tijden. Onze topspelers
bleven veel langer in de Eredivisie spelen, zodat het
team goed ingespeeld raakte en geen topspelers
werden weggekocht nadat de competitie was begonnen, een idiote gang van zaken waarover ik me al vaak
in een column heb beklaagd.
De macht van het geld was lang niet zo groot.
Neem nou Feyenoord dat na het kampioensjaar trots
zijn begroting op orde heeft en na een gelijkspel tegen
VVV-Venlo, uit moest spelen tegen Manchester City.
City? Een uitdaging, wordt dan gezegd. Maar City is
als pr-speeltje gekocht door de Arabische Sjeik
Mansou en zijn Arabische mede-investeerders, daardoor heeft de ploeg zich flink kunnen versterken.
Feyenoord 'mocht' het twee keer tegen City proberen.
Dat is vanzelfsprekend beter dan VVV, dat moet werken
met een minimale begroting en dus niet de duurste en
beste spelers kan kopen.

De verhoudingen zijn volkomen zoek.
Volgens CIES Football Observatory heeft City de afgelopen zomer voor 242 miljoen in spelers geïnvesteerd.
Daardoor heeft City, tien jaar geleden het kleine buurjongetje van Manchester United, inmiddels 853 miljoen
aan spelers uitgegeven. Dat is ruim tien keer meer dan
de hele begroting van Feyenoord en iets meer dan
Paris SG.
Silva, met rugnummer 21 de goedkoopste basisspeler
van City, kostte in zijn eentje meer dan de hele basis
van Feyenoord dat dit seizoen werkt met een begroting
van 64 miljoen.
Om een idee van de verhoudingen te geven, Ajax heeft
een begroting van 80 miljoen, PSV 70 miljoen per seizoen. Allebei minder dan tien keer de begrotingen van
clubs als City en PSG.
PEC Zwolle moet het dit seizoen doen met 11,7 miljoen
en speelde onlangs in de Eredivisie desalniettemin veel
beter dan PSV. Verdomd knap. VVV-Venlo heeft als
promovendus niet meer dan 6,7 miljoen uit te geven
en doet het dus ook helemaal niet slecht.
De statistieken laten zien dat er een direct verband
bestaat tussen de begroting en de resultaten van een
profclub.
Dat gezeur over de kwaliteit van onze Eredivisie moet
dus ophouden. We kunnen niet tegen oliedollars en
Chinees kapitaal op, maar wij hebben een verdomd
leuke competitie met aantrekkelijke wedstrijden en
genoeg talent. Dit door een goede scouting en jeugdopleiding, die echter nog beter kan. Kleine clubs kunnen in ons land punten halen tegen de “grote drie”.
Zo hoort dat in een gezonde competitie. In de tijd van
Johan Cruyff was dat niet. Er was geen nivellering. En
laten we nu gewoon accepteren dat topspelers als
Cruyff, Van Basten en Robben nu eenmaal niet in elke
generatie voorkomen en dat we niet zijn opgewassen
tegen de miljarden uit het buitenland. Dankzij de
goede jeugdopleidingen in Nederland kunnen we hier
van tijd tot tijd een graantje van meepikken. Nou ja,
wat Ajax daar aan over houdt kan je geen graantje
meer noemen. Ajax is van de transferopbrengsten
afhankelijk. Ook gevaarlijk...

Pim de Vos
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