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Intervieuw Louis van Gaal
Van Gaal vind dat spelers zich meer
zoudent moeten inzetten voor hun
mede-spelers.’
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Zo vlak voor kerst blik ik graag terug op aantal gebeurtenissen
binnen de VVCS van het afgelopen jaar.

Turbulent maar
succesvol jaar!

H

et jaar begon met het trieste bericht
dat Karel Jansen (82), oprichter en
erelid van de VVCS, op 8 januari
in zijn woonplaats Den Haag is
overleden. Karel Jansen is onder
andere verantwoordelijk geweest voor het afsluiten
van de eerste cao betaald voetbal, de oprichting van
het CFK en de CSR. Door zijn inspanningen is de
arbeidsrechtelijke positie van de huidige betaald
voetballer in Nederland zeer sterk.
Op 30 januari deed het hoogste orgaan in de sportrechtspraak, CAS, uitspraak in de Webster-zaak. In
de zaak ging het om de vraag of de speler rechtmatig
zijn nog doorlopende contract kon verbreken nadat
de zogenaamde beschermde periode (“stabiliteitsperiode”) was verstreken. Deze uitspraak is weer een
enorme verbetering voor de rechtspositie van de spelers. Alle spelers over de gehele wereld kunnen nu na
afloop van de beschermde periode een eind maken
aan hun contract, zonder dat zij daarvoor geschorst
kunnen worden. De vergoeding die Andy Webster
uiteindelijk aan zijn oude club moest betalen bestond
enkel uit het basissalaris over de nog resterende duur
van het contract. Kosten, premies en bonussen werden buiten beschouwing gelaten.

Nieuwe cao

In de beginmaanden van 2008 werd ook de nieuwe cao met de clubs uitonderhandeld. In de nieuwe 3-jarige cao is nu ook het CFK verankerd en vanaf nu moet elke BVO minimaal 16 spelers, in 3 jaar
oplopend naar 18, onder contract hebben staan. Dit
om het grote aantal amateurspelers binnen de selecties terug te dringen. De nieuwe cao is wederom een
schoolvoorbeeld van hoe de rechten van spelers op
een goede manier kunnen worden vastgelegd.
Binnen de eigen organisatie waren er ook de nodige personeelsmutaties. Contractbegeleiders Mark van
Hintum en Edwin de Kruijff evenals secretaris-penningmeester Robert Roest verlieten de VVCS om bij
een oud werkgever in dienst te treden. Wij bedanken
hen voor hun jarenlange tomeloze inzet. De warme
stem van Suzanne moesten jullie ook tijdelijk missen
maar inmiddels zit zij weer op haar vertrouwde stek.

danny hesp

Na een lang en intensief voorbereidingstraject start
de VVCS samen met het UWV en het CWI een speciaal voor voetballers ontwikkeld re-integratietraject.
Deze nieuwe service gaat spelers die om welke reden
dan ook hun loopbaan hebben moeten beëindigen,
actief helpen naar een tweede carrière. De re-integratieservice maakt gebruik van alle faciliteiten, competentietesten, opleidingen, netwerken en een eigen
vacatureservice. Bij het volledig doorlopen van dit traject en een uiteindelijke plaatsing bij een werkgever
zijn de kosten voor het VVCS-lid nihil. Wij hebben
inmiddels meerdere ex-spelers in het traject opgenomen waarvan er enkele reeds een nieuwe werkgever
hebben gevonden.
Op 1 september ontving onze eigen HBO bachelor opleiding officieel haar accreditatie. De onderzoekscommissie was in haar oordeel heel duidelijk:
de VVCS Academy staat voor gegarandeerde kwaliteit. De studenten van het eerste uur zijn inmiddels
allemaal, na het afronden en presenteren van een
ondernemersplan, door naar het tweede jaar. Een
nieuwe klas is op 1 oktober van start gegaan met
daarin 10 professionele voetballers. Totaal volgen nu
16 spelers de VVCS Academy en dat is na ruim één
jaar een fantastische score. Plannen voor het uitbreiden van de VVCS Academy met een MBO zijn
reeds in volle gang.
Degradatie een jaar uitgesteld

Tijdens de algemene vergadering betaald voetbal op 1
december is besloten om de degradatieregeling met
één jaar op te schuiven. Lange tijd hing het spookbeeld van degradatie uit de Jupiler League aan het
einde van dit seizoen in de lucht. Wel moet voor die
tijd goedkeuring worden verkregen van de amateurafdeling van de KNVB. Gelukkig wordt nu de tijd genomen om tot een goede promotie/degradatieregeling
te komen in het seizoen 2009/2010.
Al met al was dit een succesvol jaar voor de VVCS
waarin wij meerdere doelstellingen hebben bereikt.
Voor 2009 hebben wij natuurlijk al enkele nieuwe
plannen die wij hopen te kunnen verwezenlijken.
Als laatste wil ik jullie een prettige kerst toewensen
en een succesvol 2009!

•
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Louis van Gaal
Oud-voorzitter CSR

Huidige CSR-voorzitter Danny Hesp in gesprek met oud
CSR-voorzitter Louis van Gaal (foto: Steven Bemelman)
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Dik dertig jaar geleden moesten de
spelers de barricades op. Clubs en
bonden bepaalden alles. Spelers waren
monddood. De eerste spelers-voorman
Louis van Gaal kijkt terug in een vraaggesprek met de huidige voorzitter
Danny Hesp.

L

ouis van Gaal stevent keurig op tijd de
lobby van de Hotels van Oranje binnen.
De wind strijkt de vlaggen strak, maar
het kapsel van de Noordwijker blijft
onberispelijk. Van Gaal neemt met alle
plezier tijd voor de vakbond. De voormalig sportleraar is een voorbeeld voor spelers die meer willen
dan alleen voetballen.

Wat zijn jouw herinneringen aan de VVCS?
‘Ik kwam destijds terug uit België waar ik voor FC
Antwerp had gespeeld. Spelers hadden weinig te
zeggen binnen de bond. De bestuurders regelden
alles en wij mochten wel meepraten op vergaderingen, maar konden geen enkele invloed uitoefenen.
Karel Jansen was toen de grote bevlogen man achter de spelersvakbond. Hij wilde de spelers organiseren. Gezamenlijk opkomen voor de rechten van spelers. Hij deed een oproep aan voetballers om zelf
hun stem te laten horen. Jansen stond in de frontlinie maar vond het veel sterker als er spelers zouden
zijn die de boodschap uit zouden dragen. Daar had
hij natuurlijk volkomen gelijk in. Maar echt storm
liep het niet. En de jongens die er waren, wilden allemaal niet echt wat zeggen. Dat wilde ik wel. Voor
mezelf was het niet echt nodig, want ik verdiende
goed. Maar je moet solidair zijn met elkaar en ook je
verantwoordelijkheid pakken voor je eigen vakgroep.
Dus zo werd ik de eerste voorzitter van de spelersraad. We hebben toen het vetorecht op vergaderingen voor elkaar gekregen. Een resultaat waar ik erg
tevreden over was, maar Karel vond het niet genoeg.
Hij was een echte rooie, een geïnspireerd mens. Dat
knalde regelmatig, want ik ben helemaal niet links.
Toch bewaar ik goede herinneringen aan die tijd. We
vergaderden echt iedere week en de bevlogenheid
van Jansen vond ik erg mooi. Ik heb er zelf ook veel
aan gehad. Je leert toch spreken in het openbaar, je
leert vergadertechnieken. Ik wist toen al dat ik trainer
wilde worden, dus daar kon ik later mijn voordeel
mee doen. Eigenlijk is er weinig veranderd sindsdien, want nu zie ik nog steeds te weinig spelers die
zich echt bezig houden met hun eigen vakbond.’

‘Ik zie nog steeds te
weinig spelers die zich
echt bezig houden met
hun eigen vakbond’
december 2008
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Wij merken dat de spelers daar tegenwoordig
ook weinig tijd voor hebben.

Als ik de notulen zo eens nalees heb je veel
problemen gekend.

‘Dat is onzin. Ik werk dagelijks met spelers en ze
hebben tijd genoeg. Ik vind het belachelijk dat er nu
geen speler voorzitter is van de CSR, maar een exspeler. Het zegt wel genoeg dat jij dat nu moet doen.
Met Theo van Seggelen precies hetzelfde verhaal.
Zelf ben ik om die reden gestopt op het moment dat
ik mijn actieve loopbaan beëindigde. Daarom ben
ik uiteindelijk maar een klein jaar voorzitter van de
spelersraad geweest. Heel simpel.’

‘Er werd getwijfeld aan de kracht van spelers. André
van der Louw en mijn persoon hebben namens de
CSR die rechten er uitgesleept. Karel Jansen wilde meer. Ik vond dat we eindelijk dingen konden
tegen houden. Op een gegeven moment moet je ook
beslissingen durven nemen.’

Ik vind het als huidige voorzitter leuk om terug
te lezen hoe jij aan de basis stond van de
spelersraad. De positie die we nu hebben is toen
bevochten maar nog steeds vrij uniek. Er zijn
weinig landen waar spelers zoveel in de melk te
brokkelen hebben als in Nederland.

Karel Jansen drukt
Louis van Gaal de
hand bij benoeming
tot voorzitter CSR

‘Het was inderdaad wel een belangrijke periode.
Ik ben destijds zelfs vice-voorzitter van de VVCS
geweest. Wij moesten bevechten dat we daadwerkelijk dingen tegen konden houden. Clubs en bond
bepaalden alles. Spelers mochten meepraten, maar
konden niets tegenhouden. Daar wilden we wat aan
veranderen. De inzet was het recht op veto en het
instemmingsrecht te behalen. Daarvoor hadden we
heel beperkte rechten. We mochten wel meepraten,
maar we konden altijd weggestemd worden.’

Het blijft lastig echte toppers als uithangbord
te vinden. Dat is jammer.
‘Waarschijnlijk krijg je de spelers er niet voor. Dat
was toen al zo. Ik reageerde toen op een noodkreet
van Karel Jansen. Daar kwamen zo’n 25 spelers op
af. Ook van de topclubs. Het moest niet meer het
woord van Karel zijn, maar dat van de spelers. Dat
begreep iedereen ook wel. Je probeert altijd voor
anderen wat te betekenen. Ik was leraar lichamelijke opvoeding, verdiende goed bij Sparta. Ik ben
helemaal geen vakbondsjongen, ik deed het voor
mijn spelers. Ik vind het onzin dat de vakbond gerelateerd wordt aan rood zijn.Dat moeten spelers ook
begrijpen. Het is een onderdeel van je ontwikkeling. Het probleem was, en als ik jou zo beluister is
dat nog steeds zo, dat er te weinig jongens van grote
clubs opstaan. Dat geeft natuurlijk de meeste autoriteit. Eigenlijk is dat in al die jaren nooit gelukt.’

We zouden een boegbeeld moeten hebben.
Het liefst iemand uit de spelersraad van oranje.
Ze zeggen alleen dat ze de tijd niet hebben.
‘Tijd hebben ze wel. Ik weet hoeveel die jongens trainen. Tijd hebben ze echt meer dan zat. Dit heeft te
maken met affiniteit en loyaliteit. Dat wordt steeds
minder. Dat heeft alles te maken met de steeds
erger wordende individualistische mentaliteit. Stijn
Schaars zou het kunnen. Hij praat makkelijk, presenteert zich goed. Heeft een bredere kijk.’

Welke problemen speelden er zo eind jaren
zeventig?

‘Daar zitten
bestuurders die er
niets van snappen’
8

DE CONTRACTSPELER

december 2008

‘De gebruikelijke problemen die er eigenlijk nog
steeds zijn, want die veranderen niet in de conservatieve voetbalmaatschappij. De VVCS moest er wel
voor knokken. Het werd neergezet als een familiebedrijf. Dat werd ook gezegd en dat was vervelend. Ik vind het belangrijk dat de VVCS spelers
begeleidt, niet alleen tijdens maar ook na de carrière. Contractbegeleiding. CAO. Daar is de VVCS nu
ook allemaal mee bezig. Dus dat doen ze wel goed
in mijn ogen. Soms vraag ik me wel af hoever je
moet gaan. Zo heb ik gisteren weer een boek in ontvangst genomen over homoseksualiteit in de sport.
Dat moet in mijn ogen niet nodig zijn. Als ik dan
zie hoe iets gecreëerd wordt. Dat is een mediagebeuren. Zo erg is het helemaal niet met de homofobie in Nederland. De maatschappij is al veel verder
dan de homoseksuele sporter zelf en dat is een probleem. Het zou niet zo moeten zijn dat je daar een
beleid voor maakt, dat is pas discriminatie. De seksuele geaardheid speelt helemaal geen rol, ik denk

dat er wel een paar zijn in het betaald voetbal en dat
spelers dat ook weten. Ik heb er zelf in ieder geval
wel een paar meegemaakt.’

Wij zijn nu bezig met zaken als kinderhandel
en de homegrown regeling. Hoe kijk jij daar
tegen aan?
(lacht cynisch) ‘Fantastische regel. Konden ze niet
van tevoren weten zeker? Dat er dan een handel in jonge spelers zou ontstaan. Allemaal FIFA
en UEFA. Daar zitten bestuurders die er niets van
snappen en helemaal niet door hebben waar het om
gaat. Dat vind ik jammer. Nu zit er een voetbalmens
als Platini. Maar ze denken nog in een cultuur van
dertig jaar geleden. Er is een duidelijke generatiekloof.’

Ze zijn er in mijn ogen wel van doordrongen
dat er wat moet gebeuren.
‘Waarom is het dan niet gebeurd? Het is een urgent
probleem. Het hakt ook in de persoonlijkheidsstructuur van de jonge spelers. Het is zowel individueel en voor het totale voetbal niet goed. Je moet een
leeftijdsgrens stellen waarbij spelers niet naar het
buitenland getransfereerd mogen worden. Dat moet
parallel lopen met de opleiding. Het is heel simpel.
Zeker als wij allemaal willen dat we een meer nationalistisch karakter krijgen in alle landen. Die 6+5
regel kan ook niet. Dat krijg je er niet doorheen in
Europa. Dan moet je als bond zelf dus je maatregelen nemen.’

Houd je daar als trainer nou rekening mee bij
je eigen selectie?
‘Ja natuurlijk. Ik zal wel moeten. Een x aantal spelers
in je eerste selectie moet drie jaar in je jeugdopleiding hebben gespeeld. Als je Ruud Vormer uitleent
of Haris Medunjanin verkoopt, heb je een probleem.
Die regel heeft alleen negatief gewerkt. Dan is er
eindelijk vrij woon- werkverkeer in Europa, dan ga
je dat toch niet veranderen? Het zou belachelijk zijn
om dan voor voetballers een uitzondering inmaken.
Ik zeg je nu al dat dit niet gaat lukken.’

Iets anders wat er op spelers af lijkt te komen
zijn dopingcontroles. In Engeland, Duitsland en
Noorwegen gebeurt dat al. Dan staan ze dus
ineens bij spelers thuis voor de deur. De straffen
zijn zwaar. Twee jaar schorsing is niet niks. Het
dreigt ook in Nederland te gaan gebeuren.
‘Dat hebben we natuurlijk al met Frank de Boer
en Jaap Stam meegemaakt. Je moet je eerst afvragen wat doping is. Heeft het effect? Heeft het rendement? Mijn medische staf stelt dat het in het voetbal
weinig invloed zal hebben. Sporters zijn altijd op
zoek naar het hoogste en gaan daarbij over grenzen.
Wil je dat vermijden moet je strenge dopingregels
toepassen. Dat lijkt me Fair Play. In het voetbal staat
alles onder controle van de club. Spelers zijn verantwoordelijk, maar de club bepaalt. Je moet zorgen
dat de toepassing van controles transparant is.’

‘Ik werk dagelijks met
spelers en ze hebben
tijd genoeg’
Wij hebben zover wij het kunnen zien in
Nederland vooral te maken met het gebruik
van sociale drugs.
‘Dat merken wij bij AZ natuurlijk ook. Onze jongens worden ook bij ons regelmatig getest. Ik denk
dat bijna iedere club dat doet. Ook op HIV bijvoorbeeld.’

We zijn ook heel druk met de financiële situatie
bij clubs. Daarover zitten we regelmatig om de
tafel met Henk Kesler.
‘Dat speelde toen ook al. Het aantal clubs is gewoon
te groot voor de kleine Nederlandse vijver. Ik wilde
destijds een regionale spreiding. Die visie is inmiddels bevestigd door de onderzoeken. Ik pleitte toen
al voor fusies. Karel wilde dat niet. Hij had zaken
als traditie en arbeidsplaatsen hoog in het vaandel.
Hij had wel gelijk dat er altijd wel een of andere gek
opstaat als er een club om dreigt te vallen. Maar dat
is niet structureel. We hadden toen SVV, FC Vlaardingen, FC Amsterdam, Sc Amersfoort. Ze zijn allemaal verdwenen.
Maar het gaat niet om namen, incidenten, maar
om beleid. Dan mag een bond zich niet laten leiden
door sentimenten. Ook inzake de jeugdopleidingen
heb ik toen al aangegeven dat die samen moesten
gaan. Dat gebeurt nu eindelijk. Clubs die voor 1100
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‘Als je met alle emotie
rekening moet
houden, kan je geen
beslissing nemen’

Louis van Gaal langs
de zijlijn bij AZ

mensen spelen hebben geen functie. Die moeten
verdwijnen uit het betaald voetbal. Dat kan je middels de licentieregeling doen. Daar kan je desnoods
nog een termijn aanhangen. Ik ben een duidelijk
voorstander van inkrimping, van degradatie uit de
eerste divisie. De besten moeten tegen de besten
spelen. Dat is ook het motto van het masterplan dat
ik geschreven heb toen ik bij de KNVB werkte. Dat
is inderdaad erg rationeel gedacht. Maar uiteindelijk gaat het om topsport. Ik ben voor het onderwerp
en de richting zoals het zou moeten zijn. Ik denk in
ratio. Ik ontdoe het van passie en hartstocht. Anders
kun je geen goede beslissing nemen. Als je met alle
emotie rekening moet houden, kan je geen beslissing nemen. Dan is iedere beslissing slecht, want
het heeft altijd invloed op een ander.’

De degradatieregeling lijkt er nu te komen.
‘Henk Kesler kan wel roepen dat er een degradatieregeling komt, maar dat moet dan wel haalbaar zijn.
Met de huidige stemquota zal die degradatieregeling er nooit komen, want het eigenbelang telt altijd
het zwaarst. De clubs staan dus ook sterk omdat ze
een stem hebben per club. Nu worden er dus geen
beslissingen genomen.’

Hoe kijk jij eigenlijk tegen de rol van spelersmakelaars aan?
Dat fenomeen kwam in mijn tijd opzetten. Ik weet
nog wel hoe moeilijk Karel Jansen het vond dat zijn
eigen zoon Rob de vakbond verliet en als spelermakelaar begon. Dat vond hij niks, later is hij gelukkig wel in gaan zien dat er ook goede spelersmakelaars zijn. Ik vind spelersmakelaars in goede zin van
het woord een goede zaak. Voorwaarde is wel dat zij
ook naar de mens achter de speler kijken. Maar dat
gebeurt in mijn ogen niet. Begeleiding moet verder
gaan dan contractbesprekingen. Ik heb de mannen
die dat doen, niet of te weinig meegemaakt als technisch directeur en trainer. Goede makelaars zijn op
de vingers van een hand te tellen. Het is jammer dat
het vak vervuild is. Spelers kunnen nu beter advocaten en fiscalisten inhuren in plaats van makelaars.
Dat geeft meer rendement.’

Dat vinden wij eigenlijk niet kunnen. Advocaten
moet ook op de hoogte zijn van de regels.
Nu gebeurt het te vaak dat advocaten gewoon
aftekenen. We willen dat advocaten verplicht
10
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worden ook de regelgeving te kennen.
‘In mijn ogen is de speler zelf verantwoordelijk. Wij
hebben meegemaakt met Afonso Alves. Ik heb toch
echt met hem gepraat. En hij wilde komen. Dan
komt hij niet en dan worden we nog beboet ook.
Dat slaat alles. Nu besluit mijn bestuur zelfs niet
eens meer in beroep te gaan. Zo absurd vinden ze
het. De regelgeving is niet goed waardoor spelers
kunnen ontsnappen. Bij Ajax wilde ik als technisch
directeur eerst alleen met de speler praten. Daarna
was de makelaar indien gewenst ook nog welkom.
Maar wel in die volgorde. Ik liet daarmee zien dat
de speler verantwoordelijk was. Ik probeerde ze zo
zelfs nog een beetje op te voeden.’

Wij zien als VVCS het Nederlands voetbal
afzakken.
‘Het zou een item zijn wat iedereen aan moet spreken, omdat het om voetbal gaat. Maar daar kan de
VVCS weinig invloed op uitoefenen. Je moet juist
die aspecten aangrijpen waarop je invloed hebt,
anders moet je het niet doen. Wij worden uitgehold
op ons handelsmerk en dat is de opleiding. En je
bent weerloos. In andere landen wordt al aan spelers jonger dan 16 jaar geld geboden. Onze talenten
gaan weg. We moeten de opleiding beschermen.
Wij zijn altijd het Scandinavië van de toplanden
geweest. Dat was dertig jaar geleden ook al zo. Wij
ontsnapten altijd door middel van opleiden en de
goede infrastructuur. Maar nu wordt alles wat boven
het maaiveld komt, weggehaald. Dat zou mijn
speerpunt zijn. Ik zou spelers willen zeggen dat er
meer is dan alleen zichzelf. Dat is moeilijk, maar
daar moet je je wel hard voor maken. Want ik denk
dat er een sanering gaat komen, dat kost werkplekken. Daar moet je over nadenken. Dan moet je als
VVCS alles in het werk stellen om de belangen van
de spelers te beschermen. Spelers zouden wat meer
moeten doen voor hun mede-spelers.’
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Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

confrontaties
Door het goede presteren van NEC
waren er in het afgelopen seizoen
extra premies te verdelen voor het
bereiken van Europees voetbal.
Patrick Pothuizen en Rein Baart
hadden een clausule in hun contract met betrekking tot hun (volledige) aanspraken op deze premies. Nu NEC de verdeling aan de
spelersraad had overgelaten en
deze op haar beurt niet volledig op
de hoogte bleek van de individuele
aanspraken van voornoemd tweetal, verliep de verdeling in eerste
instantie niet goed.
Door de VVCS werd de directie
hierop gewezen. Uiteindelijk slaagden partijen erin de gang naar de
arbitragecommissie te voorkomen.
Tussen de betrokken spelers en de
club werd een voor iedereen bevredigende oplossing gevonden.
Het contract tussen Miel Mans en

AZ werd in juli 2007 beëindigd
door een aanzegging van AZ. Daarop maakte Mans aanspraak op de
beëindigingvergoeding zoals vastgelegd in de CAO.
AZ betwistte de vordering vanwege
een bijzondere financiële constructie in het contract. Over-leg tussen
partijen, waarbij de VVCS betrokken was, leverde een compromis op tot tevredenheid van speler en club.

Uitstel degradatieregeling Jupiler
league lijkt een feit

Immers, met de verplichte degradatie is de kans aanwezig dat een
financieel gezonde club het betaald
voetbal dient te verlaten, terwijl
een BVO die er financieel een potje
van maakt en niet tijdig spelerssalarissen betaalt en CFK pensioenafdrachten voldoet, vrolijk zou kunnen doorgaan. De CSR is dan ook
een groot voorstander van de aanscherping van de licentieregels als
gisteren door de Algemene Vergadering Betaald Voetbal aangenomen. Clubs die niet aan de (financiële) voorwaarden voldoen worden
eerder en harder aangepakt. De
CSR is echter van mening dat zulks
niet behoeft te betekenen dat de
Jupiler league zou moeten inkrimpen. Indien 20 clubs kunnen (blijven) aantonen dat zij financieel
gezond zijn is er in de ogen van de
CSR geen enkele reden om in de
Jupiler league met minder dan 20
clubs te spelen.

Dinsdag 02 december 2008
In de Algemene Vergadering Betaald
Voetbal van gisterenmiddag is uitgebreid gesproken over de door
het bestuur betaald voetbal aangekondigde degradatieregeling in
de Jupiler league voor het seizoen
2008-2009. De Centrale Spelersraad (CSR) had het bestuur betaald
voetbal negatief geadviseerd met
betrekking tot deze degradatieregeling. Niet dat de CSR negatief staat
ten opzichte van een doorstroming
tussen betaald en amateur voetbal, maar de CSR is van mening dat
tegenover een verplichte degradatie
uit het betaald voetbal een verplichte promotie uit het amateur voetbal
dient te staan. Zulks zou ook meer
in lijn zijn met de reglementen van
de FIFA die een doorstroming naar
boven en beneden voor-schrijven.
De CSR stelde zich tevens op het
standpunt dat de verplichte degradatie geen middel is tot gezondmaking van de Jupiler league.

Voormalig Omniworld speler
Sefanja Davids had een managementcontract getekend bij Topplayers, een eenmansbedrijf zonder
FIFA-licentie. Al snel werd duidelijk
dat de overeengekomen diensten
niet door dit bedrijf geleverd konden worden vanwege strijd met de
wet. Bovendien werd er een excessief tarief in rekening gebracht bij

•

de speler. Namens de speler heeft
de VVCS de ongeldigheid van het
begeleidingscontract ingeroepen.
De juridische actie die Topplayers
hierop aankondigde, laat inmiddels
al lang op zich wachten.

•

miel mans

rein baart

patrick pothuizen

Schikking procedure
televisierechten
van de baan
Op 30 september jl. spraken onder
meer Louis Everard en Ad Dieben
namens VVCS / CSR met vertegenwoordigers van KNVB (Henk Kesler),
ECV (Frank Rutten) en FBO (Mark
Boetekees). Tijdens deze ontmoeting
hebben partijen open en vrijblijvend
de mogelijkheid van een eventuele
schikking besproken. De spelers-vertegenwoordigers leken toen begrip
te ontmoeten bij hun wederpartijen voor hun plan om een jaarlijks te
betalen schikkingsbedrag te laten
storten in een sociaal fonds, waaruit
in problemen geraakte spelers daadwerkelijk ondersteund moeten kunnen worden. Desgevraagd diende
namens de spelers hiertoe een voorstel geformuleerd te worden. Een in
de ogen van de VVCS alleszins redelijke eis van 1% van de gegarandeerde jaarlijkse inkomsten werd zeer
recent evenwel als een belachelijke eis van tafel geveegd. Zo snel
als mogelijk zal nu het Hof daarom
gevraagd worden te oordelen. Wordt
daarom vervolgd.

•
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Ricky van

Hij lijkt in alles op Marco van Basten
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Wolfswinkel
Lex Muller

E

Aad de Mos vergeleek hem met Marco van Basten. Als trainer
van Vitesse liet hij Ricky van Wolfs-winkel, op 5 april van dit jaar,
in de 84ste minuut invallen tegen Sparta. “Hij heeft Marco van
Basten-achtige trekjes”, zo typeerde hij de iele vervanger voor
Santi Kolk. “Hij heeft dezelfde kwaliteiten als van Marco van
Basten”, herinnert De Mos zich nog de entree van de schrale spits
in 1982 bij Ajax.

r zijn zeker overeenkomsten: ook Van
Basten debuteerde onder leiding van De
Mos als A-junior bij de Amsterdammers.
Zo’n 26 jaar later viel dezelfde trainer
in Arnhem in herhaling. Eind februari
2008 hevelde hij in een keer de topscorer van de
jeugd over naar de hoogste selectie. “Ik herken in
hem wat ik toen zag bij Van Basten op dezelfde
leeftijd. Hij maakte even makkelijk doelpunten op
de training. Het maakt hem niets uit waar hij dat
moet doen: op de training, bij Jong Vitesse of in het
eerste. Ricky is ook een rasvoetballer, net zo koel en
nuchter als Van Basten. Hij heeft een goed kopspel,
loopt altijd weg uit de rug van zijn tegenstander,
heeft een goed gevoel voor combinatiespel en is bijzonder technisch. Hij weet precies wat hij wil. Hij
komt bovendien uit een goed nest. En zijn vriendinnetje Bianca is de dochter van Johan Neeskens”.
Aad de Mos dicht de pas 19-jarige Ricky van Wolfswinkel een grootse toekomst toe in het voetbal. “Dit
wordt een topspits, als hij het al niet is. Als hij zo
doorgaat, speelt hij straks bij Ajax. En hij gaat het
Nederlands elftal halen”. Op 19 november stommelde hij al in het voorportaal van Oranje: gedurende
72 minuten nummer negen in Nederland-B, voor
het eerst sinds 1989 weer eens afgestoft.
De naam blijft nadrukkelijk hangen: Ricky van
Wolfswinkel, een mondvol maar een die steeds verder uitwaaiert. Geboren op 27 januari 1989 in een
ziekenhuis in Amersfoort. Bijna 20 jaar woont hij
nog altijd bij zijn ouders in Woudenberg, een dorp
van 12.000 zielen nabij Zeist. Al op 4-jarige leeftijd huppelde hij stiekem mee met de F-jes van VV
Woudenberg. “Mijn vader was trainer van de F-jes.
Ik mocht een beetje meedoen. Pas met vijf jaar
mocht je echt lid worden”.
Het kleine ventje zocht al jong de korste weg naar
het doel. “Goals maken, dat kwam al snel. Ik was
snel en al gauw werd ik naar de spits gedrukt”. Die
bestemming erfde hij van zijn oom Erik Willaarts,
in de jaren tachtig topscorer van FC Utrecht, Zijn

vader Arno hield als trainer, nauwgezet, alle scores
bij. Met een sterretje markeerde hij de bijdrage van
zijn enige zoon. “Bij de E-tjes heb ik over de zestig
goals gemaakt. Ik dacht 65 of 66. Ik speelde vaak
een dubbel programma. ’s Ochtends bij de E-junioren, ’s middags bij de D-tjes. Ik werd al vroeg doorgeschoven”.
Qua stem doet Ricky van Wolfswinkel enigszins
denken aan Robin van Persie. Dezelfde intonatie,
hetzelfde verbale gemak, vlotte toon en woordkeus.
Vertelt bijna spelenderwijs de voorgeschiedenis van
zijn ontbolsterende carriere in het betaalde voetbal. Al als elfjarige pupil werd hij toegelaten tot de
D 1 van Vitesse, dat in dat seizoen (2000-2001) nog
geen officiele competitie afdraaide.
Reeds een jaar eerder kon hij van Woudenberg overstappen naar de opleiding in Arnhem. “Maar ik had
dan meteen in de C 1 moeten spelen. Dat was een
te grote stap. Vitesse hield me in de gaten”. Ook FC
Utrecht, dichter bij Woudenberg gelegen dan Arnhem of het trainingscomplex op Papendal, was
gecharmeerd van de geboren goaltjesdief. “Ik had
een heel druk programma. Twee keer in de week
trainen bij Woudenberg, zaterdag een wedstrijd,
soms nog trainen met de regioselectie. Heel veel
selectiewedstrijden bij Vitesse, selectietrainingen bij
Utrecht, wat ik sowieso minder leuk vond dan wedstrijdjes spelen. Ik voetbalde zes dagen in de week.
Het was eigenlijk gekkenwerk”.
Ricky van Wolfswinkel prefereerde, in samenspraak
met zijn vader, Vitesse boven FC Utrecht. “Jan
Streuer van Vitesse belde een paar dagen eerder dan
Utrecht. Wij vonden, mijn ouders en ik, dat Vitesse op dat moment de beste opleiding van Nederland
had. De teams streden elk jaar mee om het kampioenschap of werden kampioen. En qua school was
het fantastisch geregeld. Ik ging net naar de middelbare school. Met een busje werd ik ’s ochtends om
zeven uur opgehaald en ’s avonds om zeven uur weer
thuis gebracht. Dan had ik alles gedaan: getraind,
gevoetbald en naar school geweest in Arnhem”.
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De VVCS handelde nog niet de zaken af voor de
spits in spe. Vader Arno van Wolfswinkel zorgde voor de noodzakelijke begeleiding. “Hij kon aardig voetballen. Maar hij had hele slechte knieen. Hij
was middenvelder en zat tegen het eerste aan, toen
hij geblesseerd raakte. Hij had een heel goede relatie met meneer Heineken, zoals hij dat noemde. Hij
was daar heel close mee. Daar baalt hij nog steeds
van, dat vindt hij een grote fout”.
Vader en zoon waren enthousiaste fans van Feyenoord, dat via een scout het geroemde talent uit
Woudenberg benaderde voor een nadere kennismaking. Maar palief had hem al ingeschreven voor
een talenten-instuif in Rotterdam-zuid. “Daar heb ik
aan meegedaan. Van de paar honderd jongens, een
hele grote groep, bleef ik met nog een jongen over.
Het hoofd opleidingen, Alfred Stuivenberg was dat
geloof ik, heeft toen die andere jongen gekozen. Een
paar jaar later is die ook weggegaan”.
Bij Vitesse viel Ricky van Wolfswinkel onder het
gezag van Andre van der Ley, twee jaar lang zijn
trainer bij de D 1 en C 2. Hij kleefde het mini-mannetje op de vleugel als rechtsbuiten. “Ik was klein,
1.53 meter. Ik had fysiek nog niet veel in te brengen.
Ik was wel snel en atletisch. Daardoor kwam ik op
de zijkant terecht. Het ging eigenlijk wel heel goed”.
Maar aan het einde van het eerste seizoen bij Vitesse kreeg hij hinder van groeistuipen. “Daar heb ik
zeker twee jaar meegelopen. Ik begon flink te groeien. Zeker een centimeter per maand. Dat deed pijn.

“Ik had die bal moeten
maken, gewoon een
lob over de keeper”

Ik had constant last van mijn spieren en gewrichten. Ik kon niet lekker voetballen. Ik was zo stijf als
wat. Ik kon vaak maar een keer in de week trainen
en soms kon ik maar twintig minuten meespelen in
een wedstrijd. Ik kon echt niet veel doen”.
De groei kwelde hem tot zijn veertiende jaar, in de
C 1. De medische staf van Vitesse waakte zorgvuldig
op de gespannen conditie van de omhoog schietende belofte. Ricky van Wolfswinkel torende langzaam
boven het merendeel van zijn leeftijdgenoten uit:
1.85 meter, de ideale lengte voor een spits. Maar die
status bekleedde hij nog altijd niet tijdens zijn klim
naar boven. “Ik was nog niet echt gefocused op de
positie van spits. Dat is heel laat gekomen”.
Vanaf de C 2 zwierf hij door het voorste deel van het
elftal. “In de B 1 stond ik rechtshalf, op de nummer
tien, soms in de spits. Nooit had ik een vaste positie. Niemand wist wat nou de beste positie voor mij
was, ikzelf ook niet”. In zijn eerste jaar als A-junior wilde Ricky van Wolfswinkel zich richten op de
plaats van rechtsbuiten. Maar zijn trainer Pascal Jansen benutte hem alweer gauw als de nummer tien
van het team. “Dat is heel goed gegaan. Soms wisselde ik het af als spits”.
Pas in zijn tweede jaar in de A-jeugd kwam er eindelijk een einde aan het geschuif met Ricky van Wolfswinkel. “Ik ben toen vaste spits geworden. Een jaar
lang”. Met succes, want tot eind februari liet hij een
spoor van doelpunten achter: 26 in totaal. “In mijn
eerste seizoen in de A 1 was ik al eens topscorer met
achttien goals”. Daarmee verwierf hij een eervolle prijs in al even betoverende omgeving. Tijdens
de rust van de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal
in de Amsterdam Arena ontving hij uit handen van
Adrie Koster een schaal van de KNVB. Het was de
bedoeling dat Wesley Sneijder hem zou huldigen,
maar uitgerekend op die zondag onderhandelde hij
met Real Madrid over de laatste details in zijn vijfjarig contract.
Eind februari 2008 haalde Aad de Mos zijn jonge superspits uit de anonimiteit en verwelkomde
hem, net een maand negentien, bij de A-selectie.
Onverschrokken en onverstoorbaar dook hij op in de
schijnwerpers van de publiciteit. Uit tegen Excelsior,
op 8 maart, plofte hij voor het eerst tussen de reserves neer in de dug-out. Er resteerden nog zes ronden
in de aflopende competitie. In Alkmaar tegen AZ
kroop hij weg op de tribune, de overige wedstrijden
popelde hij op de bank om een keer in te vallen in de
hoofdmacht. “Bij Excelsior was ik al aan het warmlopen om in te vallen. Er was al twee keer gewisseld,
toen Velthuizen een rode kaart kreeg en een keeper
erin moest. Daar had ik een beetje pech mee”.
Ook een week later, bij FC Twente, prepareerde
Ricky van Wolfswinkel zich vergeefs op zijn eerste invalsbeurt. “Toen werd Alexander Buttner naar
de kleedkamer gestuurd. Hij maakte in Ensche-
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Ricky van Wolfswinkel
samen met begeleider
Louis Laros
(foto: eric verhoeven)

de zijn debuut”. De schaduwspits achter Mads Junker moest geduld opbrengen tot 5 april, in de Gelredome tegen Sparta en drie wedstrijden voor het slot
van een voor Vitesse rumoerige competitie. Terwijl
zijn familie (inclusief zijn drie jaar oudere zus Priscilla) en vrienden zich vermaakten in een speciale
box, mocht hij zes minuten voor tijd Santi Kolk dan
eindelijk aflossen. De ploeg van Aad de Mos had de
zege (3-0) al veiliggesteld, maar de tengere nieuweling had de winst nog iets fraaier kunnen inkleuren.
“Ik had die bal moeten maken, gewoon een lob over
de keeper”, aldus de zelfkritiek nadat hij een keer
teveel de bal had beroerd.
Het was al bekend dat Aad de Mos zijn contract niet
zou uitdienen in Arnhem. “Zo’n soort trainer had ik
nog nooit meegemaakt. Hij is niet zoals andere trainers. Hij kan heel impulsief zijn. Hij haalt rustig
al na drie minuten een jongen uit het veld. Hij kan
goed een schokeffect veroorzaken. Hij zit nergens
mee, doet wat hij wil. Ik heb heel veel opgepikt. Wat
er op dit niveau wordt gevraagd, daar is hij altijd
heel scherp op geweest. Hij betrok ons als jeugdspelers er goed bij, we werden niet anders behandeld”.
Met Hans Westerhof als de meer doordachte en
ingetogen trainer na het tijdperk van Aad de Mos
snelde Ricky van Wolfswinkel van het ene naar het
andere uiterste. “Ik merkte in de voorbereiding dat
er voor mij kansen zouden liggen. Ik hoopte dit jaar
heel veel minuten te pakken”. In de eerste wedstrijd,
tegen FC Groningen, schoof Hans Westerhof de
meer gelouterde Deen Mads Junker bijna gedachteloos als spits naar voren. Maar na de afgang van 4-0
in de geliefde Gelredome herzag de trainer zijn keuze. In Doetinchem tegen de Graafschap voerde de
jeugd de aanval aan en dat kondigde schuchter de
ommekeer aan. “Tegen Groningen heb ik het laatste
kwartiertje nog mogen meedoen, als vervanger van
Mads Junker. Tegen de Graafschap stond ik in de
basis. Dat is daarna niet meer veranderd”, zo honoreerde Ricky van Wolfswinkel het vertrouwen van
Hans Westerhof gaandeweg ook met doelpunten.

“Ik denk altijd op korte
termijn. Ik zie wel wat
de toekomst brengt”
“Ik maakte mijn eerste tegen Sparta”. Kennelijk inspireert deze tegenstander de toekomst van Vitesse.
Ook als jeugdinternational vierde Ricky van Wolfswinkel in 2008 zijn doorbraak. Een oefenwedstrijd
in de nationale ploeg onder negentien jaar tegen Tsjechie. Uitgezonden naar een kwalificatietoernooi in
Griekenland. “Maar na de eerste wedstrijd tegen Rusland kon ik alweer naar huis. Een paar minuten voor
rust raakte ik geblesseerd aan de enkel”. In september
werd hij opgeroepen voor Jong Oranje (onder 23 jaar)
en half november debuteerde hij in Nederland-B.
De storm stuwt hem voorwaarts, maar de havoleerling ondergaat de sprookjesachtige voorspoed
uiterst nuchter. “Dit is echt een leerjaar voor mij.
Ik denk altijd op korte termijn. Ik zie wel wat de
toekomst brengt”, zo raakt Ricky van Wolfswinkel bepaald niet in de war van alle verhalen dat Ajax
hem al geruime tijd beloert en bij een vertrek van
Klaas Jan Huntelaar onmiddellijk naar de hoofdstad
ontbiedt. Hij zweeft absoluut niet op een wolk, verzekert Louis Laros, van de VVCS, naast zaakwaarnemer ook beschermheer van deze bijzondere belofte. Hij was een jaar trainer van hem, in de C 1. Hij
luisterde mee naar de voorwaarden van zijn eerste
contract, na zijn overgang van de B naar de A-jeugd.
“Ik heb toen voor het eerst Louis ingeschakeld. Ik
heb altijd een goede band met hem gehouden”. Het
jeugdcontract van toen gold voor twee jaar, met een
optie voor nog twee jaar. Maar dat is alweer achterhaald, want met ingang van dit seizoen waardeerde Vitesse de dure diamant op met een oplopende
overeenkomst tot medio 2012. Hij zal die niet voltooien, voorspelt niet alleen Aad de Mos.

Van Wolfswinkel
omspeelt
Mika Väyrynen
(foto: Eric Verhoeven)

•

december 2008

DE CONTRACTSPELER

17

Kerst met
Aleksandar Rankovic
Lex Muller

I

n Servie valt Kerst niet op 25 en 26
december, maar twee weken later op
6 en 7 januari. De Oosters orthodoxe
kerk eerbiedigt de Juliaanse kalender,
vandaar het verschil in traditie. Maar
sinds Aleksandar Rankovic in Nederland
voetbalt, moet hij zich min of meer aanpassen aan de hier geldende gewoonten.
“Ik kan Kerst niet met familie in Belgrado
vieren”. De eredivisie schafte immers de
winterstop af en gebruikt de donkere dagen voor de jaarwisseling voor onder meer
Ajax – ADO op 28 december.
De Servische middenvelder van ADO Den
Haag heeft daarna zowaar vrij, zij het tot 5
januari. Net iets te kort om eindelijk weer
eens Belgrado te bezoeken voor een kerstfeest in orthodoxe stijl. “We doen dat een
beetje hetzelfde als in Nederland. Met eten
en zo op de avond van 6 januari en op de
ochtend van 7 januari met de familie naar
de kerk”.
Kerstmis in Nederland rust voor de 30-jarige buitenlandse prof precies tussen de lastige uitbeurten bij NEC en Ajax. “Ik maak er
geen speciaal feestje van”. Het schema van
trainer Andre Wetzel duldt ook geen uitspattingen op 25 en 26 december. Maar oud
en nieuw zal Aleksandar Rankovic zeker
elders doorbrengen, net als vorig jaar. Toen

“De mentaliteit
tussen
Nederland
en Servie is
anders”
18
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reisde hij met zijn Nederlandse vriendin
Alexa een paar dagen naar Parijs. “Daar was
ik heel blij mee. Dat was heel leuk”.
Begin januari wil de Servier, als het even
kan, een paar dagen familie en vrienden
opzoeken in Belgrado. Afgelopen zomer
overleed zijn vader. “Mijn moeder leeft nog.
Ze heeft het moeilijk, zeker in deze periode.
Ik mis haar ook, evenals mijn vrienden”. Hij
heeft nog een jongere broer, Vladimir (28),
die hem in de laatste weken van november
in Den Haag een tijdje gezelschap hield.
“Hij voetbalt in de eerste divisie van Servie.
Hij heeft twee maanden geleden een arm
gebroken”. Zijn vierjarige dochter van zijn
ex-vriendin is nog te jong en te klein om
zonder haar moeder naar Nederland over te
komen.
Aleksandar Rankovic (31 augustus 1978)
emigreerde medio 2002 van de miljoenenstad Belgrado naar Arnhem (amper 150.000
inwoners). “Ik was bijna rond met Partizan
Belgrado. Ik had daar al bijna getekend”.
Vanaf zijn elfde jaar beklom hij de ladder bij
RAD Belgrado; een middenmoter, de derde
of vierde club in de Servische hoofdstad en
ondergeschikt aan de grote twee Rode Ster
en Partizan. Hij had ook aanbiedingen uit
Griekenland en Turkije, maar hij verkoos
het avontuur bij Vitesse, waar hij een contract van liefst vijf jaar signeerde.
De eerste drie maanden betrok hij een hotelkamer, wachtend op de oplevering van zijn
appartement. “Ik kwam van een stad met
drie miljoen mensen naar Arnhem, waar het
na zes uur wel uitgestorven leek”. Hij acclimatiseerde desondanks vlot, mede omdat hij
goed Engels sprak. Vitesse verplichtte hem
niettemin wijselijk tot een cursus Nederlands, wat de inburgering bespoedigde. In
Arnhem leerde hij ook zijn huidige Nederlandse vriendin Alexa kennen. “We hebben
nu zo’n 2,5 jaar verkering”.
De eerste twee seizoenen bij Vitesse vergleden voorspoedig: 28 en 26 wedstrijden.
“Ik was een van de belangrijkste spelers.
Men was zeer tevreden over mij. Ik was ook
heel gemotiveerd om een goede prestatie
neer te zetten”. Het derde jaar stagneerde de
samenwerking: 18 wedstrijden. “Ik speel-

Ik heb al
de twee wedstrijden en dan weer twee wedstrijden niet. Ik kreeg daar niet zo’n goed
gevoel over”. Vitesse larveerde in zwaar
weer van het ene naar het andere financiele probleem.
In 2005 eindigde de relatie tussen de club
in nood en Aleksandar Rankovic. “FC Groningen was mijn eerste keuze. Maar het
kon de transfersom niet betalen. ADO wel
en ik was daar best verbaasd over”. Zodoende verhuisde hij naar de derde stad van
Nederland, waar de club met dezelfde problematiek worstelde als in het oosten van
het land.”Ik kan daar een boek over schrijven. Ik heb van alles meegemaakt; degradatie, promotie, bijna failliet, zoveel gemengde gevoelens”. Met name vorig jaar in de
eerste divisie frustreerde. “Dat was echt niet
leuk. Dat was een heel ander niveau en dat
was ik niet gewend. Soms speelden we voor
200 mensen”.
Het contract van Aleksandar Rankovic liep
af; de terugkeer naar de eredivisie en de
komst van Andre Wetzel als trainer naar
ADO Den Haag verleidden de Servier tot
een nieuwe verbintenis voor een seizoen.

jaren geen Kerst gevierd in Belgrado
Straks is hij transfervrij en dan bekijkt hij
de kansen. “Ik wil in Nederland blijven;
dat is mijn eerste optie. Mijn Nederlandse vriendin is de grootste reden om te blijven, maar ik ben na bijna zeven jaar nu ook
gewend aan de Nederlandse cultuur en het
voetbal hier”. Hij spreekt de taal goed en
ontdekte de voor- en nadelen van het leven
in onze enigszins gesloten maatschappij.
“De mentaliteit tussen Nederland en Servie
is anders”.
Volgens Aleksandar Rankovic waart er duidelijk meer stress rond door het leven van
de Serviers. “Ik ben opgegroeid met veel
meer stress. Vanwege financiele problemen en de oorlog op de Balkan. De mensen in Nederland zijn veel rustiger en niet
zo impulsief als de Serviers. Ikzelf was vroeger ook veel temperamentvoller. Speciaal in
Nederland ben ik vrij rustig geworden. Ik
heb hier niet veel stress”.
Nederlanders sluiten zich meer thuis op
en trekken als de schemering invalt de gordijnen stevig dicht. “In Belgrado leven de
mensen altijd buitenshuis. Ze gaan naar het

strand of het cafe. Dat mis ik erg. In Nederland trekt men alleen in het weekeinde naar
buiten. Ik ga graag met collega’s of vrienden
een uurtje lekker wat drinken. Dat ken je
hier niet. Na de training gaat iedereen gelijk
naar huis. Het leven is hier meer gericht op
het werk en het huis”, aldus de spiegel van
Aleksandar Rankovic.
De overgang van Nederland naar Servie (of
andersom) vergt altijd een zekere omschakeling. “Als ik Servie ben, mis het rustige leven in Nederland. Daar is het niet
zo gemakkelijk. Men is een beetje meer
gehaast. Het verkeer is een chaos. Hier is
meer tolerantie. Dat bestaat daar bijna niet.
Dat komt mede door de financiele situatie.
Het leven is daar even duur als in Nederland, maar het gemiddelde salaris schommelt tussen de 200 en 300 euro, tegen
minimaal 1200 euro in Nederland”.
Ofschoon Aleksandar Rankovic regelmatig
naar zijn familie en vrienden in Belgrado
verlangt, wil hij vooralsnog niet weg uit het
rijkere Nederland. Hij piekert nog niet zo
vaak over zijn toekomst. Misschien blijft hij

werkzaam in het voetballen, als trainer. Hij
gaat zeker nog wel vijf jaar mee en verkeeert
in een blakende conditie. “Ik ben bezig om
een Nederlands paspoort te krijgen. Dat is
belangrijk voor mijn toekomst. Ik kan nu
niet zo makkelijk reizen. Ik heb overal een
visum nodig. Dat duurt altijd een tijdje. Ik
kan niet zomaar een vliegtuig pakken naar
bijvoorbeeld Engeland”.
Hij staat inmiddels al langer dan vijf jaar
ingeschreven als een in Nederland woonachtige en als profvoetballer zijn geld verdienende Servier. In principe heeft hij dan
recht op het aanvragen van een dubbele
paspoort. “Ik heb een probleem met mijn
verblijfsvergunning. De vroegere administratie van ADO heeft dat voor dit seizoen niet zo goed geregeld. Ik heb het recht
om in Nederland te werken. Gelukkig zijn
er nu een paar mensen bij ADO voor mij
bezig om de verblijfsvergunning alsnog in
orde te maken. Want dan kan ik pas het
Nederlands paspoort aanvragen”, zo ondervindt Aleksandar Rankovic nog af en toe
de naschokken van een wanbeleid bij ADO
Den Haag.

•
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VVCS nieuws
Aanvoerders gaan
Nederlandse velden
beoordelen
Maandag 15 september 2008
Waar ligt het beste veld van
Nederland? En welke terreinen
zakken deze winter onder een
aanvaardbaard niveau? We
zullen het binnenkort allemaal
weten. In een door de FIFPro
en VVCS opgezet onderzoek
geven de aanvoerders vanaf
dit seizoen wekelijks hun
waardering. Uiteindelijk doel:
de kwaliteit van de Nederlandse
velden te verbeteren.
In Engeland bestaat het systeem
al zo’n 20 jaar. In de jaren ’80 was
er na de kerst op de Engelse velden
geen groene grasspriet meer te
zien, maar tegenwoordig is de
kwaliteit van de Engelse velden
fantastisch.
In Engeland zijn het de scheidsrechter en de manager van de uitspelende club die wekelijks hun cijfer geven. Hesp: ‘Maar wij zijn een
spelersorganisatie en de spelers
zijn ook de hoofdrolspelers. Dus
in Nederland geeft wekelijks niet
de scheidsrechter of de manager,
maar de aanvoerder van de uitspelende club zijn oordeel.’
Het systeem is simpel: ieder
weekend ontvangt Hesp van de
aanvoerders van de uitspelende
clubs in de ere- en eerste divisie
een smsje met de waardering van 1
tot en met 5 voor het veld waarop
zij gespeeld hebben. Aan het eind
van het seizoen is ieder veld dus 17
keer (in de eredivisie) of 19 keer (in
de Jupiler League gewaardeerd).
Doen ook de kunstgrasvelden mee
in het onderzoek? Hesp: ‘ Jazeker. Kunstgrasvelden houden gedurende het seizoen weliswaar een
constante kwaliteit. Maar zo kunnen we zien in hoeverre kunstgras
tegenwoordig (het grote VVCS-onderzoek naar kunstgras dateert van
drie jaar geleden, red.) geaccepteerd wordt. En we komen erachter of het ene kunstgrasveld beter
gewaardeerd wordt dan het ande-
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re.’ Hesp: ‘We zullen de resultaten in eerste instantie in de Centrale Spelersraad bespreken en daarna
wanneer nodig experts inschakelen. Wij vinden dat de Nederlandse profs in uitstekende omstandigheden hun beroep moeten kunnen
uitoefenen. Als clubs die niet kunnen bieden kunnen ze zeker een
telefoontje van ons verwachten.’
Hesp: ‘Aan het eind van het seizoen zullen wij een prijs voor het
beste veld van de eredivisie en het
beste veld van de eerste divisie uitreiken. Totnogtoe hebben we veel
aandacht besteed aan de kritiek
van spelers op kunstgras. Op zich
terecht. Maar de VVCS en FIFPro
zijn van mening dat het niet voldoende is om alleen maar te roepen dat kunstgras niets is. We zullen ons ook moeten inzetten om
de kwaliteit van de bestaande grasmatten te verhogen.’

•

Oranje B opstap naar
grote Oranje
Donderdag 13 november 2008
Uit het VVCS begeleidingsteam zijn de volgende spelers
geselecteerd voor Oranje
B; Piet Velthuizen en Ricky van
Wolfswinkel (Vitesse), Siem de
Jong (Ajax), Marcel Meeuwis
(Roda JC), Erwin Mulder
(Excelsior).
De spelers geven aan het als een
grote uitdaging te zien om met
Johan Neeskens en Dennis Bergkamp samen te werken. Tevens
zien ze Oranje B als een mogelijke
opstap naar het ‘grote’ Oranje.

•

VVCS uit ongenoegen
over KNVB aanklager
Woensdag 08 oktober 2008
Bij monde van haar directeur
Louis Everard heeft de VVCS
maandagavond jl. tijdens
de vergadering van de
Adviescommissie Tuchtrecht
speciale aandacht gevraagd
voor de handelwijze van de
KNVB aanklager, die het nodig
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Louis Everard

ingesteld moet worden, dan vind
ik dat raar en volstrekt overbodig.
Rolt er vervolgens uit dat onderzoek ook nog een schikkingsvoorstel voor één wedstrijd, dan vind ik
dat werkelijk te flauw voor woorden”. De VVCS kijkt dan ook uit
naar de inhoudelijke reactie.

•

VVCS bereikt akkoord
met ADO Den Haag

Jaap Uilenberg

Eric Braamhaar

vond om Klaas Jan Huntelaar
een schikkingsvoorstel voor
te leggen van één wedstrijd
voorwaardelijk.
Deze handelwijze is in de ogen
van de VVCS een even bizarre als
onjuiste. Everard: “Een ieder heeft
uit de mond van Jaap Uilenberg,
de hoogste scheidsrechtersbaas in
Zeist, kunnen optekenen dat Ajax
volledig ten onrechte een strafschop werd onthouden, daar waar
Feyenoord deze wel kreeg. Het is
derhalve ook volgens Uilenberg
een voldongen feit dat de scheidsrechter een tweetal identieke,
strafschopwaardige, situaties volledig verschillend en onjuist beoordeelde.
Als in zo’n geval een speler
direct na een zo belangrijke wedstrijd in zijn terechte teleurstelling
concludeert dat de scheidsrechter
marchandeerde met de regels, dan
heeft èn de speler volledig gelijk
en beledigt hij niemand. Immers,
hij doet een keurig verwoorde en
juiste vaststelling. Wanneer er dan
toch door een kennelijk overijverige, zich zelf kennelijk iets te serieus
nemende aanklager een onderzoek

Vrijdag 12 september 2008
Wat de winst in de eerste
competitiewedstrijd van
ADO Den Haag tegen SpartaRotterdam financieel voor de
spelers betekende, was lange
tijd onduidelijk.
De onderhandelingen tussen de
spelersgroep en de leiding van
ADO Den Haag zaten muurvast,
waarop de spelers Ad Dieben en
Louis Everard van de VVCS verzochten om namens hen de onderhandelingen te voeren, zodat de spelers zich volledig op hun sportieve
verplichtingen konden richten.
Het was er zowel de spelersgroep
als leiding van ADO Den Haag
veel aan gelegen om een compromis te bereiken nog voor de tweede competitiewedstrijd thuis tegen
AZ. Na een aantal gesprekken tussen de VVCS delegatie en de leiding van ADO Den Haag, waarbij
beide partijen bereid waren water
bij de wijn te doen, werd hedenochtend overeenstemming bereikt
over de premieregeling voor competitiewedstrijden voor het seizoen
2008-2009.

•

Deelnemers
Re-integratieservice
doorlopen traject
succesvol
Vrijdag 14 november 2008
Inmiddels hebben meerdere
deelnemers van de
re-integratie-service hun
traject succesvol doorlopen.
Zij volgen een werken/lerentraject
of hebben inmiddels een baan te
hebben gevonden. Hieronder een

gaan bij Health Center Spaarneboog.
Joris van Rooijen is inmiddels al
enige weken tot volle tevredenheid
aan het werk op het kantoor van
Nike in Amsterdam.

•

Lion Axwijk (links)

Mourad Mghizrat

Revy Rosalia

overzicht van de laatste ontwikkelingen.
Nadat eerder Carrilho een baan
vond bij beveiligingsbedrijf CSU
is ook Lion Axwijk gestart met de
(werken/leren) opleiding tot beveiliger bij CSU. Zodra hij deze opleiding heeft afgerond kan hij fulltime aan de slag als beveiliger bij
CSU.
Mourad Mghizrat is onlangs
gestart als jongerenwerker in de
gemeente Rotterdam. Mourad is
erg blij met deze baan en heeft
veel plezier in zijn werkzaamheden.
Wouter van den Herik heeft een
stageadres gevonden bij het Stadsdeel West Amsterdam. Wouter
begeleidt de Sport & Spel activiteiten.
Revy Rosalia is ook een maatschappelijke carrière begonnen.
Revy is momenteel werkzaam als
verkoopmedewerker bij de T-Mobileshop in Tilburg.
Vandaag kreeg ook Bas van Weegen te horen dat hij de module Fitness A bij het ROC Midden Nederland mag gaan volgen. Om ook in
de praktijk ervaring op te doen zal
hij naast zijn opleiding aan de slag

Virtuele les voor
voetballers
Woensdag 08 oktober 2008.
Maar wat doe je als je als
voetballer te oud, of niet goed
genoeg meer bent en nog niet
kunt gaan rentenieren van
verdiende miljoenen? Dan
zoek je net als iedere andere
sterveling gewoon een baan.
Om profvoetballers voor te bereiden op een leven na hun voetbalcarrière, heeft de Vakvereniging
voor Contractspelers samen met
het Da Vinci College in Dordrecht
en een particuliere HBO-instelling
uit Deventer een managementopleiding opgezet voor profvoetballers. De voetballers kunnen na een
dag trainen ‘s avonds vanuit alle
delen van de wereld inloggen op
hun computer en krijgen dan van
Nederlandse leraren virtueel les via
de computer.
Vanavond krijgen ze les van Bredanaar Rob Prangers. Hij zit met
zijn headset op zijn hoofd in zijn
studeerkamer aan huis. “Het is
een ideale manier van lesgeven.
De voetballers zijn ook erg gemotiveerd. Even kijken of we verbinding hebben. Ivar ben je daar? Ben
je aan het eten? Ja, ik hoor het. Eet
smakelijk.”
De afbeelding van de 29-jarige middenvelder Ivar van Dinteren
verschijnt op het scherm. Hij speelde elf jaar betaald voetbal en traint
nu met een amateurclub in Noordwijk mee. Hij volgt de opleiding
een jaar en
vindt het een unieke mogelijkheid
om naast het voetbal te studeren.
“Als je twee keer per dag traint, dan
heb je geen tijd om naar school te
gaan. Ik weet nog niet wat ik na
het voetbal wil gaan doen. Ik ben
nu nog op zoek naar een club, dus

hopelijk kan ik nog een tijdje voetballen.”
Dan wordt de verbinding verbroken. “Dat komt bijna nooit
voor”, verontschuldigt Prangers
zich. Na enkele minuten is de verbinding hersteld en logt profvoetballer Cedric van der Gun in. “De
opleiding houdt rekening met het
feit dat wij voetballers een heel
onvoorspelbaar leven leiden met
wedstrijden en trainingsschema’s.
Dan is het handig om je op deze
manier toch voor te kunnen bereiden op een toekomst na het voetbal”, zegt de 29-jarige aanvaller van FC Utrecht. De 21-jarige
John Plat, die bij FC Zwolle voetbalt, zegt na een training meestal weinig zin te hebben in de marketinglessen. “Maar het moet toch.
Een voetbalcarrière duurt niet eeuwig, al kan ik hopelijk nog heel wat
jaartjes mee.”
Dan is het over met het gepraat
en begint de les. Op het scherm
verschijnen diagrammen en Prangers steekt via zijn headset van wal
over winkelformules.

•

Martijn Reuser

Sjors Verdellen

onder andere gesproken over de
promotie/degradatieregeling, het
protocol overlijden, de poging van
de belastingdienst om te heffen
over de spelersgroepuitkeringen en
de aanstaande wijziging in de CFKregeling.
Tevens werd er gisteren afscheid
genomen van Ger Senden en Jan
Bruin, beiden zijn gestopt met
voetballen.

•

Door Nadine Kraaijenzang (BN De
Stem). Dinsdag 07 oktober 2008.

Nieuwe samenstelling Centrale
Spelersraad
Donderdag 11 september 2008
Gisteravond is de CSR in de nieuwe
samenstelling voor de eerste vergadering van het huidige seizoen
bij elkaar gekomen.
De CSR bestaat het komende seizoen uit Sander van Gessel,
Jim van Fessem, Evgeniy Levchenko, Robert van Boxel, Maikel Aerts,
Mischa Salden, Dirk Jan Derksen,
Geoffrey Galata, Sjors Verdellen en
Martijn Reuser. De laatste drie zijn
met ingang van dit seizoen tot de
CSR toegetreden. De spelers worden bijgestaan door het secretariaat, dit wordt gevormd door Danny
Hesp, Ad Dieben, Louis Everard en
Ko Andriessen.
Tijdens de vergadering werd er
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‘Dit is waar een vakb
In vijf jaar tijd groeide Team VVCS uit tot een begrip. Een mooi voorbeeld
van eigentijds vakbondswerk. De Contractspeler sprak met een aantal
contractlozen van toen. Nu strijden ze om titels, spelen UEFA Cupvoetbal
en genieten volop van buitenlandse avonturen.

Spelers en trainers loven VVCS-team

E

en van de opmerkelijkste ploegen die
de laatste jaren in de voorbereiding op
het nieuwe seizoen steeds van zich doet
spreken is het team van de VVCS. Uiteraard door de opmerkelijke samenstelling
van spelers die nog zonder club zijn. Maar ook door
de goede resultaten. Zowel op als buiten het veld.
Tientallen spelers verdienden een nieuw contract.
Het lijkt een kwestie van tijd voordat de coaches een
selectieprocedure moeten gaan instellen voor het
enige bondsteam waarvoor je niet op een nieuwe
uitnodiging hoopt. De voetstappen in de geschiede-
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nis van team VVCS vormen inmiddels een aardig
spoor. Portugal, Papendal, Parijs. Wat begon als een
bescheiden initiatief is nu niet meer weg te denken
in het landschap van het vaderlandse voetbal. Alle
scouts en clubs melden zich met contracten in de
binnenzak iedere zomer weer langs de lijn voor
de koopjesjacht. Spelers halen alles uit de kast om
te laten zien wat ze in huis hebben. Selecties van
BVO’s worden steeds vaker gewoon van de mat
gespeeld door het vreemdelingenlegioen vechtend
voor de laatste kans. Of spelen voor deze illustere
ploeg je veel op kan leveren, was de vraag die bij de

ond voor bedoeld is.’
start van dit project als een groot vraagteken boven
het initiatief hing. Met grote moeite werd er destijds
een ploeg bij elkaar gevonden. Spelers keken begrijpelijkerwijs een beetje vreemd aan tegen een ploeg
van contractloze spelers. Die tijden zijn geweest.
Dankzij de pioniers van toen is de ploeg uitgegroeid
tot een volwaardig en professioneel visitekaartje
van de vakbond. De vraag over het nut stellen, is
hem inmiddels beantwoorden. Dat is een retorische vraag, zoals Louis van Gaal dat altijd zo mooi
weet te zeggen. Een vraag waarvan het antwoord al
duidelijk is.
Neem Sydney Bito, de razendsnelle aanvaller die bij
Sparta niet meer nodig was en zichzelf, na een verslag in Voetbal International van zijn wedstrijd in
het team van de VVCS, terugvond op een vliegveld
in Oekraïne. ‘De trainer daar was een Nederlander
die nog op zoek was naar een goede, snelle aanvaller. Hij had het verslag in Voetbal International gelezen en besloot me in te laten vliegen. Een paar dagen
later lag er een ticket naar Donetsk op de mat.’ Bito
had geen idee waar hij precies heen vloog. Wie weet
er nu wel precies waar Donetsk ligt? ‘Daar stond een
zwarte limousine op me te wachten met twee mannen in pak. Ik kon me niet voorstellen dat die voor
mij was, ik verstond ze ook niet en pas nadat ik contact had gehad met de Nederlandstalige trainer ben
ik ingestapt. Ik zoefde over wegen in een land dat ik
niet kende.’ Twee maanden later was hij even topscorer van de Oekraïense competitie en draaide iedere vrouw in Donetsk zich om als de zwarte sterspeler
met zijn slangenleren schoenen het chicste hotel van
Donetsk betrad om een hapje te eten met mannen
als Jordi Cruijff. We hoeven dus niet eens te vragen
of Bito spijt heeft van zijn keuze zijn kicksen onder
te binden namens Team VVCS. De Nederlandse trainer van destijds is Ton Caanen. ‘Veel trainers zijn vlak
voor het seizoen nog op zoek naar versterking, dan
moet je ook eens durven. Ik zocht iemand zoals hem.
Nadat ik had gelezen dat hij goed had gespeeld voor
Team VVCS ben ik eens rond gaan bellen. Dan is een
ticket een kleine investering. Na de eerste proeftraining wist ik genoeg en zeker in het begin was hij de
sensatie op de velden hier.’ De VVCS begeleidde de
transfer en zorgde dat alles goed geregeld werd. We
zouden een boek kunnen schrijven over de verwikkelingen rond het vreemdelingenlegioen dat iedere
zomer als rijdende etalage langs de velden toert. Misschien komt dat er nog wel eens van. Bij het 10-jarig
bestaan bijvoorbeeld. Want de VVCS is vast van plan
dit project voort te zetten. Het kost tijd, geld en veel
energie. Maar het levert juist die leden die het moeilijk hebben veel nieuwe kansen op. De publiciteit
rond de jaarlijkse ronde langs de velden is een pretti-

“Daar stond een
zwarte limousine op
me te wachten met
twee mannen in pak”
ge bijeenkomst. Met de naderende recessie en geplande afslanking van de Jupiler League is de noodzaak
van Team VVCS de komende jaren waarschijnlijk
groter dan ooit. Of we daar dan weer blij mee moeten
zijn is een ander verhaal.
Rein Baart was een van de eersten die zich meldde.
Als junior was hij een van de grootste keepertalenten van Nederland, maar bij Fortuna Sittard was hij
inmiddels op een dood spoor beland. Deze dagen zit
hij klaar op de bank van NEC om in te vallen tegen
ploegen als Tottenham Hotspur en Dynamo Boekarest. Hij weet nog goed waar hij nog niet zo lang
geleden stond. ‘Team VVCS was voor veel jongens
een laatste kans om te laten zien wat te kunnen, een
goed initiatief van de vakbond. Daar heb je echt wat
aan. Mede daardoor ben ik door VVV aangetrokken
en nu ben ik vier jaar later nog steeds actief.’
De lijst spelers die na het optreden in het VVCSteam weer terugkeerden bij een club is imposant.
Geen wonder dat de vakbond het afgelopen jaar al
twee ploegen in het veld kon brengen. Dat soort verhalen gaan natuurlijk als een lopend vuurtje door de
kleedkamers. Niet dat veel spelers ook zonder Team
VVCS weer aan de bak gekomen waren, maar voor
velen was dit wel de laatste kans. Ook trainers voelden zich niet te groot om op de bank te gaan zitten.
Zo is VVV Venlo, de huidige koploper van de Jupiler
League onder handen van de geroutineerde Jan van
Dijk. De voormalig coach van onder meer Roda JC
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“Het wordt steeds
moeilijker een baan te
vinden in het voetbal”
had even geen club en pakte
in de zomer de kans als vakbondscoach met beide handen aan. Nadat hij eerder al
eens met FC Groningen promoveerde lijkt hij binnen een
jaar van bedelaar tot koning
te worden. Zo snel kan het
gaan in het voetbal.

jan van dijk

rein baart
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Van Dijk is erg te spreken
over het initiatief van de vakbond: ‘Dit is natuurlijk goed
werk. Dit is waar een vakbond voor bedoeld is. Je
zorgt voor de spelers als ze
het moeilijk hebben. Wat dat betreft is het een geweldig initiatief dat zeker zin heeft. Je merkt dat iedereen
die er aan meewerkt het uitermate serieus neemt. Als
trainer zal je natuurlijk niet zo snel beoordeeld worden op een paar wedstrijden met een gelegenheidsploeg, je doet het voor de jongens. Je probeert zoveel
mogelijk mensen op hun eigen plaats te laten spelen.
Daarmee maken ze de meeste kans dat een zoekende club ze uit zal kiezen. Wat dat betreft is het goed
geregeld. Het doel is niet om wedstrijden te winnen
maar de spelers zo’n goed mogelijk podium te bieden
om hun kwaliteiten te etaleren.’ Want kwaliteit heeft
natuurlijk iedereen die er in is geslaagd een contract te krijgen van een betaald voetbalclub. Het is de
droom van iedere jongen die slechts voor een enkeling uitkomt. Maar dan nog kan het soms tegenzitten,
waardoor je een nieuwe kans nodig hebt. Neem nou
Job Bulters. Zijn loopbaan
verliep zoals die van veel
andere voetballers. Een loopbaan van geloof en hoop. Het
is ontzettend moeilijk het
hoogste podium te halen. Dat
lukte de huidige doelman in
dienst van MVV. En hoe? ‘Ik
speelde 36 jeugdinterlands,
drie keer in het eerste van
AZ, Europees voetbal en toen
liep ik tegen een blessure
aan. Weg perspectieven, weg
schijnwerpers. Afgelopen
zomer kon ik meedoen met
Team VVCS. Dat was perfect.
Want het wordt steeds moeilijker een baan te vinden in
het voetbal. De clubs hebben
steeds minder geld. Ik schrok
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van het niveau. Onze ploeg zou zo mee kunnen draaien bovenin de Jupiler League. Als je ziet dat Telstar
nu net de laatste periodetitel wint dan durf ik wel te
stellen dat wij dat ook hadden kunnen doen. De periode waarin Team VVCS speelt is ook perfect. Vlak
voor de competitie. Ik had bijvoorbeeld al wat contact met MVV. Maar ze wilden me wel eerst zien spelen. Nou dat was natuurlijk geen probleem doordat
de VVCS dat allemaal voor ons had geregeld. En met
geregeld bedoel ik ook geregeld. Tot in de puntjes.
Nu heb ik dus een contract bij MVV. En je weet hoe
raar het kan lopen in het voetbal. Wat ik wel vreemd
vind, is dat ik nu iedere vrijdag spelers zie die veel
minder zijn dan jongens die de afgelopen zomer met
ons meespeelden en geen contract hebben gekregen.
Dat heeft ook met geld te maken, denk ik. Maar dat is
absoluut geen reden om het niet te proberen. Sterker
nog, je zou wel gek zijn geen gebruik te maken van
de mogelijkheden die de VVCS ons wat dat betreft
biedt.’ Mooie woorden van de voormalig jeugdinternational die weer omhoog krabbelt. We gaan hem de
komende jaren zeker volgen. Een terugblik op de eerste jaren van Team VVCS kan toch niet alleen maar
lof opleveren? Desgevraagd is er gelukkig nog een
advies om mee verder te gaan in de toekomst. Dat
komt van Jan van Dijk: ‘Alles kan beter. Dus als je
daar naar vraagt dan lijkt het me geen slecht idee het
project uit te bouwen. Nu merk je vlak na de vakantie dat veel spelers toch tegen lichte blessures oplopen doordat ze natuurlijk vol gaan voor hun laatste
kans. Of het logistiek mogelijk is weet ik niet, maar je
zou er over na kunnen denken om Team VVCS langer bij elkaar te brengen, dan kan je die jongens goed
optrainen, waardoor ze zich enerzijds nog beter kunnen presenteren in de wedstrijden en ook fysiek klaar
zijn als ze kunnen inhaken bij een club die interesse heeft. Als bijkomend voordeel verminder je dan de
kans op blessures.’ De Zwitsers brengen dit voorbeeld
al in de praktijk. Hoe dan ook. De eerste jaren van
Team VVCS heeft een groot aantal mensen een nieuwe kans opgeleverd. De verhalen van Van Dijk, Bito,
Bulters, Baart zijn wat dat betreft illustratief voor de
verhalen die we al van velen hoorden.
VVCS -voorman Danny Hesp is al weer bezig met de
volgende editie: ‘We merken natuurlijk dat spelers erg
veel hebben aan dit initiatief. Als Van Dijk voorstelt
langer bezig te zijn dan kan ik me daar wel in vinden. Maar vergeet niet dat we nu al drie weken samen
zijn en op een gegeven moment beginnen veel jongens weer bij hun nieuwe club. Komend jaar begint
de competitie eerder dus dan komen we al vroeg bij
elkaar.’ Zeker weten doet Hesp het nog niet: ‘Maar
zoals het er nu naar uit ziet gaan we weer in Nederland aan de slag.’ Niets dan lof, is er dan niets te wensen over? ‘Ja, we willen heel graag dat deze ploeg ook
voor mooie entourages gaat spelen. Dus we hopen
komend jaar vaker te spelen tegen ploegen die in de
buurt van of zelfs in hun eigen stadion spelen. Het
mooiste zou het natuurlijk zijn als vast voorprogramma van de Johan Cruijff-schaal.’ Nog even en het
VVCS -team schrijft zich in voor de competitie…

•
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Aanvoerders beoordelen
de Nederlandse velden

Een tussenstand

V

anaf het begin van het seizoen geven de aanvoerders
van alle spelersgroepen in
de ere- en eerste divisie een
waardering aan het veld
waar zij hebben gespeeld. Door middel van
tekstberichten aan VVCS voorzitter Danny
Hesp geven de spelers, na elke speelronde,
een waardering van 1 tot en met 5 voor het
desbetreffende veld. Het doel van deze
actie is om te kijken hoe de kwaliteit van
de velden is gedurende het seizoen. “Zijn
de velden na de winterstop nog steeds van
goede kwaliteit of moeten de terreinknechten echt aan de slag om een ere- en eerstedivisiewaardig veld te garanderen”

Inmiddels zijn er in de eredivisie 12 speelronden gespeeld en in eerste divisie 17
speelronden. Tijd voor een tussenstand!

Eredivisie
1
2
3
		
		
18

26

Heereveen
PSV		
Feyenoord
FC Groningen
FC twente
Volendam
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4,4
3,8
3,6
3,6
3,6
2,1
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Wat gelijk opvalt in de eredivisie is dat het
veld van Heerenveen veruit het beste wordt
beoordeeld door de aanvoerders. Met een
waardering van 4,4 loopt Heerenveen ver
voor op nummer twee PSV dat een waardering krijgt van 3,8. Op een gedeelde derde plaats staan Feyenoord, FC Groningen
en FC Twente met een waardering van 3,6.
Waar een koploper is, is ook altijd een hekkensluiter. Deze positie wordt ingenomen
door Volendam met een waardering van 2,1.
In de Jupiler League komt geen club boven
een waardering van 4. Dit geeft duidelijk
aan dat de clubs in deze divisie echt iets
aan de kwaliteit van de velden moeten gaan
doen. Koplopers zijn na 17 speelronden
VVV en Emmen met een waardering van
3,8. Op een gedeelde tweede plaats staan SC
Excelsior, FC Den Bosch en Fortuna Sittard
met allen een waardering van 3,6. Hierna
volgt Go Ahead Eagles met een waardering
van 3,5. Op de laatste plaats staat, net als in
de ere- divisie, een club die speelt op kunstgras. AGOVV krijgt van de aanvoerders een
waardering van 1,5.
De komende maanden worden zeer interessant omdat dan zal blijken hoe de velden
zich houden tijdens de koude maanden en/
of de clubs dan in staat zijn om het gewenste niveau van de velden te kunnen waarborgen.

•

Eerste divisie

Waardering

1
		
2
		
		
3
20

1
2
3
4
5

VVV
3,8
Emmen		
SC Excelsior
FC Den Bosch
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
AGOVV		

3,8
3,6
3,6
3,6
3,5
1,5

slecht
redelijk
goed
heel goed
topveld

Enige tijd geleden werd mij verzocht of ik bereid was om een examen af te
nemen. Zoals bekend kun je via de VVCS academie op Hoger Beroeps Onderwijs
niveau studeren. Op die wijze kun je al een start maken met je maatschappelijke
carrière na het voetballen. Het gaat hier om een door het Ministerie van
Onderwijs erkende opleiding.

Sport en carrière, gaat dat samen?

I

n het kader van hun studie moesten de
studenten een ondernemingsplan schrijven.
Geen gemakkelijke klus. De voetballende
studenten hadden zich uitstekend van hun
taak gekweten. Echter, het was op mijn taak
om vooral lastige vragen te stellen. De studenten
lieten zich (gelukkig) niet van de wijs brengen.
Alhoewel de zweetdruppels parelden op de voorhoofden, vielen zij niet stil en boden manmoedig
het hoofd aan deze lastige examinator.
Een voetballer, als topsporter, zou toch goed moeten denken over zijn maatschappelijke carrière na
het voetbal. Immers, niet elke voetballer zal zijn fortuin verdienen bij Real Madrid. Een financieel onafhankelijk leven na het voetbal is slechts voor een
enkeling weg gelegd. Er zijn andere topsporters, die
een studie combineren met hun sport. Bijvoorbeeld
Guillaume Elmont (judoka / klinisch psycholoog),
Maarten van der Weijden (zwemmer / wiskundige),
Kamiel Maase (marathonloper / biochemicus) of
Anky van Grunsven (amazone / juriste).
Er schijnt zelfs een onderzoek te zijn, waaruit blijkt
dat topatleten bovengemiddeld slim zijn. Sporttalenten zouden specifieke kwaliteiten beschikken als
evaluatie en reflectie of het vermogen tot planning.
Kortom, ik zie niet in waarom een voetballer niet
aan deze criteria voldoet.
Het door de VVCS opgezette studieconcept zou
toch een mooi platform voor de actieve voetballer
kunnen bieden. Het optimale rendement uit de carrière halen tezamen met een studie gericht op de
toekomst na het voetbal. Dat moet aanspreken.

Tot slot in deze onzekere financiële tijd nog het volgende. Topsporters en topbestuurders hebben veel
met elkaar gemeen. Ze zijn beide top in hun eigen
tak van sport en worden daarvoor goed betaald. De
baas van de grote multinational vermoedelijk beter
dan menig voetballer.
De politiek roert zich. Er bestaat maatschappelijke
onrust over die hoge beloningen. Het is ongewenst
dat de baas van een groot bedrijf zoveel verdient
in vergelijking tot mensen die moeten leven van
een uitkering of de arbeider die bij dat betreffende

bedrijf werkt. De topbestuurder, maar ook de presentator wordt excessief beloond, zo vindt de politiek.
Maatregelen moeten volgen. Minister Wouter Bos
heeft namens het Kabinet het voortouw genomen en
een wetsvoorstel ingediend dat tot veel kritiek leidde.
De fiscaliteit leent zich slecht voor het sturen van
excessieve bestuurdersbeloningen. Het Kabinet
weet van geen wijken en Kamervragen volgden.
De VVD-fractie heeft zelfs expliciet gevraagd
of het Kabinet kan aangegeven wat zij als excessief inkomen ziet bij een topsporter. In reactie hierop zegt het Kabinet ‘dat goede prestaties beloond
mogen worden’. ‘De maatregelen zien slechts op
excessieve beloningsbestanddelen.

Neem voor meer
informatie over dit
onderwerp contact
op met Stef Bekker
of Edwin Arends,
beiden als belasting-adviseur
werkzaam bij Punt
& Van de Weerdt
Belasting-adviseurs
te Den Haag
(070-3 025 825)

Een vertrekvergoeding wordt als excessief gezien,
als deze meer bedraagt dan één jaarloon (van het
toetsjaar) en het desbetreffende jaarloon hoger is dan
€ 500.000,-. Indien sprake is van een door de werkgever verstrekte excessieve vertrekvergoeding, zal de
werkgever een heffing van 30% verschuldigd zijn.
Dit geldt ook voor werkgevers van topsporters. Deze
werkgevers worden hetzelfde behandeld als andere
werkgevers in vergelijkbare omstandigheden.’
Het venijn zit dus in de staart. Ook de topsporter moet op dezelfde wijze als de topbestuurder
behandeld worden. De conclusie kan dan ook kort
zijn: ook de topsporter krijgt met deze wetgeving
te maken. Maar het zou natuurlijk net zo goed ook
over de toptrainer kunnen gaan. Die wordt nog wel
eens bij slechte prestaties ontslagen. Met dito vergoeding. Het Kabinet heeft al afgetrapt, maar wat de
uitslag wordt, is nog onduidelijk.

•

“Niet elke
voetballer zal zijn
fortuin verdienen
bij Real Madrid”
december 2008
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VVCS ACADEMY
VOLOP IN BEWEGING

D

at de praktijk uitwees dat het zgn.
traditionele onderwijs zich moeilijk
tot niet laat combineren met een
professionele voetbalcarrière, vormde voor de VVCS geen verrassing.
Hierbij hoefde alleen maar gedacht te worden aan
trainingskampen, uitputtende behandelingsprogramma’s bij blessures, wedstrijden op onregelmatige tijdstippen en transfers naar het buitenland.
Zeer trots is de VVCS dan ook op het door haar
geboden alternatief; de eigen VVCS Academy.
De spelersvakbond realiseerde hiermee een hypermoderne, virtuele en interactieve leermethode die
spelers daadwerkelijk de mogelijkheid geeft om nog
tijdens hun actieve loopbaan te studeren.
De eerste lichting studenten startte op 1 oktober
2007 met de HBO opleiding Ondernemerschap,
Business en Innovation. Studenten van het eerste

Informatieavond vvcs academy foto: Miranda fotografie
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uur waren onder meer Joost Broerse en Cedric van
der Gun. Dat de virtuele klas echt werkt, bewijst
eerstgenoemde door na zijn transfer vanaf Cyprus
gewoon zijn studie te vervolgen.
Op 1 september 2008 werd deze HBO opleiding ook
officieel gecertificeerd. De onderzoekscommissie
kwam tot een zeer lovend oordeel. Zij stelde vast dat
de VVCS Academy staat voor gegarandeerde kwaliteit.
Trots is de VVCS ook op de samenstelling van de
Raad van Advies van de Academy. Henk Kesler,
Michel Platini en Theo van Seggelen traden toe.
Henk Kesler was hierbij zeer duidelijk: “De zorg
van de VVCS voor de spelers houdt niet op aan het
einde van een voetbalcarrière”. De spelersvakbond
toont met de VVCS Academy haar maatschappelijke betrokkenheid en de KNVB kan dat alleen maar

“De zorg van de VVCS voor de
spelers houdt niet op aan het
einde van een voetbalcarrière”
ondersteunen. Vandaar ook dat ik met enthousiasme in de Raad van Advies zitting heb genomen”.
Op donderdag 2 oktober startten tien actieve spelers
als nieuwe eerstejaars studenten. Onder hen onder
meer Willem Janssen, Frank van Mosselveld en Virgilio Texeira. Bijna twee maanden later voegde zich
ook Gijs Luirink bij hen. Zij volgen hiermee het
voorbeeld van de “2007 lichting”, die onlangs begon
aan het tweede leerjaar, de zgn. hoofdfase.
Na een eerste korte periode van gewenning zijn ook
de nieuwe studenten zeer enthousiast over de virtuele klas.
De VVCS zelf kijkt al weer verder. Directeur Louis
Everard: “Natuurlijk zijn wij trots op onze HBO,
maar wij willen meer. Wij zijn nu met vereende krachten bezig om te zien of wij ook een virtuele MBO afdeling kunnen toevoegen aan onze VVCS
Academy”.

Staand van links naar
rechts: Jeroen Zoet (PSV),
Rob Pranger (docent),
Kai van Hese (ADO),
Virgilio Teixeira (ADO),
Danny Hesp, Frank van
Mosselveld (RKC), Sjoerd
Wiersma (docent), Willem
Janssen (Roda JC).Gehurkt
van links naar rechts:
Marcel Kleizen
(FC Zwolle), Bart van
Muyen (FC Dordrecht)
foto: Miranda fotografie
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Nederlandse profs slechts

FIFPro World XI

Op 27 oktober werd de FIFPro World XI en de FIFPro
World Player of the Year bekendgemaakt. De mondiale
keuze kwam aardig overeen met de voorkeur van de
honderden Neder-landse profs die hun stem uitbrachten.
Alleen hadden zij graag Van der Sar en Sneijder in het
elftal gezien.

M

eer Nederlandse profs
dan ooit brachten hun
stem uit voor de FIFPro
World XI 2007-2008. De
keuze van de Nederlandse
profs kwam bijna volledig overeen met de
einduitslag waarbij de uitslagen van alle
landen bij elkaar waren opgeteld. Alleen
koos een overgrote meerderheid van de
Nederlandse profs voor doelman Edwin
van der Sar, terwijl internationaal Iker
Casillas op de meeste steun kon rekenen.
En op het middenveld hadden de Nederlandse profs een plaatsje ingeruimd voor
Wesley Sneijder, ten koste van Xavi die
mondiaal uiteindelijk de voorkeur kreeg.
Chauvinistisch? Tot op zekere hoogte. Want
ook in Noorwegen ruimden de spelers een
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DE CONTRACTSPELER

december 2008

plaatsje in het elftal in voor Van der Sar en
Sneijder. En ook in Nieuw-Zeeland en de
Verenigde Staten kreeg de doelman van
Manchester United de meeste stemmen. En
in Polen verdiende ook Sneijder een plaats
in het elftal.
Maar op de overige posities kwam de keuze van de Nederlandse profs precies overeen met de uiteindelijke einduitslag. Achterin kregen ook in Nederland Sergio
Ramos, John Terry, Carles Puyol en Rio Ferdinand de meeste stemmen. Op het middenveld kwam de keuze voor Kaká en Xavi
overeen en voorin konden de Nederlandse
profs zich volledig vinden in de keuze voor
Messi, Torres en Cristiano Ronaldo. Waarbij de laatste met overgrote meerderheid zowel in Nederland als internationaal - ook
werd gekozen tot FIFPro World Player of
the Year.
Er zijn landen die sterker afwijken van de
internationale keuze. Zo kwam de keuze
van Uruguay slechts op drie plaatsen overeen met de einduitslag. Daar bestaat de
verdediging uit namen als Lugano, Cáceres, Rodriquez en Alcoba, staat ene Castillo

op twee plaatsen afwijkend

onder de lat en staat de wel bekende Diego
Forlan in de spits.
Ad Dieben van de VVCS was nauw betrokken bij de verkiezingen: ‘Er was dit jaar een
grote eensgezindheid. Je ziet dat Wesley
Sneijder bij Real Madrid nu ook internationale erkenning krijgt. Al was het nog niet
genoeg voor een plaats in de FIFPro World
XI. Van Nistelrooy wordt al jaren overal
beschouwd als een van de beste spitsen ter
wereld en Van der Sar was er dit jaar heel
dichtbij, maar de prestaties van Casillas bij
Real Madrid en Spanje maakten toch net
wat meer indruk.’

Dieben ziet dat de inbreng van de Nederlandse spelers ieder jaar groter wordt. ‘Na
allerlei verkiezingen waarbij het publiek,
de trainers of journalisten naar hun keuze
wordt gevraagd, is er nu sinds vier jaar eindelijk een verkiezing waarbij de spelers zelf
hun mening geven. Begrijpelijk dat steeds
meer spelers hun stem laten gelden. Voor
de gekozen spelers is de eer des te groter.
Vorig jaar was ik bij de prijsuitreiking aan
Kaká en dit jaar bij die aan Cristiano Ronaldo. Beiden zeiden met nadruk dat een prijs
toegekend door hun eigen collega’s voor
hen de meeste waarde heeft.’

•

“Een prijs toegekend door
hun eigen collega’s
heeft de meeste waarde”
december 2008
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CFK doorstaat storm

nieuws v
an het

CFK

kredietcrisis
De maanden september en oktober 2008 zullen niet snel worden vergeten. Een

Iedereen is er door deze crisis van door-

financiële crisis van ongekende omvang teisterde de financiële markten in de hele

drongen geraakt dat de gehele (finan-

wereld. De koersen van aandelen daalden in oktober nog eens 20%, nadat ze in

ciële) sector op vertrouwen gebaseerd

september al een flinke tik kregen. Koersen van vastgoed, grondstoffen en

is. Zodra dat vertrouwen ontbreekt,

bedrijfsobligaties kregen eveneens zeer harde klappen.

staat alles stil.

Midden september viel de bekende

stand omdat banken niet meer aan

Het vertrouwen is nu aangetast door-

zakenbank Lehman Brothers om en

elkaar durfden te lenen. Banken wisten

dat banken teveel risico’s hebben geno-

sindsdien lijkt niets meer zeker. Fortis

immers niet meer zeker of het uitge-

men en er een gebrek aan toezicht was.

werd genationaliseerd en aandeelhou-

leende geld nog zou terugkomen.

ders bleven met lege handen achter.

Hierdoor kwam de kredietverlening

Als je spaart of belegt zul je je de afge-

Vele banken en enkele verzekeraars

aan bedrijven onder grote druk te

lopen tijd zeker hebben afgevraagd of

vroegen staatssteun van hun overheid

staan, wat een serieuze rem op de eco-

je geld wel veilig is bij je bank. Ook wij

om een faillissement te voorkomen. De

nomie zet.

hebben de afgelopen tijd nogal wat

drie IJslandse banken kunnen het bij

Inmiddels blijkt het effect van dit alles

vragen gehad over de beleggingen van

hen ingelegde spaargeld niet terugbe-

in het gehele bedrijfsleven.

deelnemers bij het CFK. Wij zijn blij te

talen. Spaarders zijn daardoor gedu-

Consumenten hebben minder vertrou-

kunnen zeggen dat het CFK deze onge-

peerd. Ook Nederlandse gemeentes

wen in de toekomst en kopen minder.

evenaarde financiële crisis tot nu toe

hebben bij deze banken ingelegd.

Dagelijks geven bedrijven aan dat win-

goed heeft doorstaan, veel beter dan

sten (mede daardoor) zullen tegenval-

de meeste andere fondsen. Door de

Na het Lehman debacle was het laatste

len en sommige bedrijven zetten

antwoorden op onderstaande vragen,

restje vertrouwen tussen banken ver-

fabrieken stil. Op termijn zal het effect

geven we meer inzicht in de precieze

dwenen. De geldmarkt kwam tot stil-

zijn dat er meer werkeloosheid komt.

situatie.

Is mijn geld bij het CFK veilig?

obligaties een hoger risico kennen

voorspelling lastig. Onze inschatting is

Ja, uw geld is veilig bij het CFK.

omdat bedrijven failliet kunnen gaan.

dat de koersen op bedrijfsobligaties

Door de goede spreiding over veel ver-

niet verder zullen dalen, aangezien de

Het CFK heeft begin juli van dit jaar alle

schillende bedrijven, is het risico op

paniek in de afgelopen periode al tot

risicovolle beleggingen zoals aandelen,

grote verliezen beperkt.

zeer lage koersen heeft geleid. Wij verwachten een licht herstel van deze

vastgoed en grondstoffen verkocht. Een
deel van de obligaties is eveneens ver-

Wat is het rendement tot nu toe?

koersen. Verder verwachten wij dat de

kocht. In totaal is 2/3 deel van het totale

Het rendement op de totale porte-

koersen van staatsobligaties kunnen

vermogen omgezet in kasgeld.

feuille over de periode juli t/m septem-

stijgen als gevolg van renteverlagingen.

Momenteel is de rest, 1/3 deel van het

ber bedraagt circa 0%. Het vermogen

Deze renteverlaging is mogelijk door-

vermogen, ondergebracht in een obli-

van het CFK is dus zonder verlies door

dat de angst voor inflatie op de korte

gatieportefeuille.

deze extreme maanden gekomen.

termijn afneemt.

Het vermogen dat is vrijgekomen door

Het rendement op de obligatieporte-

Indien onze verwachtingen uitkomen

verkopen is voor het grootste deel

feuille was negatief (-1,75%). De koer-

zou het rendement op de beleggings-

ondergebracht in twee bankleningen,

sen van staatsobligaties stegen, maar

porte-feuille zich in het laatste kwartaal

bij ING Bank en Banco Santander

door de grote paniek op financiële

langzaam in de positieve richting moe-

(Spanje). De Nederlandse Staat heeft

markten en de recessieverwachting zijn

ten ontwikkelen. Het rendement voor

recentelijk een financiële injectie ge-ge-

de koersen op bedrijfsobligaties sterk

het gehele boekjaar (eindigend per

ven aan ING. Hoewel de beurskoersen

gedaald. De rente op de twee bank-

30 juni 2009) is echter onmogelijk in

zeer grillig verlopen, hebben beide ban-

leningen compenseerden het negatieve

te schatten.

ken een (voldoende) sterke financiële

resultaat hetgeen resulteerde in een

positie om deze crisis door te komen.

tussentijds resultaat van circa 0%.

Wanneer worden de beleggingskeuzes
geïntroduceerd?

Zowel de Nederlandse als de Spaanse
staat zal zijn grote banken verder finan-

Wat zijn de vooruitzichten voor de rest

Volgens onze planning wordt het voor

cieel ondersteunen indien dat deson-

van het boekjaar?

u als deelnemer mogelijk om een keuze

danks noodzakelijk mocht zijn.

Het rendement wordt zoals gezegd

te maken tussen verschillende beleg-

voor 2/3 bepaald door de rente op de

gingsprofielen in het derde kwartaal

Het overige vermogen (1/3 deel) is

bankleningen en voor 1/3 door het ren-

van 2009. De voorlichting hierover zal

ondergebracht in een obligatieporte-

dement op de obligatieportefeuille.

vanaf medio 2009 plaatsvinden.
Overigens is het zo dat u er in het nieu-

feuille. Deze bestaat uit staatsobligaties
en bedrijfsobligaties. Staatsobligaties

Het rendement op de obligatieporte-

we systeem ook voor kunt kiezen om te

hebben over het al-

feuille is zeer moeilijk in te schatten. De

sparen. Dan loopt u dus (nog) minder

gemeen een laag risico, terwijl bedrijfs-

grilligheid van de markten maakt iedere

risico dan in het verleden.

Wat hebben Maradonna, Paul Cascoigne,
Henny ‘dikbil’ Meijer, Ronaldo, Ronald
Koeman, Jeroen Verhoeven en Jhon van
Beukering met elkaar gemeen?
Overgewicht.

Overgewicht

PIM DE VOS
Advocaat en Publicist
www.devos.nl

bij een club met anorexia

J

hon van Beukering raakte in november voor
de tweede keer zijn basisplaats in de spits
bij NEC kwijt. Coach Mario Been had hem
wegens overgewicht naar de tribune
verbannen. Het vorig seizoen ontbrak hij
ook al een aantal wedstrijden omdat hij te zwaar
was, meldde De Telegraaf.

“Als Romario of
Maradonna vijf kilo
te zwaar waren,
maar wel scoorden,
werd vertederend
over hen gesproken”
Moet je dit als speler pikken? Helaas wel, tenzij
je objectief echt niet te zwaar bent en mits je naar
behoren presteert.
In het standaard spelerscontract en de andere contracten die ik heb gezien, staat daarover niets. In
de wet ook niet. Het is geen makkelijk probleem,
alleen al niet omdat het maar de vraag is wat je
onder overgewicht moet verstaan. Jeroen Verhoeven
speelt ondanks een zwakke achterhoede bij Volendam het seizoen van zijn leven. Je kan hem niet van
anorexia beschuldigen. Voor een keeper kan een stevig postuur een voordeel zijn net als zijn lengte. Een
dun keepertje vliegt bij een hard genomen vrije trap
met bal en al de goal in. Maradonna was ook vaak
te zwaar, maar ongrijpbaar op die korte kromme
Argentijnse beentjes van hem. Henny Meijer was
ondanks zijn dikke kont een prima spits bij Gronin-
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gen en werd niet voor niets door Ajax gekocht. Ik
wil maar zeggen dat overgewicht niet altijd leidt tot
slecht spel. Alhoewel Rafael van der Vaart voor mijn
gevoel beter is gaan spelen nadat hij in Duitsland
is afgetraind.
De trainer bepaalt wie er speelt. Dat is het uitgangspunt. Als hij vindt dat een speler het team tekort
doet door zeven kilo overgewicht mee te sjouwen
als hij in een wedstrijd rond de tien kilometer moet
afleggen en snelheid een belangrijk voordeel is, kan
een speler daar weinig tegen inbrengen. De vraag
is echter of een trainer geen onredelijke eisen stelt,
zoals sommige couturiers aan mannequins die er
als anorexiepatiënten bij lopen.
Soms moet de rechter oordelen over een te dikke
werknemer. Het vorig jaar over een scheepskok die
10 á 12 kilo zwaarder woog dan de keuringseisen
voorschreven. De kok had jarenlang goed gefunctioneerd en voerde aan dat hij met behulp van zijn
huisarts en een diëtist van alles had gedaan om af
te vallen, maar dat zonder dat dit aan hem te wijten
was, niet was gelukt. De kantonrechter oordeelde
dat de werknemer zijn gewicht niet onder controle
had gehouden en dat hij daardoor zijn werk op het
krappe schip niet naar behoren kon doen en daarom
ontslagen mocht worden. Ik hoorde dat die vacature
wordt ingevuld door Victoria Beckham.
Voor een trainer speelt natuurlijk ook een rol dat de
medische staf en hij niet voor niets bepaalde eisen
stellen aan het gewicht en de conditie van een speler. Uiteindelijk zal de trainer moeten beslissen. De
trainer van Volendam dat lijdt aan financiele anorexia, heeft dat met Jeroen Verhoeven goed gedaan.
Als Romario of Maradonna vijf kilo te zwaar waren,
maar wel scoorden, werd vertederend over hen
gesproken. Wat maar weer duidelijk maakt hoe
betrekkelijk voetbal is.

•

Optimaal presteren met
de Rabobank Topsportdesk
Jij bent nooit gemiddeld geweest. Wij van Rabobank Topsportdesk ook niet.
Jij presteert op topniveau, wij ook. Jij bent als topvoetballer gewend in de
schijnwerpers te staan. Wij niet. Dat verwacht je ook niet van je financiële
coach. Wat je wél mag verwachten: dat we thuis zijn in de sportwereld en
prima in staat zijn om jouw financiële zaken persoonlijk en op topniveau
te behartigen. Ook als het ingewikkeld wordt, ook internationaal. Zo kun jij
je helemaal concentreren op jouw sportcarrière. Als grootste sportsponsor
van Nederland begrijpen wij als geen ander welke eisen topsporters stellen
aan hun financiële coach. Bel voor meer informatie of een afspraak de
Topsportdesk in Eindhoven (040) 297 77 17 of in Utrecht (030) 287 79 17.
Het is tijd voor financiële topsport.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/privatebanking
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