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DE VERANDERAGENDA,
SOAP MET CLIFFHANGER
DANNY HESP

N

a een intensief traject werd op 15 november een climax
bereikt in de twee jaar durende soap over de veranderagenda. De clubs in de Eredivisie kwamen met horten
en stoten “in het belang van de Eredivisie en het
Nederlandse voetbal” met 3 pagina's aan veranderingen. Een opsomming vanuit het perspectief van de speler.

Kwaliteit jeugdopleidingen
Eredivisieclubs gaan meer investeren in de kwaliteit van jeugdopleidingen en worden daarom verplicht om een jeugdopleiding te hebben. Een verplichting? Opleiden zou toch in het dna van elke voetbalclub moeten zitten. Beloftenteams kopen zich tegen betaling in de
eerste Divisie in, wat goed is voor de ontwikkeling van deze jeugdige
spelers, maar wel regelmatig leidt tot irritaties bij de spelers vanwege
de wisselende selecties. De opleidingsvergoeding moet hoger en over
een langere periode worden bepaald vinden de clubs. Bedragen worden reeds genoemd! Hier denkt de CSR toch echt anders over en zal
niet zomaar haar instemming geven aan het beperken van de bewegingsvrijheid van jeugdspelers. Het aloude herenakkoord wordt
nieuw leven ingeblazen maar een dergelijk akkoord is al vaker door de
clubs geschonden. Afwachten hoelang het ditmaal duurt. Clubs willen een duur van 5 jaar voor jeugdcontracten. Echter ter bescherming
van de jeugdspelers, en in lijn met de mening van de CSR, is door de
FIFA de maximum duur van 3 jaar dwingend voorgeschreven.

Competitieopzet
Na twee jaar praten, onderzoeken, lobbyen blijft het format van de
Eredivisie ongewijzigd. De CSR is hier content mee. Geen verlies aan
arbeidsplaatsen op het hoogste niveau. Spelers kunnen zich op dit
niveau kwalitatief het beste ontwikkelen. Een verruimde P/D regeling
brengt nog meer spanning en competitieve wedstrijden. En spelers
hebben nu meer kans om op het hoogste niveau te acteren. Goed
plan. Inmiddels is wel duidelijk dat de KNVB zich gaat mengen in
deze discussie en de opzet wederom op de agenda wil zetten.
Belachelijk, aangezien de spelers ook leden zijn van de KNVB. Het is
wel duidelijk dat de KNVB, naast de spelers, ook de kleine clubs
negeert en in de broekzak zit van de grote clubs.

Gelijke omstandigheden
Geen kunstgrasverbod, maar clubs gaan de lastige clubs met kunstgras nu uitroken. Extra geld voor de grasclubs ter bevordering van de
kwaliteit van hun veld. Het klinkt niet echt chique maar ik denk dat
veel grasclubs daar content mee zullen zijn. De CSR is ook een groot
voorstander van gras in de Eredivisie. Verplicht veldmanagement,

wedstrijdprotocol en gelijke veldafmetingen zullen een hoop irritaties
wegnemen. Het was wel altijd hilarisch om de gezichten van de Ajax
spelers te zien als de greenkeeper van NEC het gras twee kontjes hoog
had laten groeien en de sproei-installatie kapot bleek te zijn. En tot
slot gaan we allemaal spelen met dezelfde zwabberbal.

En dan het geld!
De kleinere clubs krijgen een fooi meer uit de mediagelden.
Nederland blijft hierdoor nog steeds zo ongeveer koploper in de scheve verdeling van media gelden. De grote clubs willen meer concurrentiestrijd, maak dan je concurrenten ook sterker. Uit de niet gegarandeerde Europese opbrengsten wordt jaarlijks de pot bij overige clubs
gespekt. De kwaliteit van het veld wordt dus bepaald door 4 a 5 wel of
niet Europees spelende clubs en de inkomsten die zij daarmee genereren. Dat worden jaarcontracten voor de greenkeepers. Bij een slecht
Europees jaar krijgt het UWV het druk met werkzoekende greenkeepers.
De vergaderagenda is uiteindelijk een soap geworden, maar iets in mij
zegt dat de uitkomsten alleen maar een cliffhanger zijn naar een
nieuwe serie. We zullen het gaan zien.

Oranjeleeuwen en -leeuwinnen
De laatste maanden zijn wij getuige van de wederopstanding van het
Nederland Elftal. Aan de hand van Ronald Koeman werd de finalepoule van de Nations League behaald met mooie overwinningen op
grootmachten Frankrijk en Duitsland. Een zwaluw maakt echter nog
geen zomer, maar het is bij vlagen weer genieten van dit elftal. Ook
een felicitatie aan de Oranjeleeuwinnen. Via een simpele play-off werd
deelname aan het wereldkampioenschap in Frankrijk zekergesteld. Ik
kijk nu al uit naar de finale. Allemaal mooie internationale resultaten
die wij mogen koesteren. Ook PSV en in het bijzonder Ajax doen het
goed in de Champions League. Jammer dat PSV in de poule des doods
terechtgekomen is. Ajax overwintert in de Champions League en dat
is een fantastisch resultaat voor het voetbal in Nederland. We stijgen
weer. Zowel in aanzien als op de internationale ranglijsten.

Tuchtcommissie
Tijdens de laatste algemene vergadering betaald voetbal zijn Benjamin
van den Broek en Robert Stolte benoemd in de tuchtcommissie. Arjan
de Zeeuw heeft zijn zetel afgestaan aan twee jonge honden. Namens
de CSR zullen zij de spelers vertegenwoordigen tijdens tuchtzaken.
Wij bedanken Arjan voor zijn jarenlange inzet en wensen Benjamin en
Robert veel succes.
Ik wens een ieder fijne Kerst en een gelukkig en gezond 2019!
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FC Twente verhaalt spontaan loonheffing
op spelers

Intermediair procedeert tegen speler
Dion Malone besloot deze zomer om hem moverende redenen niet langer gebruik te maken van de diensten van zijn
intermediair John Veldman. De speler probeerde dat op een
voor beide partijen redelijke manier op te lossen. Veldman
bleek hiertoe niet bereid. Hij noemde een werkelijk enorm
bedrag dat hij als tegenprestatie wilde ontvangen om mee te
werken aan de voortijdige beëindiging van de vertegenwoordigingsovereenkomst.
Hierop besloot Dion Malone om geheel zelfstandig de
onderhandelingen te gaan voeren met ADO Den Haag. Met
ADO bereikte hij toen een akkoord.
Dit bleek voor John Veldman reden om tegen de speler een
arbitrageprocedure op te starten.
In deze procedure heeft VVCS advocaat Wil van Megen de
speler bijgestaan.
Het verweer dat het de speler nooit verboden kan worden om
zelf te onderhandelen met een club werd gevolgd. Dit zogenaamde zelfbeschikkingsrecht van de speler kan, ook volgens de arbitragecommissie, nooit worden weg gecontracteerd door een intermediair.
Omdat Malone geen gebruik maakte van een andere intermediair werd daarbij ook de stelling van Veldman, dat de
speler hem zelf de gehele vergoeding zou moeten betalen
welke hij bij ADO had kunnen bedingen, afgewezen.
Wat de Arbitragecommissie Dion Malone wel verweet was
dat hij zijn overeenkomst met Veldman abrupt en zonder
redelijke opzegtermijn had opgezegd en ook dat hij de
onderhandelingen in een redelijk laat stadium zelf ter hand
had genomen, nadat het eerste voorstel van ADO bij
Veldman was binnen gekomen.
De Arbitragecommissie kwam daarom tot de conclusie dat
de speler aan Veldman wel een zekere schade berokkende,
welke hij alsnog dient te vergoeden. Dit bedrag is overigens
aanzienlijk lager dan het bedrag dat Veltman claimde.
Hoe dan ook blijft het een bizarre constatering dat een intermediair procedeert tegen een speler, kennelijk louter ingegeven door financiële redenen.
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De spelers van FC Twente werden eind vorig seizoen zeer onaangenaam
verrast door onaangekondigde inhoudingen op hun salaris. Deze werden
op de salarisstrook omschreven als “inhouding intermediair vergoeding”.
Met deze toelichting moesten de spelers het maar doen.
Op verzoek van de spelers heeft de VVCS bezwaar gemaakt tegen deze
handelwijze en de club verzocht dit ongedaan te maken. Twente stelde
toen dat men op basis van de met de belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (hierna: VSO) verplicht was de loonheffing, welke verschuldigd was over de aan de intermediairs van de spelers betaalde vergoedingen, in te houden op het spelerssalaris, om deze vervolgens af te
dragen aan de belastingdienst. De VSO was met de spelers niet eerder
besproken of gedeeld, laat staan dat iemand was gevraagd om met de
inhouding in te stemmen. De VVCS vroeg hierop Twente de door haar
getekende overeenkomst te overleggen. Dit duurde en duurde.
Eerst nadat de VVCS dreigde om de Arbitragecommissie te vragen Twente
te dwingen de VSO te overleggen, werd schoorvoetend aan dit verzoek
gehoor gegeven.
Met de ingeschakelde fiscalisten van Ernst&Young concludeerde de VVCS
dat er zeker geen sprake is van een “wettelijke verplichting” tot inhouding, sterker nog, de belastingdienst geeft in de VSO de club nadrukkelijk
de gelegenheid om dit loonheffingsdeel te bruteren, waardoor de speler
financieel niets merkt of voelt van de door de club met de belastingdienst
gesloten VSO.

En let op, het betreft ook nog een overeenkomst welke de club op basis
van vrijwilligheid sloot met de belastingdienst, zonder dat de spelers of
hun vertegenwoordigers hierbij op enige manier betrokken waren.
De VVCS heeft Twente er herhaaldelijk op gewezen dat haar handelwijze
een niet toelaatbare is. Immers, zonder enige vorm van voorafgaand overleg werd er ingehouden op de spelerssalarissen, welke inhoudingen
bovendien ook fiscaal zeker niet als verplicht kunnen worden gekwalificeerd.
Omdat een oplossing in der minne niet mogelijk bleek, werd besloten om
namens de (eerste acht) spelers die zich meldden een beroep te doen op
de Arbitragecommissie van de KNVB. Op het moment van verschijning
van deze uitgave deed de commissie nog geen uitspraak. Let de komende
periode op de website en social media van de VVCS.
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Confrontaties
Chabab Rif el Hoceima blijkt prima kandidaat
voor zwarte lijst
Na bemiddeling van Mounir El Hamdaoui tekenden zes uit Nederland afkomstige profs bij
het Marokkaanse Chabab Rif el Hoceima. Wat daar volgde laat zich nog het beste
omschrijven als een hele nare film; geen salaris, wel torenhoge boetes, weggestuurd worden bij de bus, niet meer mogen meetrainen, verklaringen in het Arabisch ter ondertekening voorgelegd krijgen, geen afschriften van getekende contracten krijgen, welke nadien
bovendien deels “aangepast” bleken etc. etc.
Het bleek het bekende scenario te zijn
van een nieuw aangetreden voorzitter die
zich geenszins verantwoordelijk voelt
voor de contractuele verplichtingen
welke door zijn voorgangers onvoorwaardelijk werden aangegaan. Dit bleek
vier van de zes nieuwe spelers te betreffen. Voor hen duurde dit avontuur dan
ook veel korter dan gepland. Een illusie
armer hebben zij inmiddels Marokko
verlaten. Voor Mawouna Amevor en Toni
Verala zijn door de VVCS inmiddels
claims ingediend bij de Dispute
Resolution Chamber (DRC) van FIFA. Voor Rafik El Hamdi en Abderrahim Loukili kon dat
niet. Zij werden door de club geregistreerd op basis van hun (dubbele) Marokkaanse paspoorten, waardoor een internationale dimensie tussen club en spelers ontbreekt. Hun procedures zullen gevoerd worden voor de nationale arbitrage commissie in Marokko, de
NDRC. Zij zullen daar worden bijgestaan door een in Marokko actieve advocaat die werd
geselecteerd door de UNFP, de Franse zusterorganisatie van de VVCS.

Positieve FIFA beslissing Bart van Hintum nog niet
nagekomen door Turkse club
Zijn avontuur bij het Turkse Gaziantepspor Kulübü Dernegi bleek geen onverdeeld succes.
Al in het eerste seizoen gingen partijen uit elkaar. De voorwaarden voor deze voortijdige
beëindiging legden zij contractueel vast. Omdat de Turkse club ook deze overeenkomst
niet nakwam wendde de speler zich tot de VVCS. De VVCS sommeerde de club en vroeg
ook de Turkse voetbalbond om actie te ondernemen. Beiden deden dat niet.
Namens de speler werd hierop een zgn. artikel
12bis procedure opgestart voor de Dispute
Resolution Chamber van FIFA (DRC). In september werd de speler volledig in het gelijk
gesteld door de DRC. Bizar is dat ook dit vonnis
door de club vervolgens niet wordt nagekomen.
Ook een dringend beroep van FIFA veranderde
hier niets aan. Het gehele dossier is nu overgedragen aan de FIFA Disciplinary Committee.
Ook deze club heeft aangetoond een plek op
een aan te leggen zwarte lijst zonder meer te
verdienen.

mr Louis Everard

Civard Sprockel ondervindt dat
FIFA wangedrag club billijkt
Dat het spelen in het buitenland kan eindigen in
een regelrechte juridische nachtmerrie ondervond
Civard Sprockel. Zijn contract met CSKA Sofia werd
niet nagekomen, waardoor hij niets anders kon dan
het contract zelf
opzeggen wegens
een zgn. just cause.
Na een hele lange
procedure volgde
een voor hem positief vonnis van de
FIFA DRC. Helaas
volgde daarop geen
betaling, reden
waarom hij zich
wendde tot de
Disciplinary
Committee van
FIFA. De reactie van
FIFA was een werkelijk schrijnende. Men wees de
speler erop dat de club failleerde, hij zich maar bij
de curator moest melden en dat FIFA voor hem
niets kon betekenen. Dit terwijl in zich in Bulgarije
een bizar scenario voltrok. Een nieuwe club nam de
naam, het logo, het shirt, het stadion en zelfs de
geschiedenis over, maar niet de schulden. FIFPro
jurist Roy Vermeer heeft zich meer dan vastgebeten
in dit dossier. Recent heeft hij voor CAS met verve
betoogd dat de zgn. nieuwe club de “sportive successor” van de oude club is en daarom ook verantwoordelijk zou moeten zijn voor de nakoming van
financiële verplichtingen.
Het wachten is nu op het oordeel van CAS.
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Door LEX MULLER

Peter Bosz roert in lang gesprek met de VVCS tal van thema's aan over Nederlands voetbal

'WE MOETEN ECHT TOE NAAR EEN
HARDERE COMPETITIE'
Peter Bosz (55) voelt zich weer voldoende opgeladen voor de volgende klus. 'Ik zou wel in januari willen beginnen', bekent de ervaren trainer uit Apeldoorn, een jaar geleden (10 december)
op non-actief gesteld bij Borussia Dortmund. 'Ik hoop op een aanbieding uit een van de vijf grote
voetballanden. Als die niet komt, zal ik toch een andere keuze moeten maken.'

I

AL 32 JAAR LID VAN DE VVCS
VVCS: 'We zagen van de week in onze ledenadministratie dat je alweer 32
jaar lid bent van de VVCS. Sinds 1 juli 1986.'
PB: 'Echt waar? Wat leuk. Ik hoop het nog lang te blijven. Ik ben in 1980
naar Vitesse gegaan. Daar heb ik een jaar in de A-jeugd gespeeld. Toen
kwam ik bij het eerste. In 1981 heb ik mijn debuut gemaakt. In 1986 was
de periode van RKC. Ik heb mezelf vrijgekocht van Vitesse. Dat was voor
het Bosman-arrest. Ze wilden me bij Vitesse wel houden en ik wilde ook
wel blijven, maar ik dacht: ik kom nooit weg. Ik was een matige en
gemiddelde speler. Ik had al snel het gevoel, als ik niet transfervrij ben,
zal ik nooit de stap naar een hogere club kunnen maken. Ik kon bij
Vitesse meer verdienen: van 15.000 gulden naar 20.000. Dat was een
behoorlijke salarisverhoging. Ik wilde wel 15.000 blijven verdienen, maar
dan moest ik transfervrij zijn als mijn contract afliep. En dat wilde Aalbers
niet. Ik ben toen teruggegaan naar de amateurs, want in dat geval moest
je twee jaar terug. Ik heb een jaar bij AGOVV gespeeld en in 1985 ben ik
naar RKC gegaan.'
VVCS: 'Weet jij nog de reden waarom je lid bent geworden?'
PB: 'Ik heb de eerste twee jaar als amateur bij Vitesse gespeeld. Ik verdiende 250 gulden in de maand, dat was mijn onkostenvergoeding. Daarna
tekende ik een contract, voor 15.000 gulden. Toen ik wegging, wilde ik
wel weten wat mijn rechten waren. Ik heb gebeld met de VVCS. Volgens
mij kreeg ik Karel Jansen aan de telefoon. Hij gaf mij niet het antwoord
waarop ik had gehoopt. Ik had in de VI een verhaal gelezen over Jan
Nederburgh. Zijn schoonfamilie heeft hem uiteindelijk vrijgekocht, bij
Telstar of Den Haag. Dat ging om 50.000 gulden.'
'Ik had met Karel Aalbers een heel goede relatie. Hij vond het best naar

8

DE CONTRACTSPELER

december 2018

dat ik er met hem niet uitkwam. Na één jaar heb ik hem voorgesteld: als
ik me nou zelf vrijkoop, wat dan? Hij had dat verhaal over Nederburgh
ook gelezen en stelde 50.000 gulden voor. Maar ik had nog geen duizend
gulden op mijn rekening staan. Ik kon dat niet betalen. Uiteindelijk zijn
we op 25.000 gulden uitgekomen. Voor dat bedrag ben ik naar RKC
gegaan. Ik ben daar ook weer 15.000 gulden gaan verdienen. Dus geen
20.000. Waarbij RKC 25.000 gulden in mijn contract opnam als afkoopsom. En RKC heeft voor mij die 25.000 gulden aan Vitesse betaald. Als
een soort tekengeld.'
'Ik heb twee jaar bij RKC gespeeld. In dat laatste jaar werden we kampioen en kreeg ik een uitnodiging voor het Nederlands elftal. Als speler
uit de eerste divisie. Dat was in 1988, Michels was trainer. We moesten op
Wembley tegen Engeland spelen. Dat was in mei voor in juni het EK
begon. Maar ik was echt zwaar geblesseerd aan mijn enkel. Mijn enkel
was enorm dik. We waren al kampioen en ik hoefde van trainer Leo van
Veen niet meer te spelen. Ik stond met krukken langs het veld en toen
kreeg ik van Piet Kipping te horen dat ik was opgeroepen voor het
Nederlands elftal. Maandag moest ik me melden. Heb ik in dat weekend
toch gespeeld, thuis tegen Helmond Sport. Ik heb op het veld gestaan. Ik
heb geen bal geraakt. Wel negentig minuten volgehouden. Maandag ben
ik naar Zeist gegaan. Monne de Wit was de fysio. Ik heb die wedstrijd ook
niet gespeeld. Ik ben wel meegegaan naar Wembley en ik heb ook meegetraind.'
VVCS: 'Je bent redelijk lang actief geweest binnen de CSR. Je hebt nog een
keer het woord gevoerd op de vergadering van het betaalde voetbal.'

Fotograaf: ERIC VERHOEVEN

‘

k ben eerder anderhalf jaar werkloos geweest, toen ik bij
Feyenoord wegging. Er was geen club die me wilde hebben. Ik
heb wel een gesprek gehad met Willem II maar die namen een
ander. Dus ik ken deze tijd.' 'Anders dan toen ben ik op dit
moment in de omstandigheid dat ik kan zeggen: ik wil naar een club toe
waar ik het voetbal kan spelen dat ik wil spelen.' 'Ik had er een half jaar
totaal geen zin in. Ik was echt moe. In juli, augustus had ik het gevoel, als
er wat leuks langs komt, dan sta ik er wel weer voor open. Bedenk dat we
in de laatste drie jaar liefst zes keer zijn verhuisd. Dat hakt er diep in.'
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Fotograaf: ERIC VERHOEVEN
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PB: 'Dat ging over de gele kaarten. Ik had het helemaal voorbereid. Ik
loop naar de microfoon toe. Ik vind dat de scheidsrechters steeds meer
gele kaarten geven. Daarom vind ik dat we de strafmaat moeten verruimen. Dat was de insteek. Karel (Jansen) zat er ook bij, en zijn zoon Rob.
Ik ben dus klaar met mijn verhaal. Loopt als eerste Michael van Praag
naar de microfoon. Wij Ajax staan voor goed en clean voetbal. Hij maakte mijn verhaal helemaal af. Na hem zei niemand meer wat. Ik was toen
speler bij Feyenoord. Van Praag zei nog: ik weet niet hoe men daar bij
Feyenoord over denkt, maar wij willen clean voetbal en geen geschop.
De motie werd niet aangenomen. Toen het klaar was, zei Karel tegen
mij: je hebt geluk dat ik niet naast je zat. Want Rob zat naast me. Ik had
je teruggestuurd. Want je laat je niet zo afbluffen door Van Praag. Je gaat
terug en je vecht ervoor. Hij heeft me daarna wel uitgelegd hoe je dit
moest aanpakken. Het is gewoon politiek. Ik had van tevoren naar Van
der Herik moeten gaan, naar nog een paar voorzitters. Dit wil ik doen,
dat is ook voor jullie spelers goed, want dan worden ze minder snel
geschorst. Op de volgende vergadering had ik dat op die wijze wel voorbereid. Van Praag reageerde niet eens meer. Het voorstel werd meteen
aangenomen.'
VVCS: 'De KNVB had indertijd het voornemen om de regeling met de
buitenlanders te verruimen. Toen was er sprake van 17% aan buitenlanders. Ook jij was toen bang dat het percentage zou exploderen, wat ten
koste zou gaan van de jeugdopleiding. Wat denk je dat het percentage
aan buitenlanders nu is?'
PB: 'Ik heb toevallig bij Ajax gekeken. Daar is het meer dan vijftig procent. PSV iets minder dacht ik. Ik denk dat het misschien wel vijftig procent kan zijn. Okay, het is dus veertig procent. Dat is meer dan een verdubbeling. Dat is teveel. Neem een club als Roda. Dat haalde anderhalf
jaar geleden, het was in de winterstop, negen spelers. Allemaal buitenlanders. Ik kende ze niet en van wie er maar twee gingen spelen. Ik
geloof dat er zeven of acht van buiten de EU kwamen. Zulke jongens
moet je een waanzinnig hoog salaris (minimaal 422.000 euro) betalen.'
'Ik herinner me nog Nakamba bij Vitesse. Via een contact van mij kwam

hij uit Frankrijk over. Bij ons moest hij dat dure salaris verdienen, terwijl
hij zelfs nog voor een jeugdcontract had willen tekenen. Hij ging opeens
3,5 ton verdienen. Bij wijze van spreken had hij voor een ton bij ons willen spelen. Maar je moest hem die 3,5 ton betalen. Dat is van de gekke
dus.'
'Het Nederlands elftal presteert nu weer. Ajax en PSV hebben de
Champions League gehaald. Betekent dat nu dat andere landen bij ons
komen kijken? Betekent het dan ook dat we nu alles weer goed doen? Of
zou het misschien zo kunnen zijn dat er opeens een Frenky de Jong is
geboren. En een Matthijs de Ligt. En dat we met die golfbeweging te
maken hebben. Daar hebben we in de geschiedenis altijd mee te maken
gehad. Na 1980 hebben we ons ook niet geplaatst. Want er was een
generatie die niet meer zo goed was. En in 1988 winnen we opeens. Ik
wil hiermee aangeven dat je niet vanuit paniek moet handelen. Want
daardoor neem je beslissingen en maatregelen die nergens op zijn gebaseerd.'

EREDIVISIE MET ZESTIEN CLUBS
VVCS: 'Wij zijn mordicus tegen het afgeschoten plan om de eredivisie
terug te brengen van achttien naar zestien clubs.'
PB: 'Weet je waarom ik ervan overtuigd ben dat we juist naar een eredivisie moeten met zestien clubs? Mijn mening, en het is niet meer dan een
mening. Gebaseerd op mijn ervaring. Je hebt eerst te maken met een
jeugdopleiding. Daar komen spelers uit voort. Wat je doet is spelers ontwikkelen. En hoe ontwikkelen spelers zich? Ten eerste: ze moeten spelen. Natuurlijk, je kan niet allemaal spelen. Maar ze ontwikkelen zich
door te spelen. En ten tweede door ze te laten spelen in een harde competitie. Als jij op jouw tenen moet lopen, dan ga jij je echt maximaal ontwikkelen. Je ziet nu in de eredivisie teveel makkelijke wedstrijden. Met
zestien clubs en play-offs krijg je in totaal meer zware wedstrijden. Niet
alleen voor Ajax en PSV, maar zeker ook voor AZ en Vitesse. Want in de
play-offs kom je die gasten nog een keer tegen. En play-offs kan je
alleen maar houden met zestien clubs. Ik ben absoluut een voorstander
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'Laat die gasten spelen en laat mijn zoon met Go Ahead tegen Ajax, tegen
Dolberg spelen. Daar leert hij van. Dit is waar ik naar kijk. Het gaat allemaal om eigen belang. Dit is klein gedacht. Dat moet niet. Je moet die
jongens wel laten spelen in het beloften-elftal. Als een Hendrikx bij PSV
na een blessure wil terugkomen, laat hem spelen in dat elftal. Het blijkt
dat een beloften-elftal met zijn eigen vaste spelers meer punten haalt dan
met revaliderende jongens uit het eerste.'

van play-offs.' 'Ik heb het zelf meegemaakt in Frankrijk, bij Toulon. Ik
kwam rechtstreeks uit de eerste divisie. Ik wist niet wat ik meemaakte.
Allemaal van die kleerkasten. Ik was niet heel getalenteerd, maar ik was
wel een voetbal-intelligente speler. Dan ga je je leren wapenen. Misschien
moest ik uit de duels blijven? Dat is wat ik bedoel met een harde competitie. Alle spelers van Ajax hebben van de wedstrijd tegen PSV geleerd. Ik
denk in het belang van het Nederlandse voetbal. Dus niet dat we zoveel
spelers aan het werk moeten houden. Ik snap heel goed dat dat jullie probleem is.'

EISEN STELLEN AAN GRASVELD

VVCS: 'Kijk naar de verdeling van de tv-gelden in de eredivisie. Die ongelijkheid zie je nergens anders in de wereld.'

VVCS: 'Wij worden in het buitenland uitgelachten om het aantal kunstgrasvelden in de eredivisie. Het is belachelijk. De licentievoorwaarden
laten het ook toe.'

PB: 'Dit is inherent aan het beslissingssysteem in Nederland. En waarom?
Om de topclubs tevreden te houden. Daarom is die verdeling ooit zo ontstaan. Dit is puur politiek bedrijven. Ajax krijgt geloof ik acht miljoen uit
de tv-gelden. Ik las ergens dat Crystal Palace 120 miljoen krijgt. Het gaat
bij ons nergens over. Ajax verdient nu het grote geld in de Champions
League. En daarnaast enigszins uit de contracten met Adidas en Ziggo.
Het feit dat die tv-gelden zo zijn verdeeld, komt omdat de andere clubs
weer tevreden gesteld moesten worden. Met nu weer kunstgras of zoiets.
Het is allemaal polderen. Ik denk: wat is nou echt goed voor het
Nederlandse voetbal?'
'Dat zijn zware wedstrijden. AZ wordt weggespeeld door Ajax. Als ze Ajax
nu nog eens twee keer tegenkomen? Je praat eigenlijk over de bovenste

PB: 'Gebeurd op basis van geld. En om dat nu terug te draaien, gaat nog
veel meer geld kosten. Ik heb vijf jaar bij Heracles gezeten. Wij trainden

Ik houd van dominant en aanvallend voetbal.
Tegen Frankrijk hebben we dominant en
aanvallend gespeeld. Zo wil ik het zien. Los
van dat ze winnen, dat is alleen maar mooi.
acht. Die acht gaan dan nog een keer in een extra-competitie spelen. Dat
betekent voor die acht clubs nog een keer een zware competitie. Als in
België de onderste acht vervolgens om een Europese plek spelen, vind ik
dat belachelijk. Dat is alweer om die onderste acht tevreden te houden.
Zorg maar dat je bij die eerste acht komt. Het gaat om winnen en de wil
om daarbij te komen.'
'In Duitsland moesten we ook tegen de onderste vol aan de bak. En je kan
me toch niet vertellen dat als Ajax naar Excelsior moet, dat het vol aan de
bak moet. Ik wil best meegaan in die discussie over de verdeling van de tvgelden. Maar nogmaals: zware wedstrijden helpen spelers ontwikkelen.
Er zijn, ik herhaal, in Nederland te weinig zware wedstrijden. Hoe krijg je
dat wel? Door ze dus vaker tegen elkaar te laten spelen. Neem de competitie in Schotland. Afschuwelijk, dat wil je niet. Maar ik geloof wel in meer
zware wedstrijden tegen elkaar.'
'Ik zie het aan mijn zoon bij Go Ahead. Hij is 25, en hij speelt nu constant
zware wedstrijden in de top van de eerste divisie. Ik zie bij hem dat hij
zich daardoor ontwikkelt. Want hij moet elke week op zijn tenen lopen.
Maar hij wordt wel beter. Ik snap daarom ook niet al die regels voor een
beloften-elftal, waaraan ze zijn gebonden. Boven de 23 jaar mogen ze niet
spelen. Na zoveel wedstrijden mogen ze niet spelen. We praten hier over
spelers die zich moeten ontwikkelen en van wie 95 procent waarschijnlijk
het niet haalt bij die topclub. Maar zij komen daarna wel terecht bij De
Graafschap, bij PEC Zwolle.'
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op het hoofdveld. Ik vond het prima. Ik kon trainen op hetzelfde veld,
waarop we de helft van de competitie speelden. Ik snap de tegenstanders
donders goed. Maar wil je het ooit afschaffen, dan moet je verplicht eisen
stellen aan de grasvelden. Ik heb het meegemaakt. Als we uit naar
Groningen moesten, dan lag daar een bijna compleet zand-veld. Dat is
nog slechter dan zo'n kunstgrasveld. Stel eisen, want het kan. Maar het
kost geld. Het gras zal ook aan bepaalde kwaliteiten moeten voldoen. Als
dat gebeurt, ben ik er helemaal voor.'
'Zwolle zegt nu: we gaan terug naar gras. Het krijgt daarvoor 3,5 ton en
dat drie jaar lang. Dan zegt Zwolle tegen een amateurclub: jullie kunnen
dat kunstgras van ons overnemen. Moet je wel zelf de graafmachine betalen. Ze zaaien het nieuwe veld in. Ze hebben daar voor 50.000 euro een
nieuw veld neergelegd. En dan gaan ze voor die drie ton die speler of die
speler halen. En voor het onderhoud denken ze aan een of andere buur-
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man, die geen werk heeft. Hij kan dan mooi iets bijverdienen. En het veld
is in november al slecht en in januari nog amper bespeelbaar.'
'Toen ik bij Feyenoord kwam, gleed iedereen weg op dat veld. Ik heb toen
een onderzoek ingesteld wat er met die mat aan de hand was. Dankzij
Guus Hiddink ben ik bij een bedrijf terechtgekomen, waarover ik had
gehoord dat het al oplossingen toepaste in Engeland. Een rozenkweker en
hij werkte met lampen in zijn kas. Hij heeft toen tegen mij gezegd: het is
heel simpel. Ik vertel jou het bedrag en ik vertel jou wat voor kwaliteit
grasmat je daarvoor terugkrijgt. Heb je daar een ton voor over per jaar?
Maar heb je er net als Arsenal twee ton voor over, dan krijg je het veld van
Arsenal. Het klopte gewoon wat die man zei. We zijn bij Feyenoord die
lampen gaan nemen. Ik geloof dat we naar anderhalve ton waren toegegaan. Na de wedstrijd gelijk die lampen er weer op. Maar zijn we daartoe
bereid? Of willen die clubs dat geld gebruiken om weer een andere speler
te halen?'

heb ik er constant drie gehad. Het viel dus wel mee. Ik heb de onafhankelijkheid gehad om die spelers niet op te stellen. Maar als ze goed genoeg
waren, stelde ik ze gewoon op. Zo moet een club ernaar kijken. Dit is
mijn eerste elftal. Dit zijn de posities; hoe we die hebben ingevuld. Op die
positie hebben wij binnen de selectie geen goede speler. Bij de jeugd zit er
een talent, van wie wij verwachten dat hij dat kan gaan invullen. Maar dat
duurt nog één, misschien twee jaar.'
'Als je dat moet overbruggen, kan ik me voorstellen dat je het risico om
iemand te kopen te groot vindt en dan huur je iemand. Dan is het heel
gericht voor die positie. Maar ik denk dat een heleboel clubs het omdraaien. Onze begroting laat dit en dit toe. Als we nu een paar jongens huren,
doen we dat alleen vanuit de salarispost en misschien betaalt die club ook
nog wel mee. Zo wordt er vaak naar gekeken. Ik weet ook dat een aantal
clubs een speler verhuurt onder de volgende voorwaarde: de speler is gratis als hij bij jullie speelt. En speelt hij niet, dan moet je betalen. Dat
gebeurt ook. Het is maar net hoe je het inkleedt. Helemaal verbieden zal
niet gaan. Maar ik ben het met jullie eens dat je dit moet limiteren en aan
duidelijke voorwaarden moet verbinden.'
'Wat mij ook stoort is dat jeugdspelers te vroeg vertrekken bij hun clubs.
Welke spelers zijn er naar het buitenland gegaan? Zijn ze doorgebroken
bij de club waar ze naar toe zijn gegaan? Zo niet, waar zijn ze dan wel
doorgebroken? En wie zijn er helemaal niet meer doorgebroken? Ik denk
dat als je naar die feiten kijkt, het ook meer inzichtelijk wordt voor de jongens die willen weggaan. Het wordt vaak aangedreven door de agenten.
Zij maken de ouders gek met geld. Niet op basis van ontwikkeling.'
'Vaak worden die jongens weggehaald op hun zestiende. Dat is op een
moment dat ze nog niet bij een eerste elftal hebben meegetraind of doorgebroken zijn. Bijna nooit. Maar mogen ze pas op hun achttiende weg,
dan is tachtig tot negentig procent van die talenten al bij een eerste elftal
betrokken geweest. En als die jongens daaraan al hebben geproefd, zullen
ze minder snel weg gaan. Dus als je deze regel met twee jaar kan optrekken, is de kans dat ze in Nederland blijven veel groter. Daar ben ik van
overtuigd.'
'Maar op het moment dat zo'n jongen pas op zijn achttiende mag vertrekken, en hij kan al op zijn zestiende centjes verdienen bij zijn club, dan
weet ik zeker dat ze dan een contractje tekenen, proeven aan het eerste en
de kans dat al die talenten wel in Nederlandse competitie spelen is in mijn
ogen groter. Ik ben geen jurist. Ik weet niet of het allemaal met de EUregels kan. Maar zou je het kunnen optrekken tot hun achttiende jaar,
zoals dat ook voor niet-EU'ers geldt, dan denk ik dat je een heleboel van
die talenten in Nederland houdt.'

ER ZIT WEER TOEKOMST IN ORANJE
VVCS: 'Het Nederlands elftal presteert weer en heeft de sympathie van het
publiek teruggewonnen. Toch had jij bedenkingen.'
VVCS: 'Wij vinden dat wat betreft het kunstgras de KNVB veel meer de
regie moet pakken. Ze doen nu helemaal niets. Ze schikken zich naar de
wensen van de topclubs. Wij dachten dat het met Gudde heel anders zou
gaan. Wij hebben Gudde daar al een paar keer op gewezen. Wat ons op
het moment ook irriteert, is het ongelimiteerd inhuren van spelers. Dat
gaan ten koste van de ontwikkeling van Nederlandse spelers.'
PB: 'De clubs dammen hiermee het risico in. Want als een gehuurde speler niet voldoet, stuur je hem daarna weer terug. Je hebt niet betaald. En
vaak betalen die clubs ook nog wat mee. Het heeft een financieel motief.
Maar het is allemaal weer praten en handelen uit eigen belang. Ik snap
dat, want op het moment dat ik bij een club zit, praat ik ook anders over
kunstgras of wat dan ook. Dat is gewoon zo.'
'In mijn eerste jaar bij Vitesse kreeg ik zes spelers van Chelsea. Daarna

PB: 'Ik vind het sowieso knap dat Ronald Koeman in korte tijd het sentiment in Nederland heeft weten om te draaien. Dat is zijn verdienste. Maar
de eerste wedstrijden vond ik niet dat we het initiatief namen. Ik vond dat
we verdedigden, in het begin zelfs met vijf verdedigers. Dat we puur vanuit de omschakeling speelden. Maar we vergeten snel. Na de wedstrijd
tegen Frankrijk was ook ik laaiend enthousiast. Ik heb genoten. Ik zat op
het puntje van mijn stoel. Ik heb staan juichen. We hebben het geweldig
gedaan, tegen de wereldkampioen. En ik zie onder Koeman die stijgende
lijn. Maar in het begin hebben we tegengehouden, ons ingesteld op de
tegenstander. Ik houd van dominant en aanvallend voetbal. Tegen
Frankrijk hebben we dominant en aanvallend gespeeld. Zo wil ik het zien.
Los van dat ze winnen, dat is alleen maar mooi.'
'Er zit zeker toekomst in dit elftal, maar dat wist ik al. Toen Danny Blind
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Peter Bosz
over de trainers
TRAINERS HEBBEN NIETS TE ZEGGEN
VVCS: 'Je hebt ook in het bestuur gezeten van de CBV. Trainers
hebben formeel geen enkele zeggenschap. Hoe kijk je daar
tegenaan?
'PB: 'Ik vind dit echt onvoorstelbaar.'
'De mensen met de meeste knowhow zijn de trainers. Omdat
ze de meeste ervaring hebben. Over het algemeen zijn trainers
eerst voetballers geweest. Daarna zijn ze trainer geworden. Als
ik voor mezelf mag praten; ik zit bijna veertig jaar in het betaalde voetbal. Ik heb in verschillende landen en culturen gewerkt
en rondgekeken. Ik heb op verschillende niveaus kunnen meepraten. Ik noem ze even: Louis van Gaal, Guus Hiddink, Dick
Advocaat, Aad de Mos, Leo Beenhakker, Huub Stevens, Bert
van Marwijk, enz. Zij hebben zoveel ervaring. Maar we worden
als trainer niet gehoord. En als we worden gehoord, hebben we
nog niets te zeggen. Waarom maken wij geen gebruik van de
knowhow van deze mensen? Als er grote zaken zijn, waarom
laat je deze mensen daar niet over meepraten? En over mee
adviseren. We doen niets met die kennis.'
'Kunstgras is een wezenlijk thema voor de toekomst van het
Nederlandse voetbal. Net als de jeugdopleiding. Waarom vraag
je deze mensen daar niet eens naar? Laat die mensen daar nu
eens over aan het woord. Laat hun nu eens met een advies
komen. Ik snap daar niks van. Maar de mensen, die hierover
beslissen, zijn waarschijnlijk over twee jaar weer weg. De hele
totstandkoming van beslissingen is gewoon verkeerd.'
VVCS: 'De trainersopleiding? Moeten daarin nog verbeteringen
komen?'
PB 'Natuurlijk. De maatschappij ontwikkelt zich voortdurend.
Het voetbal ontwikkelt zich eveneens. En ook de trainer ontwikkelt zich. We zullen de opleiding wel degelijk moeten doorontwikkelen. Daar zal je heel snel naar moeten kijken. Ik weet
weinig van de huidige opleiding. Ik heb die alweer zo'n twintig
jaar geleden gedaan.'
'Het is toch onvoorstelbaar dat de CBV daar niet een hele grote
stem in heeft. Ik ben een aantal keren met Gerard (Marsman)
mee geweest naar de KNVB. Dan had je een periodiek overleg
met de directeur betaald voetbal. Dan zaten we daar en ik zag
hem constant op zijn horloge kijken. Je praat verdorie met de
trainers. Degenen die de meeste ervaring in het betaalde voetbal hebben. Meer dan welke bestuurder ook. Mo (Allach) heeft
bij de KNVB gewerkt. Hij zei wel eens: jullie zijn knettergek.
Waarom staat het Nederlandse voetbal zo hoog aangeschreven? Omdat Rinus Michels er is geweest. Omdat Louis van
Gaal wat heeft gepresteerd. Met alle respect, maar niet omdat
daar een Henk Kesler heeft gezeten. Hiddink, Cruijff, noem ze
maar op die echt wat hebben betekend voor het Nederlandse
voetbal. En jullie hebben niets te zeggen. Onvoorstelbaar. Mo
(Allach) gaf me het advies: “ga jij organiseren om al die gasten
bij elkaar te roepen. Kom met een statement over al dit soort
onderwerpen en iedereen zal naar jullie luisteren”.'
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bondscoach was, ging hij een rondje maken langs de topclubs. Kwam hij bij
mij langs om de internationals door te nemen. We waren klaar en toen vroeg
hij: heb je nog iets? Ja, je gaat me waarschijnlijk uitlachen, maar er zit iemand
bij mij op de bank van wie ik denk dat hij binnen een jaar bij jou bij het
Nederlands elftal zit. Hij zegt: wie dan? Ik antwoord: De Ligt. Moest hij
lachen. Hij is zeventien jaar. Ik speelde met Sanchez en Viergever. Let op: ik
vind hem zo goed dat ik denk dat als hij eenmaal gaat spelen bij mij, dan gaat
hij er niet meer uit en zit hij zo, was twee maanden later, bij het Nederlands
elftal. De Ligt is niet zo goed geworden door mij, hij is gewoon kwaliteit. Dit
is echt uniek, dat maak je bijna niet meer mee. Zo snel kan het dus gaan.'
'Als je de leeftijd van alle jongens op een rijtje zet, dan kan het elftal nog een
aantal toernooien mee. Dat is toch geweldig. Wat voor mij altijd het belangrijkste is, en daar kijk ik naar, is bij welke clubs ze spelen. Toen we die twee
toernooien misten, zaten ze bijvoorbeeld bij een club als Swansea. Dan kom je
weer op mijn stokpaardje. Harde competitie. De echte top is voor mij Real
Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Bayern
München. Daar net onder zit Dortmund, '
'Vroeger kregen wij altijd van de KNVB een brief thuis. Dan was je geselecteerd voor het Nederlands elftal. Stonden bij de namen ook de clubs. Toen ik
een keer werd geselecteerd, had je alleen maar drie keer AC Milan, Barcelona.
Daar zat geen Swansea bij. Kijk naar België. Dat zijn spelers van Real Madrid,
Chelsea, Liverpool. Manchester United en City, Onze jongens spelen nu bij de
top of gaan daar nu binnen een jaar of twee spelen. Allemaal.'

ANDERE INSTELLING IN DE BUNDESLIGA
VVCS : 'Hoeveel Nederlandse clubs zouden kunnen meedoen in de
Bundesliga?'
PB: 'Twee denk ik. Ajax en PSV. De rest niet. Ook Feyenoord denk ik niet. Ik
vind dat de ploegen in de Bundesliga een hoger niveau hebben. Dat denk ik,
maar je weet het niet. Het is heel moeilijk concreet vast te stellen hoe het gaat
als je er een ploeg uithaalt. Dat moet je ook niet doen, dat is niet reëel. Toen
Ajax voor de Champions League naar Bayern München toe moest, dachten we
allemaal zoiets van: als dat maar goed gaat. Dat dacht ik ook gedurende de
eerste tien minuten.'
'Maar Ajax heeft daar een wedstrijd gespeeld, waar ik blij van werd. Voor mij
was het de bevestiging van wat ik altijd gezegd heb. Nederland moet trouw
blijven aan haar voetbalcultuur. Heleboel mensen hebben heel lang van alles
geroepen, Van naïef, achterhaald, je moet mee met de moderne ontwikkelingen. Ajax logenstrafte dat. Ajax heeft gewoon met lef, met initiatief gevoetbald. Ze zijn gaan opbouwen van achteruit, ze hebben druk gezet, de
Nederlandse manier van voetballen. En ze hadden moeten winnen. Dat is het
enige dat je Ajax mag verwijten in die wedstrijd.'
'Maar om dan meteen te zeggen: Ajax is gelijkwaardig aan Bayern München.
Laat ik het zo zeggen: wedstrijden zoals Ajax tegen Excelsior speelde, zullen
ze niet spelen in Duitsland. Daar moet je ook tegen de onderste vol aan de
bak. De wedstrijden zijn harder in de Bundesliga. Spelers zijn daar gewend
dat als ze de kleedkamer uitkomen, hen een harde wedstrijd staat te wachten'.
'In Nederland is mijn ervaring als trainer dat als we op de woensdag een vrije
dag hebben, zorg je ervoor dat je op dinsdag de zwaarste training afwerkt.
Want dan kunnen ze op woensdag uitrusten. En dan ga je donderdag weer
trainen. Het eerste half uur op die training van donderdag geef ik in
Nederland al weg. Ik heb me daar jaren kapot aan geërgerd. Het is zo slap dan
en constant balverlies. Ze moeten eerst op gang komen na die vrije dag. Ik
ben lang trainer geweest in Nederland en ik heb het op een gegeven moment
opgegeven om me daar nog druk over te maken. Na een vrije dag moeten ze
dat eerste half uur even opstarten. Dat is nu eenmaal zo.'
'Tot ik bij Dortmund kwam. Na een vrije dag begonnen we met de training.
Paf, zo fel, nog feller dan daarvoor. Ze hadden vrij gehad, dus konden ze er
weer vol tegenaan. Dat betekent voor mij dat het dus geen fysiek probleem
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kan zijn. Gewoon een kwestie van instelling. Ik schrok ervan. Ik vroeg aan
een paar jongens: gaat dat altijd zo? Ja, hoezo? Ik hoefde in Duitsland
nooit op de training tegen de jongens te zeggen: kom op!'
'Ik heb een verhaal gelezen over Wijnaldum. Over zijn overgang naar
Liverpool. Ik was de eerste twee weken kapot, vertelde hij. Ik ging naar
Dortmund en ik ben daar op mijn manier gaan trainen. Ik hoorde van
mijn fysieke trainers, Duitsers, dat spelers bij hen kwamen en dat die zeiden: wat is dit? We zijn kapot. Hij zou het rustig opbouwen, maar ik heb
spierpijn. Dus wat betekent dat? Je traint anders. Maar mensen verwarren
anders trainen met harder trainen.'
'Ik train op mijn manier. Ik maak nooit een warming-up. In de voorbereiding zijn ze in Duitsland gewend om het bos in te gaan voor een duurloop. Ik doe niet aan duurlopen. Ik begin meteen op het veld. En de tweede dag speel ik elf tegen elf. Dan doe ik een maximaal-test. We spelen dan
partijen van elf tegen elf. Dan is het volle bak. Die gasten dachten: wat is
dit? Dat waren ze niet gewend. En omdat ze het niet gewend zijn, hebben
ze de volgende dag spierpijn. Dus was het voor hun: we trainen veel harder. Nee, niet harder, je traint anders. Je moet heel erg oppassen, als je
vergelijkingen maakt, dat je wel de juiste vergelijking maakt. En niet jouw
conclusie trekt aan de hand van wat een speler voor signalen afgeeft.'
VVCS: 'Klopt het wel dat in Duitsland een andere mentaliteit heerst?
Dat de spelers het anders beleven?'

PETER BOSZ

PB: 'Ja. En ook hier vind ik weer dat je voorzichtig moet zijn. Ik heb daar
eigenlijk nooit zoiets gehoord van: maar waarom dan trainer? In
Nederland wel. Dat eigenzinnige, dat eigenwijze is ook weer een kwaliteit.
Een ander voorbeeld: ik ga naar Israël toe en ik krijg het advies: je moet
een keer een kop koffie met jouw aanvoerder gaan drinken. Ik heb hem bij
mij thuis uitgenodigd. Op mijn flatje in Tel Aviv. Ik zit met hem te kletsen.
Het klikt, een goede gozer. Ik vraag hem op een gegeven moment: heb jij
voor mij nog advies? Hij zegt: wij zijn Israeliërs. Wij gaan allemaal drie
jaar verplicht het leger in. In het leger krijgen wij constant te horen: links,
rechts. Doen we dat niet, kijken we achterom en zeggen ja maar, dan zijn
we dood. Wij volgen bevelen op. Ons moet je bevelen geven. Zeg tegen

ons of we linksom of rechtsom moeten. Als je niks zegt doen we ook niks.
Zeg je links, dan vragen we niet: ja maar? Dat doen wij niet, wij luisteren.'
'In Nederland betrek je er spelers bij. Wij willen dat ze meedenken. Want
wij zeggen: in het veld moeten ze het ook zelf doen. Dit zijn andere culturen. Ik ga niet zeggen of het één goed is of het ander. Snap je hoe gevaarlijk het kan zijn om te bepleiten dat we naar Duitsland moeten kijken. We
moeten dichtbij onszelf blijven. '
VVCS: 'De VAR in Duitsland ging in het begin gepaard met kritiek en
fouten.'

WELK TEAM IS VOOR JOUW HET VOORBEELD VAN HET SOORT VOETBAL
DAT JIJ WILT SPELEN?
'Manchester City. Maar dat heeft meer met de trainer te
maken; Guardiola.'

VOETBALLEN MET KERST?
'Dat vind ik niks. Dat is voor mij tijd voor de familie.'

WAT IS HET BESTE BOEK?
'Herr Pep. Over Guardiola. Ik heb daarna meer goede boeken gelezen maar dit is het beste boek dat ik ooit heb gelezen.'

JOUW FAVORIETE VAKANTIE?
'Op Curaçao. Twee weken. Kom aan op het vliegveld, doe
nog in het vliegtuig mijn horloge af, dat is een ritueel.'

FAVORIETE COMPETITIE?
'Spanje. Voor de sfeer Engeland, Duitsland. Maar voor het
voetbal vind ik toch Spanje.'

JOUW FAVORIETE SPELER?
'Messi. Is niet normaal. Ik heb ook respect voor heel veel
andere spelers. Ik denk dat Mbappé uiteindelijk het dichtst
bij hem gaat komen.'

ZOU JIJ IN DE TOEKOMST NOG EEN KEER BONDSCOACH WILLEN WORDEN?
'Ja. Als die mogelijkheid er zou komen, zou ik dat het
mooiste vinden wat er is.'

PB: 'Die vind ik geweldig. Ik heb er in Duitsland mee gewerkt. Was het
eerste jaar van de VAR. Ik denk dat mijn ploeg een keer of zes, zeven te
maken heeft gehad met de VAR. Vijf keer in ons voordeel. Twee keer in
ons nadeel. Zoiets. Ik vond het uitstekend. Ik word ook gek van al dat constante gezeik van de spelers. Ik was zelf ook zo'n speler. Alleen als er geen
sancties op staan, blijf je het doen. Ze proberen die scheidsrechter te beïnvloeden. Maar dat is minder met de VAR. Als de VAR bepaalt: het is een
strafschop, dan zeurt gelijk niemand meer. Dan zie je niemand meer protesteren. Heerlijk toch. Een aantal zaken blijft altijd arbitrair. Als wij
dezelfde beelden zien, vind jij dit en een ander dat. Dat blijf je altijd houden. In het algemeen is het toch een verbetering.'
'Ik vind wel dat we in Nederland veel te pietluttig fluiten. Ik houd van aanvallend, aantrekkelijk voetbal. Toch vind ik dat we ook harder mogen zijn.
We fluiten veel te snel kopduels af. Bij een corner fluit de scheidsrechter
veel te veel in het voordeel van de verdediging. Mannelijk voetbal hoort
erbij. We moeten oppassen dat we ook daarin internationaal niet te grote
verschillen krijgen. Ik vind de arbitrage zeer matig. In Duitsland is het
absoluut van een hoger niveau. Meer persoonlijkheden. Ik ben een liefhebber van Bas Nijhuis. Alleen, hij moet niet doorslaan. Een overtreding is
een overtreding. Hij wil de man zijn, bij wie veel mag, maar daarin moet
hij niet doorslaan. Het mag over het algemeen wat mannelijker. Meer door
laten doorgaan. Het moet een wedstrijd zijn, er moet tempo inzitten.'
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Door LEX MULLER

Joseph Wannet maakte met zijn bedrijf Wannet Sports Insurence de cirkel passend rond. Na 1 januari
zal zijn bedrijf (wederom) overgaan naar Aon, één van de grootste spelers op de verzekeringsmarkt
met een werkelijk internationale uitstraling. 'In 2002 heb ik al eens eerder mijn bedrijf verkocht aan
Aon', vertelt hij, al zo'n vijftien jaar partner van de VVCS en een bekend adres bij zeker tweeduizend
beroepssporters.
De voormalige jeugdspeler van De Graafschap zit inmiddels al meer dan 25 jaar in het vak van
sportverzekeringen en wil en zal voor alles de relatie met de vakbond, spelers en clubs niet verbreken.
'Het betekent wel dat ik de zaak na 1 januari anders ga inrichten. Er komen veranderingen, maar hoe
precies wordt later in 2019 bekend gemaakt', kan hij nog niet te ver vooruit blikken. 'Maar ik blijf wel
verbonden aan de VVCS.'

JOSEPH
WANNET
Verkoopt opnieuw zijn bedrijf in sportverzekeringen,
maar wil wel graag actief blijven voor VVCS
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en eigen carrière in het voetbal hield op in de A-jeugd
van De Graafschap, waar hij nu ook terugkeert, als lid
in een adviesorgaan voor het technisch beleid. 'Ik ben
in 1992, via de Rabobank, in de sportverzekeringen
beland.' Tien jaar later bracht hij zijn bedrijf voor de eerste keer
onder bij Aon. 'Ik ben daar in 2005 gestopt. Ik heb daarna een
jaartje de directie van Heerenveen geadviseerd, waarna ik in
Duitsland opnieuw ben begonnen met sportverzekeringen. Meer
internationaal gericht.'
Kort daarvoor koppelde Joseph Wannet de kennis en diensten van
zijn bedrijf aan de VVCS. In ruim vijftien jaar van nauwe samenwerking begeleidde hij de vakbond zes keer bij de onderhandelingen over de ongevallenverzekering in de cao. 'We hebben die dusdanig goed kunnen neerzetten, waardoor de premie betaalbaar is
en dat dekking heel ruim is. Clubs betalen ook wel een gedeelte
mee, maar het vervult mij met trots dat we dit zo mooi hebben
kunnen regelen.'
Daarbij kregen (en krijgen nog) spelers immer weer het dringende
advies zelf goed naar hun pakket aan verzekeringen te kijken. 'Of
dat nu de arbeidsongeschiktheid betreft, of de verzekering van het
huis of inboedel, of de ziektekosten, of de auto of noem maar op.
De mensen op ons kantoor regelen dit soort zaken steevast zo
goed mogelijk', zo mag Joseph Wannet terecht pronken met de
service van zijn bedrijf. 'Op het moment dat bijvoorbeeld Louis
Laros of Patrick van Diemen een speler van de ene naar de andere
club brengt, dan zijn wij altijd beschikbaar als ze met ons contact
opnemen over de vraag hoe in het buitenland de verschillende verzekeringen te regelen. Op deze manier werken we al heel lang naar
beider tevredenheid samen.'
Het succes van Wannet Sports Insurence, met een netwerk in
Nederland, België, Duitsland en Denemarken, trok opnieuw de
belangstelling van een gerenommeerde partij. 'Eind 2013 heb ik
een groot aandelenbelang in Nederland en Duitsland verkocht aan
Unirobe Meeus Groep (UMG), de één na grootste intermediair in
verzekeringen van Nederland. Dat was voor mij een goede deal om
zo weer onder de vlag van een grote club te werken. Dat is vijf jaar
heel goed gegaan.'
De brede kring aan klanten verspreidde zich als een plas water op
een stenen vloer onder de voetballers (rond de 1500), de clubs
(pakweg vijftig), maar ook onder darters, tennissers, wielrenners,
fotomodellen, dj's, zangers, enz. 'We hebben op verzoek van de
VVCS de ongevallenverzekering uitgebreid. Tijdens de cao-onderhandelingen zijn wij een soort van sleutelfiguur geweest om dat
product telkenmale te verbeteren. We hebben een revalidatie-verzekering in het leven geroepen, waardoor tal van spelers hun herstel konden betalen en behouden bleven voor het betaalde voetbal.

Door de kwaliteit die wij leverden zijn we steeds eigenlijk automatisch met elkaar doorgegaan.'
Onder meer dankzij de goede naam en faam ontving Joseph
Wannet recentelijk andermaal een niet te weigeren aanzoek van
Aon. 'De aandelen van UMG waren in handen van verzekeraar
Aegon. Echter Aegon heeft eind 2017 de aandelen verkocht aan
Aon. En Aon wilde vervolgens heel graag honderd procent van de
aandelen hebben in Wannet Sports Insurance. Zo heeft Aon mijn
bedrijf voor de tweede keer kunnen bemachtigen. Ik heb in een
kwart eeuw van niets het verzekeringsbedrijf Wannet als nichespeler in Nederland, Duitsland en België op de kaart mogen zetten. Best wel iets om mooi op terug te kunnen kijken en een beetje
trots op te zijn.'
Vanuit de nieuwe organisatie, waarin ook zijn mensen als vanouds
zullen doorwerken, wil Joseph Wannet voor alles het niveau hoog
houden en zo mogelijk nog opkrikken. 'Wij zorgden er altijd voor,
wanneer en hoe laat ook, dat we er voor de spelers waren en zijn.
Als de claims komen willen wij die goed en snel afwikkelen, zodat
de speler de zekerheid heeft dat het gewoon goed wordt geregeld.
Daar gaat het eigenlijk om, en dat is volgens mij ook de reden van
het succes. Op het moment dat het lukt, en op de een of andere
manier lukte het ons ook altijd, ben ik daar blij om voor de speler.
De waardering die we dan terugkrijgen van een speler of club,
geeft ons de voldoening, omdat we het daarvoor doen.'
Het is zeker niet de bedoeling dat hij in het nieuwe jaar het rijke
verleden met onder meer de VVCS zal dicht klappen. 'Ik blijf zeker
nog actief voor de VVCS. De open en eerlijke wijze waarop we met
elkaar samenwerken, is mij bijzonder dierbaar', aldus Joseph
Wannet, die al lang niet meer het aantal heeft kunnen bijhouden
van bijgestane geblesseerde spelers. 'Dat moeten echt honderden
claims zijn geweest.' Zijn uitstekende reputatie in het voetbal verleidde De Graafschap tot het verzoek of hij in de Raad van
Commissarissen zitting zou willen nemen. Dat sloeg hij voorlopig
af maar samen met Berry Powel en Freek Jansen wil hij wel graag
als klankbord fungeren voor de RvC en voor technisch manager
Peter Hofstede en hoofdtrainer Henk de Jong.
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JURGEN STREPPEL
De tussenbalans is positief
Jurgen Streppel zette zijn loopbaan dit jaar voort op Cyprus, bij Anorthosis
Famagusta. Het is zijn eerste buitenlandse avontuur als trainer.
De tussenbalans is positief: 'Dit is heel goed voor mijn ontwikkeling.'

J

urgen Streppel heeft net een etentje achter de rug
als we hem bellen. Terwijl in Nederland de vorst in
de grond zit, zat Streppel doodleuk op het terras.
Grijnzend: 'Dat is één van de voordelen van werken
op Cyprus hè? Je kunt hier in de winter prima buiten zitten. Ik kan niet anders zeggen dan dat dat heerlijk is.'
Sinds 2005 is Streppel actief als trainer, soms in combinatie
met het technisch directeurschap. Eerst bij Helmond Sport,
daarna bij Willem II en de afgelopen twee jaar bij
Heerenveen. In Friesland besloot hij zijn aflopende contract
niet te verlengen. Voor het eerst in zijn carrière was zijn
toekomst ongewis.

Hoe was dat, een zomer zonder werk?
'Dat was best een vreemde gewaarwording, moet ik zeggen.
Heerenveen en ik hebben rijkelijk laat in het seizoen besloten om niet met elkaar verder te gaan. Misschien heb ik
daardoor een aantal aanbiedingen misgelopen, dat weet je
nooit. Links en rechts is er wel wat voorbij gekomen, maar
daarbij had ik niet het overtuigende gevoel van: dat móet ik

‘Natuurlijk, in Nederland willen we ook winnen,
maar dan liefst wel met verzorgd voetbal.
Ik kan je zeggen: dat doet er hier niet toe’

lopen bij MVV en FC Den Bosch, puur uit interesse. En vergeet niet, het was natuurlijk een heerlijke zomer. Als trainer heb je een apart leven. In Heerenveen woonde ik twee
weken per maand samen met mijn vrouw, de andere twee
weken ging ik wat vaker terug naar Brabant. Nu konden we
full-time bij elkaar zijn. Dat was genieten. Maar goed, hoe
leuk ook, op een gegeven moment wil je weer aan de slag.'

Nooit spijt gehad van het feit dat je niet verder bent gegaan bij Heerenveen?
Nou, uiteindelijk hadden zij ook hun bedenkingen om verder te gaan. Prima, dat mag. Maar als er van beide kanten
niet het overtuigende gevoel is dat je met elkaar verder
wilt, moet je verder gaan kijken. Simpel. Dan heeft het ook
geen zin om spijt te hebben.'

Je hebt gewerkt in de eerste divisie, onderkant eredivisie, de subtop. Had je
op een stap hoger gerekend, wellicht als assistent bij een topclub?
'Voor mij staat voorop dat ik wil werken bij een club waarbij je een goed gevoel hebt. Dat is belangrijker dan waar die
club staat op de ranglijst. In mijn eerste half jaar in
Heerenveen speelden we echt geweldig. Vanaf de bank was
het genieten. Spelers als Jeremiah St. Juste, Sam Larsson en
Joost van Aken maakten allemaal de stap naar een grotere
club. Op zo'n moment moet je geluk hebben dat er net
ergens wat vrij komt. De tweede helft van het seizoen ging
het minder. Weliswaar hebben we toen nog de play-offs
gehaald, en daarmee de doelstelling, maar het swingende
van het eerste half jaar was weg. Dan is wellicht het
momentum voorbij. Zo gaan die dingen in het voetbal, je
kunt lastig iets plannen.'

Dat bleek wel toen Cyprus ineens voorbij kwam.
doen. Toen heb ik besloten om gewoon te wachten op iets
waarbij ik wél dat gevoel zou krijgen. In het begin is het
heerlijk, even niet 24 uur per dag met voetbal bezig zijn.
Maar op een gegeven moment was ik er helemaal klaar
mee.'

Wanneer kwam dat moment?
'Normaal ga je op vakantie en dan weet je dat je na een
paar weken weer aan de slag gaat. Nu zat er geen einddatum op, dat zorgde voor een ander gevoel. In het begin
miste ik het voetbal niet, maar in september, oktober dacht
ik: nou, laat mij maar weer lekker op het veld staan.'

Alle klusjes in huis waren af?
'Precies. Ik was begonnen met het opruimen van de garage.
Daarna kwamen de schilders. Ik heb nog een weekje meege-
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'Als speler heb ik een paar keer de kans gekregen om naar
het buitenland te gaan. Dat ging om uiteenlopende redenen
niet door. Maar vanaf dat moment heb ik altijd gedacht: dat
zou ik nog weleens willen, werken in een andere cultuur.
Ja, en toen kwam Anorthosis Famagusta langs. Een heel
overzichtelijke klus van acht maanden. De laatste weken
hebben we goede resultaten behaald, dan is iedereen tevreden. Maar je weet ook in dit soorten landen dat het zomaar
kan omslaan.'

Heb je je vooraf laten informeren over Cyprus?
'Zeker. Ik heb gebeld met Edwin Linssen en Donny de Groot,
die beiden bij AEK Larnaca hebben gespeeld, met André
Paus die twee jaar trainer is geweest bij deze club en met
Stan Valckx en Ted van Leeuwen die hier ook hebben
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Wat is het grootste verschil met werken in Nederland?
'In Nederland ben ik altijd vanaf de voorbereiding met een
selectie van start gegaan. Nu stapte ik tussentijds in en moest ik
de speelstijl aanpassen aan de kwaliteiten van de groep. Dat
had ik nog nooit eerder gedaan. En wat velen al tegen mij zeiden, klopt. Het resultaat is heilig. Dat is een compleet andere
manier van benadering. Natuurlijk, in Nederland willen we ook
winnen, maar dan liefst wel met verzorgd voetbal. Ik kan je zeggen: dat doet er hier niet toe. Verder zijn de omstandigheden
fantastisch. Altijd zon, prima velden. Het is gewoon heel goed
voor mijn ontwikkeling als trainer, ook omdat ik bijna alles in
het Engels moet doen. Daardoor ga je als vanzelf weer diep
nadenken waarom je die bepaalde trainingsvorm ook alweer
doet. Heel verfrissend.'

Wat is Anorthosis Famagusta voor club?
'Oorspronkelijk komen ze van het Turkse deel van het eiland,
maar na de oorlog in 1974 zijn ze gevestigd in Larnaca. Het is
een van de grootste clubs op het eiland en het voetbal leeft hier
enorm. We hebben een heel fanatieke aanhang en elke dag
staat er in de kranten wel een pagina over de club. Ook als er
een keer niets te melden valt trouwens.'

Wordt er weleens iets verzonnen?
'Hans Westerhof vertelde me ooit: in begin lees je alles, daarna
helemaal niets meer en op een gegeven moment weet je precies
wat je wel en niet moet lezen. En zo is het ook. Ik heb één voordeel: ik kan geen Grieks lezen. Wel zo relaxed.'

Voldoet de president aan het clichébeeld van een ongeduldige,
dikke en sigaarrokkende miljonair?
'Nee, hij zegt zinnige dingen over voetbal en beseft heel goed
dat de randvoorwaarden voor prestaties goed moeten zijn. Hij is
de man die alles bepaalt. Laat ik het zo zeggen: de lijnen zijn
kort.'

Je start is goed geweest, dat scheelt.
'Ik heb toevallig gisteren een gesprek met hem gehad. Hij was
tevreden. Maar ja, vandaag kan het weer anders zijn hè. Dat
weet je.'

Heb je daarmee ook rekening gehouden in je contract?
'Ja, want je weet van te voren: twee keer verliezen en alles is
weer anders. Daar hou je rekening mee in je contract, ja. De
VVCS heeft me prima geholpen in dat opzicht. Louis Everard
heeft de afhandeling gedaan. Dan weet je dat het goed zit.'

Zit je hier alleen?

gewerkt. Ik had dus een compleet beeld van het land voordat ik
hier tekende.'

Wat gaven ze je als boodschap mee?

'Mijn vrouw is gisteren net weggegaan, mijn dochter komt morgen. Mijn huis staat op 50 meter van het strand, dus ze klagen
niet, nee. Er zijn slechtere plekken denkbaar om te werken. Als
ik 's morgens de balkondeuren opensla, dan schijnt de zon al.
Dat is fijn hoor. Nee, het leven is prima.'

'Wat ik zelf ook al wist, maar het is altijd goed om dat nog een
keer te horen: het hier gaat om winnen en niets anders. Kijk, ik
ga niet doen alsof ik het voetbal heb uitgevonden. Maar ik wil
wel iets toevoegen aan wat er al is. Dat zit in mijn manier van
trainen, de spelopvatting. Wat je vaak ziet, is dat iedereen uit
de organisatie gaat spelen zodra we op een voorsprong of een
achterstand komen.'

Zit je hier ook met de Kerst?

Al gekke dingen meegemaakt? Je hoort vaak over omkoping op Cyprus…

Misschien wordt het wel langer dan acht maanden, als ik je zo beluister….

'Eerlijk waar: ik heb nog niets meegemaakt waarvan ik dacht:
dit is niet in de haak. Natuurlijk ben je het niet altijd eens met
beslissingen van de scheidsrechter, maar dat had ik in
Nederland ook hoor. Ik laat het lekker op me afkomen allemaal.'

'Ik bekijk het van week tot week. Maar het is leerzaam om een
keer mee te maken, werken in een andere cultuur. Je krijgt
nieuwe inzichten en daar word je alleen maar beter van. We
zien wel. Waar ik ook werk, ik moet me er goed bij voelen, dat
is het belangrijkste.'

'Nee, dan zit ik in Flachau, Oostenrijk. Wij spelen de 23ste nog een
wedstrijd. De volgende dag trainen we 's ochtends en daarna
stap ik in het vliegtuig naar Oostenrijk, waar mijn familie me
komt oppikken. De 27ste ga ik dan weer terug naar Cyprus. Dan
vieren we hier met z'n allen Oud en Nieuw. Op 2 januari spelen
we alweer voor de beker. Zo houden we het ritme er lekker in.'
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Fotograaf: ERIC VERHOEVEN

ROBIN PRÖPPER

Stil zitten is
niets voor mij
Robin Pröpper (25) begon ijzersterk aan
het seizoen. Hij werd verkozen tot aanvoerder en was een belangrijke pilaar in
de ploeg van nieuwe coach Frank
Wormuth. Tot hij op 16 september zijn
kruisbanden scheurde. Het belet hem
niet zich te blijven ontwikkelen.
“Stil zitten is niets voor mij.”
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H

oe is het nu? Of is dat een stomme vraag aan iemand die
revalideert van een kruisbandblessure? 'Ha, nee, hoor. Het

gaat best goed, eerlijk gezegd. Ik ben al zo blij dat ik nu
echt al een paar maanden verder in mijn herstel zit. De
eerste twee weken na de operatie kun je niets. Dan zit of lig je alleen
maar op de bank. Na een poosje ben je wel klaar met alle boeken,
puzzels, series en de PlayStation. Al heb ik wel wat goede dingen
gelezen, de biografie van de oprichter van Nike Phil Knight, een boek
over de Bijlmerramp van Daan Dekker en 'Wees onzichtbaar' van
Murat Isik.'

Dat is andere kost dan 'De ontvoering van Freddy Heineken' of 'Gijp'.
'Ik ben wat breder geïnteresseerd dan de meeste voetballers. Al is dat
niet zo heel moeilijk, haha. Ik vind het leuk om dingen te doen, te
leren, te ondernemen. Stil zitten is niets voor mij. Dus je kan wel uittekenen dat het die eerste twee weken flink bijten was. Je voelt je lijf
ook zwakker worden. Eigenlijk zak je eerst nog wat verder weg, voordat je eindelijk de lange weg omhoog langzaam vindt. Dat is mentaal
best pittig.'

Wat gebeurde er nou precies op die fatale zestiende september tijdens SC
Heerenveen-Heracles? Er leek weinig aan de hand.
'Er was ook eigenlijk niets aan de hand. Ik maakte een beweging met
mijn linkerbeen die ik twintig keer in een wedstrijd maak. Ik stap
naar links en mijn onderbeen blijft staan. Ik voelde direct dat er iets
mis was met mijn knie. Dat maakt het wel een beetje eng, dat het
geen heel rare beweging was. Dan denk je: waarom gebeurt mij dit?
Ik voelde me fit, speelde prima, was niet moe en stond redelijk stabiel.'

Fotograaf: ERIC VERHOEVEN

Dat moet straks uit je hoofd, dat het weer kan gebeuren.
'Ja, dat zal ik moeten loslaten. Het schijnt dat het een jaartje duurt eer
je ook op mentaal vlak weer zorgeloos voetbalt. Het is niet anders.'

Voor een kruisbandblessure staat zes tot negen maanden. De weg is nog
lang. Hoe blijf je gemotiveerd?
'Je kunt steeds iets meer doen, gaat steeds naar het volgende traject.
Dat motiveert. Ik revalideer in Zeist met een leuke groep gasten, we

‘Het is duidelijk dat veruit de meeste spelers een
mooi grasveldje prefereren boven kunstgras’
zitten in hetzelfde schuitje. Dat is prettig. Joshua Smit loopt drie
weken op mij voor, aan hem kan ik zien wat mijn volgende stap is. In
week 6 was ik aan het aquajoggen en deed hij al stabiliteitsoefeningen op een mat. Dan denk je: oh daar ga ik straks naartoe, dat lijkt al
meer op trainen voor profvoetbal dan dat gesjok door een bad, haha.'

Zijn er nog voordelen aan zo'n zware blessure?
'Mentaal lever je een beste strijd natuurlijk. De eerste dag was wel
heel zwaar. Maar ach, het is niet het ergste van de wereld. Je moet
door. Er was al snel een datum voor de operatie, dan kun je daar al
naartoe leven. Het is ook echt een bevrijding als je na zes weken zonder brace en krukken door het leven kan.'
'Wat ik wel vervelend vind, is dat je negen maanden praktisch niet bij
de club, niet bij het groepsproces bent. Er was laatst een etentje met
de groep. Daar ga ik dan niet heen, want ik moet dan drie uur in de
auto zitten plus nog drie uur op een stoel. Dat is te lang, niet goed
voor het herstel. Dat is balen, want dat vind ik heel leuke dingen. Ik
communiceer, leer en help graag.'

'Maar goed, aan zelfmedelijden heb je niets, ik sta er liever positief
in. Ik kan bijvoorbeeld nu andere dingen trainen waar je door alle
trainingen en wedstrijden bij je club niet aan toekomt. Kan mezelf
over de hele breedte sterker maken. Neem bijvoorbeeld je snelheid en
je voetenwerk, je spiercapaciteit. Je kunt er echt sterker uit komen. Ik
zit nu in een goede flow, hoop dat ik geen tegenslagen krijg en ga
ervan uit dat ik minstens zo sterk terugkeer.'

Hoe ben jij nu voor je omgeving?
'Ik ben nog wel vrolijk, dat is ook mijn aard. Iets anders vrolijk, maar
toch. Ik besef eens temeer dat ik de ideale job heb. Ik zit nu tijdelijk
in een huis van mijn broer Davy nabij Zeist. Zodoende zie ik mijn
ploeggenoten niet dagelijks trainen. Dat lijkt me wel heel lastig, dan
wil je daar ook staan. Maar ik prijs me gelukkig met de groep waarmee ik revalideer, het zijn leuke gasten met hetzelfde doel.'
Het seizoen begon zo fraai voor Pröpper. Heracles schoot uit de startblokken. De 25-jarige centrumverdediger stond er symbool voor, aan
het eind van de voorbereiding was hij door de spelersgroep verkozen
tot aanvoerder. Een unanieme beslissing. Het maakt hem trots. 'Maar
feitelijk is er voor mij niets veranderd, behalve dat ik de toss mag
doen. Ik ga niet anders tegen jongens praten dan ik al deed. En ben>
ook niet meer gaan organiseren. Ik bewaakte de boetepot al, was
altijd wel bezig met dingen organiseren, communiceren, ben van
mezelf al redelijk geïnteresseerd in anderen.'

Oh leuk, een boetepot! Wat gebeurt daarmee en wie waren de meest ruimhartige donateurs?
'Ik weet niet wie nu het klassement leidt, dat heb ik even overgedragen. Maar Paul Gladon en Jamiro Monteiro waren vorig seizoen het
vaakst te laat. Maar het viel mee, hoor. En op “te laat komen” staat 20
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euro. We gaan er aan het eind van het seizoen een paar dagen van naar
Zuid-Europa met z'n allen. Dan moet er wel wat worden bijgelapt, want
daar komen we niet aan met de boetes. Deze trainer is trouwens coulanter
als er iemand te laat komt, maar weer strenger bij een domme rode kaart.
Dan kun je 150 euro aftikken.'

Je bent ook lid van de Centrale Spelersraad, de CSR. Hoe dat zo?
'Dat kwam drie, vier jaar geleden op mijn pad. Mijn zaakwaarnemer Louis
Laros vroeg me ervoor, ik speelde toen nog in de eerste divisie en de eerdere vertegenwoordiger vanuit die competitie was volgens mij naar het
buitenland gegaan of zo. Louis wist dat ik het leuk vind om me verder te

‘Het werkt goed als je af en toe wat leuks naast
het voetbal samen doet. Dat werkt echt in het
veld door. Dat werkt echt in het veld door. Je leert
elkaar beter kennen, hebt meer voor elkaar over’
ontwikkelen, graag dingen goed geregeld wil hebben. Niet alleen voor
mezelf maar ook voor anderen. En ik kan mijn mening en gedachten aardig verwoorden.'
'Feitelijk vorm en vertegenwoordig je de mening van de profvoetballers
over tal van onderwerpen zoals wat te doen als er een club in de financiële
problemen zit, de kunstgrasdiscussie en meer van dat soort zaken. We

doen een hapje en een drankje en er is een notulist van de VVCS die onze
mening noteert.'

Wie zijn je collega's en wat doen jullie precies?
'Onder andere Stijn Schaars van Heerenveen, Bram van Polen van PEC
Zwolle, Willem Janssen van FC Utrecht. Leuke, slimme gasten. We
komen eens in de twee, drie maanden samen in hotel Oud-Londen in
Zeist, dan krijgen we een mapje met de onderwerpen en gaan we praten.'

Jij bent als speler van Heracles natuurlijk de felste voorstander van kunstgras?
'Haha, dat valt wel mee. Ik speel ook het liefst op een normaal grasveld,
maar ik vind wel dat er een lijn moet worden getrokken. Dat niet de ene
club moet opdraaien voor de kosten. Dat alles eerlijk verdeeld wordt qua
geld. Er moet denk ik veel gebeuren wil iedereen overstag gaan. Het is
duidelijk dat veruit de meeste spelers een mooi grasveldje prefereren
boven kunstgras. Dan ga ik niet dwarsliggen, zoals gezegd: ik speel ook
het liefst op normaal gras.'
Pröpper komt uit een voetbalfamilie, zijn vader speelde bij de topamateurs, oudere broer Davy is international en gewaardeerd speler van
Premier League-club Brighton & Hove Albion, jongere broer Mike probeerde door te breken bij De Graafschap en FC Den Bosch. Toch kun je ze
niet met elkaar vergelijken.
'Waar ik best wel extravert ben, is Davy wat introverter. Mike zit er tussenin. Bel je mij voor een sporttalkshow ben ik enthousiast, maar Davy laat
het liever lopen. Hij zoekt de spotlights niet op.'
'Ik vind het leuk om mijn mening te verkondigen. Dat is altijd zo geweest,
al zijn we allebei wat meer naar het midden opgeschoven. Davy zei vroeger
nog veel minder, mocht best meer voor zichzelf opkomen, ik was juist
hartstikke druk, lag de hele tijd met mijn trainers in de clinch. Ik heb
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geleerd dat het zo niet langer kon. Ik zat mezelf in de weg. Davy eigenlijk
ook, maar dan precies op de andere manier. Wat hij teveel had, had ik te
weinig en andersom. '
'Wat voetbal betreft is het wel duidelijk wie de beste genen heeft, haha. De
loopacties, het inzicht en de balbehandeling van Davy zou ik ook graag
bezitten. Ik moest het altijd hebben van het harde werken, mijn mentaliteit. Ik ben vroeger wel jaloers geweest op Davy. Het leek bij hem allemaal
vanzelf te gaan. Ik wilde ook zo graag naar de top, maar kreeg pas laat de
kans bij een profclub. Davy zat al snel bij Vitesse en stroomde vlot door
naar het eerste. Hij was altijd het grote talent. Ik heb dat ook wel naar
hem en mijn ouders toe geuit, die frustratie. Zeker als puber. Maar nooit
in extreme mate. Ik denk dat het nou eenmaal zo werkt.'

'Goed, wij rondspelen. Maar na een kwartier dacht ik toch wel: moeten
we niet toch iets ondernemen? Er is toch een drang om naar voren te gaan
met die bal. “Nee, coachte Wormuth, laat ze maar komen.” Uiteindelijk
gebeurde dat en werd het alsnog hartstikke spectaculair met 3-5 winst tot
gevolg.'
'Soms lijkt voetbal wel schaken, tactisch is deze trainer enorm interessant, we kunnen een hoop van hem leren. Hij is ook druk met data.

'Soms lijkt voetbal wel schaken, tactisch is deze
trainer enorm interessant, we kunnen een hoop
van hem leren’
'Ha, als kleine jongen voetbalde ik liever tegen Mike want daar kon ik nog
wel van winnen. Maar dan ging Davy, Mike helpen en had ik het weer
moeilijk. Het is wel goed voor me geweest. Ik moest echt telkens alles
geven tegen die twee.'

Hoe is jullie verhouding nu?
'Die is hartstikke goed. Anders zou ik nu niet in Davy's appartement in
Scherpenzeel verblijven, haha. Ik ben ongelooflijk trots op Davy, dat hij zo
goed gespeeld heeft in het Nederlands elftal. Ik vind het ook heel dapper
dat hij PSV, waar alles toch vertrouwd was, anderhalf jaar geleden heeft
ingeruild voor een redelijk ongewis avontuur bij Brighton, toch niet de
grootste club van Engeland. Maar hij past er perfect en is er echt beter
geworden.'
'We doen nu best veel samen voor zover dat lukt, want Davy zit natuurlijk
in Engeland. Het interieur van appartementen opknappen vinden we leuk,
musea bezoeken, nieuwe dingen ontdekken in nieuwe landen. Mike
speelt bij RKHVV, ik denk dat hij het wel moeilijk heeft gevonden om de
profvoetbaldroom op te geven. Zeker omdat mensen dan gaan vragen
naar ons, zijn broers. Maar hij gaat een mooie reis door Kenia maken met
een vriend en komt vast goed op zijn pootjes terecht.'

Fotograaf: ERIC VERHOEVEN

Hoeveel sprints we in een wedstrijd maken, hangt hij vaak op in de kleedkamer. En dan het aantal sprints van een Bundesliga-duel ernaast. Daar
schrik je wel van, van dat verschil. Dan maakt hij er een spelletje van. Of
we de volgende wedstrijd niet tot meer sprints kunnen komen.'

Waar kom jij later terecht, schat je in?

Dus dan gaan jullie soms maar in het luchtledige sprinten.

'Ik kan zeker nog stappen maken. Kleine kans dat ik ook de Premier
League en het Nederlands elftal haal zoals Dave, maar zolang er een kans
is, ga ik ervoor om verder te komen. Het zal ook geen ramp zijn als ik na
mijn carrière nog moet werken. Dat ga ik sowieso doen. Ik oriënteer me
nu al op wat leuk zou kunnen zijn. Zo'n snuffelstage bij Asito pak ik met
beide handen aan. Ik heb meegekeken bij de afdelingen marketing,
Human Resources, ICT en business development. Vooral dat laatste vond
ik interessant. Moet je heel creatief voor zijn. Ik volg ook een trainerscursus, maar kan me zomaar voorstellen dat ik de voetballerij na vijftien jaar
helemaal beu ben.'

'Nee, dat doe je niet. Maar waar je eerst iets liet lopen, ga je er nu vol voor.
Tegen Willem II kregen we met 5-0 op de kloten. Na afloop bleek dat we
66 sprints hebben gemaakt, terwijl een speler van Schalke er soms in zijn
eentje 44 maakt. Dan doe je dus veel te weinig. We moeten er in
Nederland naartoe dat we meer arbeid gaan leveren zonder onze roots te
verloochenen.'

Heracles begon sterk aan het seizoen. Met een nieuwe Duitse coach Frank
Wormuth en een grotendeels nieuwe, jonge selectie. “Wormuth is een
heel interessante trainer. Hij denkt overal over na, is altijd tot in de puntjes voorbereid. Hij wist bijvoorbeeld van tevoren dat Heerenveen zou
inzakken. Dus was moesten wij doen? Gewoon de bal achterin rondspelen, net zolang tot zij wat zouden ondernemen. Zij speelden thuis, zijn
toch de iets grotere club.

Soms denk je wel: slaan we niet door met training en voeding? Is het niet minstens zo belangrijk om en af toe een flinke pils te drinken met de hele groep voor
de saamhorigheid?
'Dat is ontzettend belangrijk. Bij mijn vorige club De Graafschap deden
we dat ook geregeld na een wedstrijd. Het werkt goed als je af en toe wat
leuks naast het voetbal samen doet. Dat werkt echt in het veld door. Je
leert elkaar beter kennen, hebt meer voor elkaar over.'
'Bij Heracles halen we “de schade” later in. Als wij na het seizoen naar
Mallorca gaan, komt er weinig Spa Rood aan te pas. Lekker op het strand,
zonnetje en een drankje erbij. Geweldige weekenden zijn dat, ook voor de
teambuilding. Sprinten doen we dan bij wijze van spreken alleen naar de
bar, haha.'
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GUYON PHILIPS

Een voetballeven kan soms raar lopen. Vraag maar aan Guyon
Philips. De 25-jarige aanvaller vond zich deze zomer ineens
terug op IJsland. Nu wil hij er voorlopig niet meer weg.

G

Nog wel even gegoogeld waar je terecht zou komen?

uyon Philips zegt het maar gewoon eerlijk: van
IJsland wist hij niets toen hij deze zomer in het
vliegtuig naar Reykjavik stapte. 'Ja, dat het er
koud kan zijn.' Maar verder? Niets. 'Het is ook
niet het eerste land waar je aan denkt bij een buitenlands
avontuur', lacht hij. 'Maar goed, dingen lopen soms zoals ze
lopen.'

'Ja, zeker. Laat ik het zo zeggen: ik had al snel door dat je
wel avontuurlijk ingesteld moest zijn om het hier naar je
zin te hebben. Vinkingur speelt in de plaats Ólafsvík, een
dorpje van 1000 inwoners, op 200 kilometer van Reykjavik,
waar de meeste mensen in IJsland wonen. Ólafsvík ligt in
the middle of nowhere. Daarom zitten ook veel buitenlandse spelers bij deze club. Voor veel IJslanders is het te ver van
de bewoonde wereld.'

Philips is een 1.93 meter lange spits van 25 jaar die in
Nederland de jeugdopleiding van Vitesse doorliep en daarna uitkwam voor respectievelijk Go Ahead Eagles, FC
Volendam, Telstar, Achilles'29 en FC Oss. Nadat hij in de
zomer bij Team VVCS had meegetraind, tekende hij in
IJsland een contract bij UMF Vikingur, een club uitkomend
op het tweede niveau in IJsland. De ploeg had zich ten doel
gesteld om te promoveren naar de hoogste divisie en kon
daarbij een (kop)sterke aanvaller uit Nederland wel gebruiken.

Wat gaf de doorslag om het toch te doen?

Wanneer hoorde je van de belangstelling?
'Het is allemaal heel snel gegaan. Ingólfur Sigur_sson is een
IJslandse jongen die nog ken van FC Volendam. Hij was daar
op proef en ik reed hem vaak terug naar zijn hotel.
Eigenlijk heb ik hem gewoon gevraagd of hij nog een club
voor me wist. Een beetje een gok, maar nog diezelfde dag
belde hij terug: 'Stuur je beelden maar op naar Vinkingur,
ze hebben interesse'. Een half uur later kwam er een aanbieding binnen. Die zag er goed uit. Een dag later zat ik in het
vliegtuig naar IJsland.
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'Het feit dat ik niets te verliezen had. Mijn relatie was net
uit, ik had een lastige tijd in het voetbal gehad. Ik dacht:
weet je wat, ik zeg mijn huis op en doe het gewoon!'

En?
'Ik heb inmiddels een IJslandse vriendin, haha. Het leven
kan soms raar lopen. Ik heb zeven jaar samengewoond,
maar dat ging deze zomer uit. Achteraf viel het precies
samen met dit avontuur.'

Hoe is het in voetballend opzicht bevallen?
'Toch wel iets minder, moet ik zeggen. De competitie loopt
hier, vanwege de extreem koude winter, van april tot eind
september. Ik kwam dus midden in het seizoen, dat is niet
ideaal geweest. Uiteindelijk heb ik maar zes wedstrijden
gespeeld, en niet gescoord. Het voetbal is een beetje zoals je
dat in de lage Engelse en Schotse divisies vaak ziet: veel
lange ballen naar voren. Op zich vind ik dat nog niet zo
erg, maar dan moeten die ballen wel een beetje op maat
zijn.'
Inmiddels is de competitie dus afgelopen en zoekt Philips
naar een nieuwe uitdaging in IJsland. Die hoopt hij te vin-
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den bij het uit de hoogste divisie gedegradeerde Keflavík. Bij die
ploeg traint hij nu mee. Het zou voor de 25-jarige spits de
negende club in zijn carrière zijn.
Negen clubs in vijf jaar. Ja, dat is veel, moet Philips toegeven.
Zijn loopbaan is tot nu toe een aaneenschakeling van blessures
en pech met trainerswissels geweest. Ook het overlijden van
zijn moeder wierp hem ver terug. 'Maar ik moet ook in de spiegel kijken', beseft hij. 'Het kan niet alleen maar zo zijn dat het
aan anderen ligt. Misschien ben ik soms te mondig geweest
richting trainers.'
Het gevolg was een grillige carrière, ver weg van de schijnwerpers van de eredivisie. En dat was wel zijn droom toen hij bij
Vitesse de jeugdopleiding doorliep. Het lukte hem echter niet
om de laatste stap naar het eerste elftal te zetten. 'Het was in
Arnhem de tijd van Jordania', legt hij uit. 'Voor jeugdspelers
was nauwelijks plek. Ik had spelers als Bony, Pedersen, Reis en
Havenaar voor me. Dan moet je reëel zijn: dan wordt het een
lastig verhaal.'
Philips stapte over naar Go Ahead Eagles. Daar kreeg hij te
maken met Erik ten Hag als trainer. 'De beste die ik ooit heb
meegemaakt', zegt hij. Ondanks het feit dat hij niet veel speelde, zijn rol was die van pinchhitter. 'Maar Ten Hag gaf iedereen
het gevoel dat hij belangrijk was. Niet alleen de nummer 1,
maar ook de nummer 30. Ik vond hem ijzersterk. Niet alleen
tactisch, maar ook in de communicatie.'

periode. Gelukkig kwam IJsland toen op mijn pad. Het betekende rust in mijn hoofd.'

Wat is het leuke van voetballen op IJsland?
'Het is verfrissend. In Nederland weet je op een gegeven
moment wel wat het is om bij Helmond Sport te spelen. Hier
kwam ik in andere stadions, met nieuwe tegenstanders. Dat
was leuk.'

En wat is niet leuk aan voetballen op IJsland?
'Wat ik zei: het voetbal is hier anders. Vooraf waarschuwden ze:
hou er wel rekening mee dat het in IJsland veel fysieker is, veel
meer knokken. Dat bleek ook echt zo te zijn. Gelukkig staat
Keflavík bekend als een meer voetballende ploeg. Ik hoop daar
beter tot mijn recht te komen.'

Hoe is het leven buiten het voetbal?
'Er speelden bij Vikingur vijf Spanjaarden, twee jongens uit
Sierra Leone, een Ghanees, een Engelsman en ik dus. We waren
op elkaar aangewezen, want de eerste grote supermarkt ligt op
drie kwartier rijden. Er is wel een klein supermarktje, maar die
is extreem duur, zelfs voor IJslandse begrippen. Wat ik leuk
vond, is dat we vaak bij elkaar gingen eten. Ik heb veel Spaanse
en Afrikaanse gerechten leren kennen dit jaar. En de omgeving
is prachtig.'

Terwijl hij in de media juist wordt afgeschilderd als een stugge man…
'Dat komt volgens mij omdat hij alles overdenkt, ook wat hij in
de media zegt. Het verbaasde mij niet dat hij naar Ajax ging, hij
is de meest complete trainer die er in mijn ogen rondloopt in
Nederland. Op trainingen leek het soms of hij ogen in zijn rug
had. Hij zag álles. Vrienden van mij zijn voor Ajax. Zij waren
vorig seizoen gereserveerd toen Ten Hag kwam. Maar ik voorspelde al: hij is iemand die tijd nodig heeft om een team neer
te zetten. Wacht maar af, die gaan voor de Champions League
en het kampioenschap. En zie nu, ze zijn aardig op weg. Ten
Hag heeft me ook geïnspireerd om meer van het trainersvak te
weten te komen. Ik ben mijn papieren aan het halen. Achteraf
denk ik weleens: was ik hem maar niet zo vroeg in mijn carrière tegengekomen. Alle trainers na hem zijn minder. Dan ga je
je snel irriteren. Dat is niet altijd goed geweest.'
Philips kwam via FC Volendam en Telstar in 2017 bij Achilles'29
terecht waar hij tevergeefs op zijn salaris wachtte. Een dieptepunt in zijn carrière. FC Oss ving hem op. 'Daar ben ik trainer
Klaas Wels nog altijd dankbaar voor.' Maar in Brabant sloeg
opnieuw het noodlot toe: Philips brak zijn enkel. Seizoen over.
Hij zegt eerlijk: 'Toen dacht ik wel: het wordt nu lastig om aan
een nieuwe club te komen. Ik heb in de voorbereiding nog met
Alemannia Aachen meegedaan. Ze waren op zich tevreden,
maar we kwamen er financieel niet uit. Daarna heb ik in
Berlijn nog meegespeeld bij een club, maar die zochten een
ander type spits, en ik ben voor een testwedstrijd op en neer
gegaan naar Luxemburg. Dat ging perfect, want zowel die ploeg
als de tegenstander wilde me hebben, maar ze konden me niet
betalen. Onderwijl hield ik mijn conditie op peil bij Team
VVCS. Het was achteraf gezien een hele hectische, onzekere

Heb je ook iets van het land kunnen zien?
'Vrij weinig moet ik zeggen. Je bent toch vooral met voetbal
bezig. Er staan nog wel een aantal dingen op het lijstje, zoals
een bezoek aan de geisers. In Blue Lagoon, en natuurbad van 39
graden, ben ik wel geweest. En ik wil nog een keer naar het
noorden van IJsland, daar woont familie van mijn vriendin.'

Wanneer is voor jou het avontuur op IJsland geslaagd?
'Ik wil hier laten zien wat ik kan. Dat is nog niet gelukt. Ik was
er echt ziek van dat ik maar zes wedstrijden heb gespeeld,
omdat ik pas midden in het seizoen kwam. Ik wil dat de mensen hier straks zeggen: die Philips, dat is echt een goeie voetballer. Verder kijk ik niet te ver vooruit. Er schijnen in IJsland
veel scouts rond te lopen van Noorse en Deense clubs. Wie weet
ga ik daar ooit naartoe. Dit buitenlands avontuur smaakt in elk
geval wel naar meer.'

Tot slot, ben je met Kerst in Nederland?
'Alleen Tweede Kerstdag. Kerstavond en Eerste Kerstdag vier ik
nog in IJsland. Het schijnt hier echt een heel groot feest te zijn.
Ik laat me graag verrassen.'
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BENJAMIN VAN DEN BROEK
'Ik ben wel trots,' zegt Benjamin van den Broek, precies een jaar nadat hij een punt zette achter
zijn voetballoopbaan. 'Ik heb 260 wedstrijden betaald voetbal gespeeld. Dat kunnen er niet veel
zeggen. Ik was alleen niet de beste in keuzes maken,' glimlacht de voormalig middenvelder die
binnenkort aan de slag gaat bij FIFPro, de mondiale spelersvakbond.

D

ie keuzes, ach, dat valt wel mee. Van den Broek had langer in Engeland willen spelen dan de twee seizoenen die
hij bij Shrewsbury Town doorbracht. Hij had het naar
zijn zin bij de derdeklasser, genoot van volle stadions en
de beleving van fans. 'Engeland is 't voetbalwalhalla. En als je het een
paar duels goed doet, dan schiet je zo omhoog, zoals Jamie Vardy, die
begon in de zesde klasse en is nu international. Misschien had ik langer moeten blijven.'
Van den Broek koos voor FC Den Bosch, dat destijds op weg leek
naar de Eredivisie, maar er niet geraakte. Toch was het geen slechte
keus. 'Ik heb er mijn fijnste tijd gehad. Ik speelde alles, was aanvoerder en mijn oudste zoon werd er geboren. Het was een goede match.
Ik ben een hardwerkende middenvelder en dat vinden die fanatiekelingen op de M-Side heerlijk.'
Als 18-jarige maakte hij verkeerde keuzes bij NAC Breda. Hij debuteerde in de play-offs tegen Vitesse, maar dat was het enige hoogtepunt. Meer speelde hij niet in een ploeg met ervaren profs als Rob
Penders, Patrick Zwaanswijk en Leonardo. 'Ik was 18, onervaren en
dacht dat de wereld aan mijn voeten lag. Ik vergat dat ik harder moest
trainen en als prof moest leven. Ik ging nog wel eens een drankje
doen in de stad of eten bij McDonalds…'

'Ik ben voor een eerlijkere verdeling van
inkomsten en vind het prima dat de grote
clubs Europese inkomsten overmaken
naar kleinere clubs.
Andere keuze: hij stapte over naar Haarlem en draaide een prima eerste jaar. Maar in het tweede seizoen stevende de club af op een faillissement. 'Sommige jongens kregen geen salaris en moesten geld
lenen van hun ouders voor benzine. Ik had geen problemen. Maar
toen Haarlem omviel, zag ik volwassen mensen, die al jaren bij de
club waren, huilen. Dat maakte indruk.'
In Roemenië ging het ook voor hem mis, bij eredivisionist
Universitatea Cluj. Toenmalig technisch directeur Alfons
Groenendijk, die Van den Broek had gecoacht bij FC Den Bosch,
vroeg hem. 'Ik twijfelde lang. Mijn oudste zoon was één maand oud
en ik hoorde over spelers in Roemenië die niet betaald kregen.'
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Het riante salaris gaf de doorslag. 'Het contract was om van te dromen. Ik dacht: ik blijf anderhalf jaar en dan tik ik de helft van mijn
huis af.'
Van den Broek kreeg geen cent. Na drie nederlagen op rij moest de
coach weg, even later vertrok de geldschieter. Geen reizen per vliegtuig meer, maar per bus, acht uur tuffen over slechte wegen. 'De
nieuwe trainer was een dictator, die vertelde dat hij niets met buitenlanders had. Van hem moest je rusten tussen de twee dagelijkse trainingen, niets anders. Je mocht je huis niet uit. Hij beïnvloedde je hele
leven.'
Van den Broek accepteerde het. 'Ik had nog een hoop geld tegoed.'
Hij zag af van het plan zijn vrouw en kind te laten overkomen vanuit
Nederland. 'Maar we hadden geen huis meer én ik had geen inkomsten. Ze moest met de kleine bij haar ouders op zolder wonen. Het
trok een zware wissel op onze relatie.'
Hij telde de dagen af. Zijn contract had een clausule: bij degradatie
mocht hij weg. 'Drie dagen nadat we waren gedegradeerd zat ik in
het vliegtuig, ook al speelde Cluj nog een bekerfinale tegen Steaua.'
Van den Broek heeft nog steeds geld tegoed. Hij won alle juridische
procedures, maar Cluj betaalt niet omdat het failliet zou zijn gegaan.
'De club speelt nog steeds, met dezelfde naam, kleuren, trainers en
stadion en op de website staat de geschiedenis van de failliete club …
Het klopt van geen kant.'
Toch klaagt Van den Broek niet. 'Als ik mijn appartement verliet, dan
zaten daar 40 oma's te bedelen. Ook dat is Roemenië…'
Van den Broeks wereld is groter dan het voetbalveld. Hij studeerde
Topsportmanagement en Ondernemerschap aan de VVCS Academy
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en combineerde dit met zijn voetballoopbaan. 'Twee avonden college en
dan nog wat huiswerk. Het ging gemakkelijk, ik had er plezier in.'
Zijn afstudeerscriptie ging over de gebrekkige beleving bij Nederlandse
BVO's. 'Veel clubs halen iedere twee weken hetzelfde draaiboek uit de
kast: dit gaat gebeuren, de jongens gaan voetballen en de mensen gaan
weer naar huis. PSV krijgt het stadion altijd vol, maar biedt het publiek
tóch een lichtshow.' 'Kleinere clubs moeten juist méér doen in of rondom
het stadion. Natuurlijk is voetbal belangrijk, maar met winnen alleen
komt het stadion niet vol.'
Door de problemen bij Haarlem en Cluj én door zijn studie had Van den
Broek veel contact met de VVCS. 'We leerden Benjamin kennen als aimabel en betrokken,' zegt voorzitter Danny Hesp. 'Zijn interesse in voetbal
ging verder dan het beoefenen zelf. Hij was altijd bezig zichzelf op meerdere vlakken te ontwikkelen.'
De VVCS vroeg Van den Broek als lid van de Centrale Spelers Raad (CSR).
'Dat vond ik een eer. Je vertegenwoordigt toch met negen anderen alle
spelers. En je hebt instemmingsrecht, net zoals met de afgewezen degradatie van FC Twente, dat ging niet zonder groen licht van de CSR.'

Via de CSR belandde Van den Broek in de tuchtcommissie van de KNVB.
Als een speler het niet eens is met een voorgestelde straf, dan komt dit
orgaan in actie. 'Het is razend interessant. Er zitten advocaten in, juristen,
een officier van justitie. Die kijken heel sec naar de regels. Ik kijk als ervaringsdeskundige bijvoorbeeld of het veld nat was, waardoor een tackle
heel anders is.'
'Je kunt videobeelden vaak bekijken, maar in de vertraging lijkt een elleboogstoot heel wat, terwijl zo'n elleboog soms gewoon gebeurt. Hoe vaak
ik er eentje heb gehad… '
Vanaf januari gaat Van den Broek aan de slag bij FIFPro. 'Ik ben razend
nieuwsgierig wat daar allemaal gebeurt. Vroeger zei ik vaak, dat het te gek
zou zijn voor een vakbond of voetbalbond te werken. Nu heb ik de tuchtcommissie én FIFPro. Dat is een droom.'
'Mijn nieuwe werk is erop gericht om het voetbal en de omstandigheden
voor spelers te verbeteren. Ik ben de laatste jaren zó geholpen, waardoor
ik het gaaf zou vinden anderen te helpen en bij te dragen aan hun ontwikkeling en leven.'
'De vakbond heeft mij veel gebracht.'

'Ik was er altijd. Ik zat met leuke jongens die allemaal brede interesse
hadden en nuchter aankeken tegen het voetbal.'
Onlangs stopte Van den Broek bij de CSR, maar hij heeft wel een mening
over de toekomst van het Nederlandse voetbal. 'Ik ben voor een eerlijkere
verdeling van inkomsten en vind het prima dat de grote clubs Europese
inkomsten overmaken naar kleinere clubs.
Met meer solidariteit kunnen andere teams bijvoorbeeld investeren in de
jeugdopleiding of betere spelers. Worden die clubs sterker, dan gaat het
niveau omhoog. En wie weet prikkelt die verdeling kunstgrasclubs over te
stappen op echt gras.'

'Ze hebben me geholpen met Haarlem en Cluj, ik heb de VVCS Academy
gedaan die veel deuren heeft geopend, ik ben in de CSR gekomen en ze
hebben me geattendeerd op de vacature bij FIFPro.'
'Dat zijn volop redenen om lid te worden. Het is zo'n klein bedrag en
brengt je zó veel. Ik ben de VVCS héél dankbaar.'
Zowaar een goede keuze …
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Eerste VVCS Personal Trainer
Event met enthousiasme ontvangen
OP 17 OKTOBER JL. VOND HET EERSTE PERSONAL TRAINER EVENT VOOR (OUD-)PROFVOETBALLERS PLAATS OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST. DE REDEN VOOR DE ORGANISATIE VAN DIT
EVENT IS DAT STEEDS MEER (OUD)PROFVOETBALLERS AANGEVEN ZICH IN DEZE RICHTING
TE WILLEN ONTWIKKELEN, WAARBIJ HUN TOPSPORTACHTERGROND PERFECT AANSLUIT.
TWAALF (OUD)PROFVOETBALLERS MELDDEN ZICH VOOR HET EVENT IN ZEIST.

V

oor het event had de VVCS twee
gastsprekers uitgenodigd:
Jelmer Siemons van opleidingscentrum Start2Move en Kilian
Stoker van Fysiomed.
De presentatie van Jelmer was erop gericht
de deelnemers praktische tools aan te reiken om als personal trainer cq. fysieke trainer aan de slag te gaan in het amateur- of
profvoetbal. Daarnaast gaf hij inzicht in
zowel de mogelijke valkuilen alsook de kansen van het actief zijn als personal trainer in
de voetbalwereld.
Kilian gaf een presentatie over het ontstaan
en de werkwijze van Fysiomed. En in het
bijzonder over de plyometrische oefenvormen. Dit is een specifieke trainingsmethode, welke bestaat uit verschillende sprongvormen, namelijk: jumps, hops en bounds.
Over deze specifieke trainingsvorm kregen
de deelnemers zowel een theorie- als praktijkles aangereikt. Vanzelfsprekend was er
bij beide workshops genoeg ruimte voor
interactie. Hiervan werd dan ook gretig
gebruik gemaakt door de deelnemers. Het

was duidelijk merkbaar dat de onderwerpen
hen interesseerden. Dit mede doordat er
veel raakvlakken zijn met het voetballen.
Na afloop van het vier uur durende event
waren de deelnemers gemotiveerd om het
aangereikte verder te vertalen naar hun
eigen praktijk. Voor de één betekent dit het
daadwerkelijk beginnen met een opleiding
tot personal trainer, voor de ander het toepassen van specifieke vormen tijdens zijn
nog actieve voetbalcarrière. Weer een ande-

re deelnemer is van plan om aan de slag te
gaan met cliënten op basis van plyometrische oefenvormen. We kunnen dus wel stellen dat het eerste Personal Trainer Event
voor (oud)profvoetballers met veel enthousiasme is ontvangen.
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Door LEX MULLER

Menno Heerkes (25)

Baan is nu belangrijker dan
alleen maar voetballen
VOORBIJE ZOMER GAF MENNO HEERKES ZIJN (JONGENS)DROOM OP. 'IK HAD ALS DOEL
HEEL LANG IN DE EREDIVISIE TE VOETBALLEN. IK ZAT ER WEL NET TEGENAAN. MAAR HET
LUKTE ME STEEDS NÉT NIET', LEGDE HIJ, AMPER 25 JAAR EN NOG BRUISEND VAN DE
IDEALEN, ZICH NEER BIJ DE ONVERBIDDELIJKE REALITEIT. 'IK HEB TOEN VOOR MEZELF DE
KEUZE GEMAAKT OM TOCH NIET ALLEEN VOOR HET VOETBALLEN TE GAAN.'

Z

o'n zeven jaar zette hij gedreven
door, terwijl stilaan de twijfels
opkwamen en geleidelijk toenamen. In zijn tweede seizoen
(2017-2018) bij het Duitse SV Meppen rijpte
de bezinning dat hij zich wel degelijk meer
moest richten op een maatschappelijke carrière. 'Ik speelde nog maar weinig. Ik trainde in de middag. Overdag had ik best veel
tijd over. Ga je toch wel iets meer nadenken

Menno Heerkes, op 22 juli 1993 geboren in
het Overijsselse Hardenberg, kreeg het dna
mee van vader Gert Heerkes, een bekende
trainer. Het was bijna voorspelbaar dat
zoonlief in de jeugd van HHC Hardenberg
de aandacht zou trekken van de nodige
scouts. 'Ik was twaalf, toen FC Emmen me
benaderde voor de jeugdopleiding.' Op 35
km van zijn ouderlijk huis spendeerde hij
drie seizoenen aan de verdere ontplooiing
van zijn talent als middenvelder. Twee jaar

‘Je probeert een tussenpersoon te zijn om een goede
match tussen een uitzendkracht en een bedrijf te vinden’
of het nog wel zoveel zin heeft om het elke
keer weer te proberen.'
Even nog schoof Menno Heerkes het onherroepelijke besluit een stukje voor zich uit.
'Ik heb bij Meppen nog even geaarzeld om
er toch nog een paar jaar voor te gaan. Maar
ik voelde dat ik meer buiten het voetbal
wilde gaan kijken.' Via de VVCS, waar hij al
de hbo-opleiding volgde, informeerde hij bij
Arjan Ebbinge naar de aangeboden loopbaanbegeleiding. 'Je denkt wel eens na over
wat je “later” gaat doen. Maar ik heb me
altijd op het voetbal geconcentreerd. Omdat
je alleen maar met voetbal bezig bent, is het
lastig om een idee te krijgen wat ik nou buiten het voetbal goed zou kunnen.'
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in de C1, één jaar in de B1. 'Emmen ging
samenwerken met Heerenveen. De jeugdteams verdwenen bij Emmen. Of je viel af bij
Emmen of je mocht doorstromen naar
Heerenveen. Ik mocht als tweedejaars in de
B's bij Heerenveen komen.'
Als junior lonkte nog altijd een even gestage
als succesvolle opmars in het betaalde voetbal. Hij maakte zich dan ook geen moment
zorgen over zijn toekomst. Bij Heerenveen
vervolgde hij de scholing bij de B-, de Ajunioren en in het belofteteam van de Friese
club. 'Ik ben daar tot mijn twintigste jaar
gebleven.'
In de A-jeugd ontving hij, achttien jaar oud,
de eervolle uitnodiging op de reservebank

plaats te nemen bij FC Emmen, thuis tegen
TOP Oss in de Jupiler League. Het seizoen
daarop keek hij bij Heerenveen in de dugout toe tijdens het duel met Roda JC in de
eredivisie, op 9 december 2012 met de kolderieke uitslag van 4-4. 'Vanwege het
samenwerkingsverband was dat toegestaan.
Ik ben beide keren niet ingevallen.'
Medio 2014 kriebelde de uitdaging om
elders zijn kwaliteiten te testen. 'Bij
Heerenveen zaten op dat moment veel
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goede middenvelders. Voor mij was het lastig om daar door te breken. Ik kwam net
niet tot het niveau om door te stromen.' Bij
Heracles Almelo gunde trainer Jan de Jonge
hem de kans om zich waar te maken in de
eredivisie. 'Hij was mijn trainer in de beloften van Heerenveen.' Maar op 31 augustus
2014 achtte de directie zich gedwongen Jan
de Jonge in te ruilen voor John Stegeman.
Pas op 27 oktober 2015 beleefde Menno
Heerkes, inmiddels twintig jaar, zijn debuut
in het eerste elftal van Heracles: voor de
beker thuis tegen HFC (3-1). 'Zo'n twintig
minuten voor het einde mocht ik invallen.'
Nog tweemaal vervulde hij die rol, thuis
tegen FC Groningen en PEC Zwolle. En op
13 februari 2016 betrad hij als basisspeler
het Polman-stadion voor de ontvangst van
AZ. Iets meer dan een half uur duurde dat
slechts voor hem, waarna de Alkmaarders
voortraasden naar een monsterzege van
6-3.
Ondanks de invalbeurten in Almelo
begreep Menno Heerkes maar al te goed
dat doorgaan bij Heracles hem niet gelukkig zou stemmen. 'Ik ben me gaan oriënteren wat goed bij mij zou passen. Meppen
lag vlakbij de Nederlandse grens. Ik ben
daar op bezoek gegaan, rondleiding gehad
door het stadion en de trainingsvelden, en
een gesprek gehad met de trainer. Voor mij
was het een beetje de keuze om buiten mijn
comfortzone te gaan, om wat anders te proberen.'

In de Regionalliga Nord kwam hij voldoende toe aan spelen: zestien keer in de basis,
zeker nog tienmaal ingevallen. 'We zijn
kampioen geworden en gepromoveerd naar
de Derde Bundesliga.' Maar in het vorige
seizoen zette trainer Christian Neidhart
hem nog maar sporadisch in. 'Bij
Heerenveen heb ik mijn schooldiploma's
gehaald. Eerst havo, daarna vwo. Mijn
ouders hebben me altijd gestimuleerd om
naast het voetballen ook te blijven studeren.
Maar als je bij Heerenveen speelt, is het
moeilijk om fysiek naar een hogeschool of
universiteit te gaan.'
In Friesland maakte Menno Heerkes kennis
met de VVCS en de vele opties om een studie aan te pakken. 'Arjan is een keer bij
Heerenveen geweest voor een presentatie.
Zo heb ik hem leren kennen.' Bij
Heerenveen schreef hij zich ook in voor de
hbo-opleiding, die hij in dit studiejaar
hoopt af te ronden. 'Afgelopen zomer ben
ik met Arjan gaan zitten om over loopbaanbegeleiding te praten. Dat zijn heel nuttige
gesprekken geweest, met een aantal testen.
Hij is erg goed bij het zoeken naar wat je
nou goed zou kunnen doen buiten het voetballen. Ik moest wel vanaf nul beginnen. Ik
had echt geen idee wat ik nou zou willen. Ik
had alleen maar de droom om voetballer te
worden. Dan ben je helemaal niet met
andere dingen bezig.'
Hij berustte in zijn lot als potentiële afvaller
in het profvoetbal en streek neer op het
oude nest van HHC Hardenberg, deelnemer

aan de Tweede Divisie. 'In de voorbereiding
en in het begin van het seizoen heb ik veel
gespeeld. Maar ik raakte geblesseerd aan
een enkel en op dat moment begon het
team goed te draaien.' Via de club ontdekte
hij de baan die hem bekoort en bevalt. 'Ze
hebben met mij meegedacht over wat ik
buiten het voetballen zou kunnen doen en
ze hebben contacten in de regio.'
Op 1 oktober trad Menno Heerkes in dienst
bij BR-Flex Uitzendbureau, gevestigd in
Hardenberg. 'Het werk wat ik nu doe en
aan het leren ben, betreft twee kanten. Je
hebt veel contacten met bedrijven en met
uitzendkrachten, die je aan een baan wilt
helpen. Je probeert een tussenpersoon te
zijn om een goede match tussen een uitzendkracht en een bedrijf te vinden. Het
bevalt me echt heel goed. Ik moet nog wel
de wet- en regelgeving op dit terrein bestuderen. Ik kijk vooral mee met collega's, wat
zij aan het doen zijn en wat zij goed kunnen. Daar leer ik veel van.' Het uitzendbureau profileert zich breed in sectoren voor
bouw, producties, techniek, transport en
logistiek. 'Het zijn vooral de wat fysiekere
beroepen.'
De functie valt prima te combineren met
het voetbal bij HHC Hardenberg. 'Het
niveau is nog heel hoog. Het is mooi dat ik
daarnaast ook een maatschappelijke carrière kan opbouwen.' Drie avonden training,
de wedstrijd op zaterdag en het proces (als
intercedent) bij het uitzendbureau zorgen
voor een druk bestaan en volle agenda,
waarbij hij, indien nodig, alle medewerking
krijgt van zijn werkgever. 'Ze denken erg
goed met me mee, bij een wedstrijd doordeweeks of als de training vroeger begint.
Nee, toen ik nog zestien was, had ik nooit
kunnen denken dat ik later bij een uitzendbureau aan de slag zou gaan.'
Vanuit zijn ervaringen als pas 25-jarige exprof heeft hij een zinnig en welgemeend
advies aan menig voetballer in de eerste
maar ook in de eredivisie: 'Blijf je, hoe jong
ook, naast het voetballen ontwikkelen. Ga
ook studeren. Voetbal is natuurlijk super,
maar je moet er wel rekening mee houden
dat je daar niet eeuwig van kunt leven…'
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FIFPro kiest Jordens Peters voor
exclusieve opleiding ISDE Barcelona
JAARLIJKS KIEST FIFPRO VIA BIJ HEN AANGESLOTEN VAKBONDEN TWEE
DEELNEMERS OM DE PRESTIGIEUZE ISDE-OPLEIDING KOSTELOOS TE VOLGEN.
DEZE ONLINE MASTER-OPLEIDING RICHT ZICH OP ZOWEL SPORTMANAGEMENT
ALS OP LEGAL SKILLS BINNEN HET HUIDIGE TOPVOETBAL.

N

aast het online-gedeelte, komen
de deelnemers ook een week bij
elkaar in Barcelona. Hier worden dan verschillende gastcolleges en workshops verzorgd door gerenommeerde ervaringsdeskundigen uit het werkveld.
In totaal duurt de Engelstalige-opleiding circa
10 maanden.
Om voor nominatie in aanmerking te komen,
dient een deelnemer voorgedragen te worden
door een aangesloten vakbond. De VVCS heeft

dat voor Willem II-aanvoerder Jordens Peters
gedaan. Mede omdat hij als lid van de Centrale
Spelersraad (CSR) en de deelnemersraad van
het Centraal Fonds contractspelers KNVB
(CFK) zeer betrokken is en daarnaast vertegenwoordigt hij zijn collega-voetballers op een
meer dan uitstekende manier. Tevens heeft
Jordens door het afronden van verschillende
studies naast zijn voetbalcarrière er blijk van
gegeven dat deze combinatie goed mogelijk is.
Voor de VVCS is het al duidelijk dat Jordens na
zijn actieve carrière, in een rol als moderne
manager in het topvoetbal van meerwaarde kan

zijn. En deze opleiding zal daarop een perfecte
volgende stap zijn. FIFPro deelde uiteindelijk
de motivatie van de VVCS en heeft Jordens
gekozen als één van de twee genomineerden.
Jordens zelf was uiteraard blij met de uitverkiezing: “Toen ik de informatie over deze mogelijkheid kreeg doorgestuurd via Arjan Ebbinge,
was ik meteen enthousiast. Alles in mij zei
gelijk dat ik voor deze uitdaging moest gaan.
Het lijkt mij een mooie kans om mijzelf verder
te verdiepen in sportmanagement en recht. Ik
ben in eerste instantie dan ook enorm blij dat
de VVCS aan mij gedacht heeft voor deze voordracht. En in tweede instantie natuurlijk dat
FIFPro mij heeft gekozen. Ik begreep dat er erg
veel belangstelling was voor de twee scholarships.”
De VVCS wenst Jordens veel succes.
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WAT DOEN WE MET MOEDER
MET DE FEESTDAGEN
ERNA KORTLANG

D

at is de titel van een
boek uit 1975, eeuwen
geleden dus. Geschreven
door Harriët Freezer.
Maar de titel is nog steeds leuk. En
actueel. Hopelijk gaat het redelijk
soepel, is er weinig gedoe, en is de
familiekring waarin je Kerst viert (of
een ander feest natuurlijk) wel aangenaam gezelschap. Het wordt
natuurlijk al veel lastiger als ouders
gescheiden zijn, als er met die ene
broer of zus geen contact is of als
vader of moeder zeggen het totaal
geen punt te vinden als je er niet
bent met Kerst, maar dat eigenlijk
niet menen. Nee hoor kind, stoor je
vooral niet aan mij. Ik begrijp het
heus als jullie liever in de zon zitten. Maak je om mij niet druk ik
kom de dagen wel door zonder jullie. En dan blijft er soms dat sluimerende schuldgevoel op de achtergrond.
Je kunt natuurlijk op veel manieren
daarmee omgaan. Je helemaal nergens iets van aantrekken, maar dat
is in de praktijk wel lastig. Dan misschien toch maar met zijn allen,
iedereen uitnodigen, ook een paar
vrienden erbij, lekker koken en eten
en drinken. Teveel drank kan trouwens ook weer leiden tot versterkte
emoties en als die worden geuit gaat
het soms toch nog mis op zo'n
avond.

Maar goed, meestal wordt er wel
een goede vorm gevonden. En is het
dierbaar om met elkaar te zijn, in
welke samenstelling ook. Cadeaus
uitwisselen kan ook fijn zijn. In
sommige families worden er jaarlijkse schenkingen gedaan zo tegen
het einde van het jaar. Je kunt
namelijk aan belastingbesparing
doen door te schenken, met name
aan besparing van erfbelasting.
Maar dan moet er natuurlijk wel
vermogen zijn en bovendien moeten
de ouders/schenkers het ook willen.
Sommige ouders blijven denken dat
ze daar nog zeeën van tijd voor hebben, ook al zijn ze al op leeftijd. Of
ze zijn eigenlijk bezorgd over hoe
hun kinderen die schenkingen gaan
besteden, ook al zijn de kinderen al
ruim volwassen, en daarom doen ze
geen schenkingen.
Of er nou veel of weinig cadeaus
worden uitgewisseld, ik hoop in
ieder geval dat de winterstop
relaxed zal zijn, en de feestdagen met moeder- gezellig!

Erna Kortlang
kortlang@tk.nl
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ROEM IS BETREKKELIJK
PIM DE VOS

R

oem komt te voet, het verlies van je
reputatie te paard. Een paar maanden
geleden was de stemming rond ons
nationale team: “het Nederlandse
voetbal stelt niets voor”. Tot de omslag kwam doordat Ajax en PSV het in de CL veel beter deden dan
werd verwacht. Daarnaast bleek het Nederlands elftal ruim opgewassen tegen Frankrijk en Duitsland,
de wereld- en Europees kampioen.
Tot dan werd het Nederlands elftal in de media en in
het café afgeschilderd als een waardeloos team.
Maar de media schrijven nu eenmaal over losers en
helden en zijn niet geïnteresseerd in de gemiddelde
speler. De stemming kan snel omslaan.
Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong werden in een
paar wedstrijden van het Nederlands elftal met rapper Memphis Depay de nieuwe helden van het
Nederlandse topvoetbal. Frenkie werd zelfs met
icoon Johan Cruijff vergeleken en samen met
Matthijs in de Nederlandse en buitenlandse pers verheerlijkt. Zogenoemde fans kunnen echter meedogenloos zijn. Hakim
Ziyech werd aan het einde van het vorige seizoen
door Ajax supporters met boegeroep ontvangen en
weggehoond. Op het Voetballer van het Jaar-gala
aan het begin van het nieuwe seizoen kreeg hij echter de erkenning die hij verdiende.

De panenka
Rapper Memphis Depay vernederde met een schitterende, van lef en veel zelfvertrouwen getuigende,
'panenka' doelman Lloris van wereldkampioen
Frankrijk. Ja, onze eigen Memphis die, voordat het
herstel van het Nederlands elftal intrad, een lading
negatieve kritiek over zich heen had gekregen.

38

DE CONTRACTSPELER

december 2018

De 'panenka' is genoemd naar de schitterende stift
waarmee de Tsjech Antonin Panenka in 1976 zijn
land de Europese titel bezorgde. Een gewone penalty
nemen is voor veel ervaren voetballers al een spannende aangelegenheid, maar voor een panenka
moet je stalen zenuwen hebben. Als de keeper blijft
staan, schiet de speler die de penalty neemt met een
lullig boogballetje in zijn handen. Een goed genomen panenka in een belangrijke interland is de
droom van iedere speler, met of zonder hoed. Deze
panenka doet me denken aan de penalty die Johan
Cruijff na zijn terugkeer met Jesper Olsen in tweeën
nam. We wisten niet wat we zagen. De keeper ook
niet!

'Het buitenland is een jungle'
In een van mijn vorige columns heb ik aan de hand
van een groot onderzoek van de FIFPro gewaarschuwd voor de gevaren van het spelen in het buitenland en het te vroeg naar het buitenland gaan.
In het Parool van 24 november jl. stond een mooi
artikel van Tim Reedijk over de sympathieke Urby
Emanuelson, een fijne, altijd hardwerkende speler,
opgeleid door Ajax. Urby heb ik bij Ajax als een
prachtig talent zien debuteren, elegant over het veld
vliegend en dansend. Urby speelt nu ruim een jaar
bij FC Utrecht, na bij onder meer AC Milan (waarmee hij kampioen werd) en AS Roma te hebben
gespeeld. Ook hij kreeg te maken met de 'genadeloze wereld die het internationale topvoetbal nu eenmaal is. Tijden waarin hij alle vertrouwen in de
mensheid verloor, waarin hij kennis maakte met
gladde praatjes en loze beloftes.'

Pim de Vos
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